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АНОТАЦІЯ 

 

Данченко І. О. Теоретичні та методичні засади формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем 

виховання НАПН України, Київ, 2019. 

У дисертації вперше визначено та обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних 

закладів (згідно оновлень чинного законодавства України – закладів вищої 

освіти аграрного профілю).  

Аналіз теоретичного та практичного пошуку довів, що поза увагою 

дослідників залишилася складна й різноаспектна проблема формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Актуалізовано підходи до визначення сутності поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», що дало змогу 

інтерпретувати його як інтегративну якість, що складається з ґрунтовних знань 

про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); цілеспрямовано формується в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю; проявляється через ціннісне ставлення до 

явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі; 

спрямованість на розвиток потреби соціально доцільної поведінки; свідому 

реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв соціально значущих якостей; 

оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні відносини, які 

дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-

практичної діяльності. 

Виокремлено змістову структуру соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, що містить такі компоненти: когнітивний 
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(знання про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до явищ суспільної 

дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі, переживання, що 

відображають ставлення студентів до соціальної зрілості як особистісного 

надбання); мотиваційний (сформованість мотивів студентів, які спрямовують їх 

дії на активне, свідоме формування соціальної зрілості); рефлексивно-вольовий 

(довільна саморегуляція студентів, свідома реалізація суспільних норм і 

цінностей); поведінково-діяльнісний (прояв соціально значущих якостей, 

оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні відносини). 

З’ясовано логіку висвітлення процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в контексті таких 

методологічних підходів: особистісно-орієнтовного, соціокультурного, 

аксіологічного, системного, діяльнісного, компетентнісного. 

Визначено, що організація процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю потребує дотримання таких 

провідних педагогічних принципів: гуманізації та демократизації, 

культуровідповідності, рольової перспективи, діалогічності, колективної 

взаємодії, індивідуалізації, опори на реальний досвід суб’єктів освітнього 

процесу, саморозвитку. 

Відповідно до змістової структури визначено критерії та показники 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю: оволодіння знаннями про соціально значущі якості та соціально-

культурні процеси та явища (показники: знання про соціально значущі якості 

та усвідомлення необхідності їх формувати; повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та явища, норми, правила, моделі поведінки, 

уміння їх отримувати і застосовувати); ціннісне ставлення до соціально 

значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на базі 

прийняття рішень (показники: ставлення до соціально значущих цінностей 

суспільства; здатність розуміти та керувати відносинами особистості, що 
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репрезентовані в емоціях); значущість формування соціальної зрілості 

(показники: спрямованість на ефективну соціальну взаємодію, ділову 

співпрацю; актуалізація потреби в активному, свідомому формуванні 

соціальної зрілості); здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на 

формування соціальної зрілості (показники: здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання; свідома саморегуляція у 

напрямі формування соціальної зрілості); здатність будувати продуктивні 

соціальні відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними 

суб’єктами суспільно-практичної діяльності (показники: прояв соціально 

значущих якостей (самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість; уміння 

конструктивно виконувати соціальні завдання та вирішувати конфліктні 

ситуації). 

Визначено відповідні рівні сформованості соціальної зрілості студентів 

вищих аграрних навчальних закладів: високий, середній, низький. 

Результати констатувального експерименту підтвердили, що рівень 

сформованості соціальної зрілості студентів є недостатнім, що доводить 

необхідність розроблення структурно-функціональної моделі формування 

соціальної зрілості студентів і впровадження її в освітній процес закладів вищої 

освіти аграрного профілю.  

На основі положень теорії та методики моделювання виокремлено 

пріоритетні вимоги до побудови моделі та обґрунтовано доцільність розробки 

структурно-функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю, яка складається з цільової (мета й 

завдання формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю), теоретико-методологічної (методологічні підходи та 

принципи формування соціальної зрілості студентів, структурні компоненти 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), 

діагностичної (критерії, показники й рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), організаційно-
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формувальної (функції, організаційно-педагогічні умови, форми, методи 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю), результативної (позитивна динаміка формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю) складових. 

 Центральним компонентом моделі, на який спрямовано дію всіх 

визначених взаємопов’язаних її складових, виступає особистість студента, як 

основний суб’єкт процесу формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, відповідно об’єктами формування соціальної 

зрілості виступають об’єктивні закономірності перебігу відповідного процесу, 

взаємодія системи чинників, що його детермінують.  

Визначено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективності 

формування соціальної зрілості в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю: розроблення та реалізація наскрізної програми формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; створення виховного простору 

закладів вищої освіти аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної 

зрілості студентів; педагогічний моніторинг ефективності процесу формування 

соціальної зрілості студентів. 

Визначено найбільш ефективні методи формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю: бесіди, дискусії, години 

освіченості та спілкування, екскурсія, лекції з елементами дискусії, конкурси, 

свята, сократівські бесіди, сюжетно-рольові ігри, ділові ігри, складання 

індивідуальних програм особистісного розвитку, самопрезентація, розроблення 

та захист творчих проектів, вирішення індивідуально-ціннісних проблем, 

вправи, обговорення моральних дилем, лекції та заняття з елементами тренінгу, 

проектна, суспільно корисна діяльність тощо. 

Результативність та педагогічну ефективність розробленого змісту, форм, 

методів, організаційно-педагогічних умов як складових структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів закладів 
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вищої освіти аграрного профілю доведено кількісно-якісними змінами 

сформованості компонентів соціальної зрілості студентів. 

Аналіз результатів формувального етапу дослідження довів ефективність 

визначених теоретико-методичних засад формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, підтвердив педагогічну 

доцільність і дієвість розробленої структурно-функціональної моделі та 

організаційно-педагогічних умов формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. Проведена експериментальна робота 

сприяла підвищенню рівня соціальної зрілості студентів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що визначено та 

обґрунтовано теоретичні та методичні засади формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, а саме: уперше розроблено 

і теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, в основі 

якої – положення особистісно орієнтованого, соціокультурного, аксіологічного, 

діяльнісного, компетентнісного, системного підходів; визначено організаційно-

педагогічні умови формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю (розроблення та реалізація наскрізної програми 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; створення виховного 

простору у закладах вищої освіти аграрного профілю, що сприяє формуванню 

соціальної зрілості студентів; педагогічний моніторинг процесу ефективності 

формування соціальної зрілості студентів); визначено критерії (оволодіння 

знаннями про соціально значущі якості та соціально-культурні процеси та 

явища; ціннісне ставлення до соціально значущих цінностей та здатність 

керувати емоційною сферою на базі прийняття рішень; значущість формування 

соціальної зрілості; здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на 

формування соціальної зрілості; здатність будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 
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суспільно-практичної діяльності), показники та рівні (високий, середній, 

низький) сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю; уточнено сутність поняття «соціальна зрілість студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю» як інтегративної якості, що 

складається з ґрунтовних знань про соціальні процеси, явища і соціально 

значущі якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість); цілеспрямовано формується в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю; проявляється 

через ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей 

поведінки, прийнятих у соціумі; спрямованість на розвиток потреби соціально 

доцільної поведінки; свідому реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв 

соціально значущих якостей; оволодіння вміннями будувати продуктивні 

соціальні відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними 

суб’єктами суспільно-практичної діяльності; виокремлено структуру цього 

феномену (когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, рефлексивно-

вольовий, поведінково-діяльнісний компоненти); подальшого розвитку дістали 

положення про виховний потенціал освітнього процесу закладів вищої освіти 

аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості студентів; 

організаційно-методичне забезпечення формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні: структурно-функціональної моделі та організаційно-

педагогічних умов формування соціальної зрілості студентів в освітній процес 

закладів вищої освіти аграрного профілю; занять з елементами тренінгу 

«Аграрій за покликанням», «Сприймання соціальної ситуації» та інших; 

семінару-практикуму для викладачів «Теорія і практика формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю»; лекції з 

елементом дискусії для викладачів-кураторів «Формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи»; 

методичних рекомендацій з організації виховної діяльності в освітньому 
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процесі «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю»; комплексної методики педагогічного діагностування 

рівнів сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Результати дослідження можуть бути використані у закладах вищої 

освіти під час викладання дисциплін: «Педагогіка професійної освіти», 

«Педагогіка вищої школи», «Теорія виховання», «Методика виховної роботи», 

«Педагогіка та психологія вищої освіти» та спецкурсів «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» й «Формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю»; для розроблення навчальних посібників з 

теорії та методики виховання, у практичній роботі викладачів, кураторів, 

вихователів закладів вищої освіти аграрного профілю, у системі підвищення 

кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти працівників закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

Ключові слова: соціальна зрілість особистості, формування соціальної 

зрілості,  студенти закладів вищої освіти аграрного профілю, організаційно-

педагогічні умови, структурно-функціональна модель, виховний потенціал, 

дисципліни соціально-гуманітарного циклу, виховний простір, педагогічний 

моніторинг.  
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In the dissertation the theoretical and methodological principles of formation of 

social maturity of students of higher agricultural educational establishments 

(according to the current legislation of Ukraine - institutions of higher education of 

agrarian profile) were first defined and substantiated. 

The analysis of theoretical and practical research proved that the problem of 

formation of social maturity of students of institutions of higher education of agrarian 

profile remained complex and diverse. 

Approaches to the definition of the essence of the concept of «social maturity 

of institutions of higher education of agrarian profile» have been updated, which 

made it possible to interpret it as an integrative quality consisting of solid knowledge 

of social processes, phenomena and socially significant qualities (autonomy, social 

activity, social responsibility, tolerance, assertiveness, citizenship); purposefully 

formed in the educational process of institutions of higher education of agrarian 

profile; manifested through the value relation to the phenomena of social reality and 

the rules and models of behavior adopted in society; the focus on the development of 

the needs of socially expedient behavior; conscious implementation of social norms 

and values; manifestation of socially meaningful qualities; mastering the ability to 

build productive social relations that allow them to act as competitive subjects of 

social and practical activity. 

The content structure of the social maturity of students of institutions of higher 

education of the agrarian profile, which contains the following components: cognitive 

(knowledge about social processes, phenomena and socially significant qualities 

(autonomy, social activity, social responsibility, tolerance, assertiveness, citizenship), 

emotional value (value an attitude to the phenomena of social reality and the rules 

and models of behavior adopted in society, experiences reflecting the attitude of 

students to social maturity as a personal property); motivational (the formation of the 

motives of students that direct their actions to the active, conscious formation of 

social maturity), reflexive-volitional (arbitrary self-regulation of students, conscious 

implementation of social norms and values), behavioral-activity (manifestation of 
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socially significant qualities, mastery of the ability to build productive social 

relations). 

The logic of the coverage of the process of forming the social maturity of 

students of institutions of higher education of the agrarian profile in the context of 

such methodological approaches is found: personality-orientation, sociocultural, 

axiological, systemic, activity and competency. 

It is determined that the organization of the process of forming the social 

maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile requires 

observance of such leading pedagogical principles: humanization and 

democratization, cultural conformity, role perspective, dialog city, collective 

interaction, individualization, reliance on real experience of subjects of educational 

process, self-development. 

According to the content structure, the criteria and indicators of the formation 

of social maturity of students of higher education institutions of the agrarian profile 

are determined: acquisition of knowledge about socially significant qualities and 

socio-cultural processes and phenomena (indicators: knowledge of socially 

significant qualities and awareness of the need for their formation; completeness, 

depth, durability knowledge of socio-cultural processes and phenomena, norms, rules, 

models of behavior, their ability to receive and apply); value attitude towards socially 

significant values and the ability to control the emotional sphere on the basis of 

decision-making (indicators: the attitude towards socially significant values of 

society; the ability to understand and manage the personality relationships 

represented in emotions); the significance of the formation of social maturity 

(indicators: the focus on effective social interaction, business cooperation, 

actualization of the need for active, conscious formation of social maturity); 

implementation of consciously regulated behavior aimed at forming social maturity 

(indicators: the ability to decide resolutely and reasonably, and to solve social 

problems; conscious self-regulation in the direction of forming social maturity); the 

ability to build productive social relations that make it possible to act as competitive 

subjects of social and practical activity (indicators: the manifestation of socially 
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significant qualities (autonomy, social activity, social responsibility, tolerance, 

assertiveness, citizenship, ability to constructively perform social tasks and solve 

conflict situations). 

The corresponding levels of formation of social maturity of students of higher 

agricultural educational institutions are determined: high, medium, low. 

The results of the confirmatory experiment confirmed that the level of 

formation of social maturity of students is insufficient, which proves the necessity of 

developing a structural and functional model for forming the social maturity of 

students and introducing it into the educational process of institutions of higher 

education of the agrarian profile. 

On the basis of the theory and methodology of modeling, the priority 

requirements for the construction of the model are identified and the feasibility of 

developing a structural and functional model for the formation of social maturity of 

students of institutions of higher education of the agrarian profile, which consists of a 

target (goal and task of forming the social maturity of students of higher education 

institutions of agrarian profile), theoretical and methodological (methodological 

approaches and principles of formation of social maturity of students, structural 

components of social students of institutions of higher education of agrarian profile), 

diagnostic (criteria, indicators and levels of formation of social maturity of students 

of institutions of higher education of agrarian profile), organizational-formative 

(functions, organizational and pedagogical conditions, forms, methods of formation 

of social maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile), 

productive (positive dynamics of formation of social maturity of students of 

institutions of higher education of agrarian profile) components. 

 The central component of the model, to which the action of all the identified 

interrelated components is directed, acts as the student's personality, as the main 

subject of the process of forming the social maturity of students of institutions of 

higher education of the agrarian profile, respectively, the objects of the formation of 

social maturity are objective laws of the course of the corresponding process, the 

interaction of the system of factors that determine it. 
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The organizational and pedagogical conditions of the effectiveness of 

formation of social maturity in the educational process of institutions of higher 

education of the agrarian profile are defined and substantiated: development and 

implementation of a cross-cutting program for the formation of social maturity of 

students of institutions of higher education of agrarian profile; formation of teachers' 

readiness for formation of social maturity of students of institutions of higher 

education of agrarian profile; creation of the educational space of institutions of 

higher education of agrarian profile, which contributes to the formation of social 

maturity of students; pedagogical monitoring of the effectiveness of the process of 

forming the social maturity of students. 

The most effective methods of formation of social maturity of students of 

institutions of higher education of the agrarian profile are defined: conversations, 

discussions, hours of education and communication, excursions, lectures with 

elements of discussion, contests, holidays, Socratic conversations, role-plays, 

business games, drawing up of individual programs of personal development , self-

presentation, development and protection of creative projects, solving individual-

value problems, exercises, discussion of moral dilemmas, lectures and classes with 

elements of training, design, socially useful (in the form of a volunteer movement) 

activity, etc. 

Effectiveness and pedagogical efficiency of the developed content, forms and 

methods, organizational and pedagogical conditions as components of the structural 

and functional model of formation of social maturity of students of institutions of 

higher education of agrarian profile are proved by quantitative and qualitative 

changes in the components of social maturity of students. 

The analysis of the results of the forming stage of the research proved the 

effectiveness of certain theoretical and methodological foundations for the formation 

of social maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile, 

confirmed the pedagogical expediency and effectiveness of the developed structural-

functional model and organizational and pedagogical conditions for the formation of 

social maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile. The 
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experimental work carried out contributed to raising the level of social maturity of 

students. 

The scientific novelty of the obtained results is that the theoretical and 

methodical principles of formation of social maturity of students of institutions of 

higher education of the agrarian profile are determined and substantiated, namely: the 

structural and functional model of formation of social maturity of students of 

institutions of higher education of agrarian profile was developed and theoretically 

grounded, in the basis which is the position of a person-oriented, sociocultural, 

axiological, activity, competence, system approach; the organizational and 

pedagogical conditions of formation of social maturity of students of institutions of 

higher education of the agrarian profile are defined (development and implementation 

of a cross-cutting program for the formation of social maturity of students of 

institutions of higher education of agrarian profile; formation of teachers' readiness 

for formation of social maturity of students of institutions of higher education of 

agrarian profile; creation of educational space in institutions of higher education of 

the agrarian profile, which contributes to the formation of social maturity of students; 

pedagogical process monitoring effect nasty formation of social maturity of students); 

the criteria are defined (mastery of knowledge about socially significant qualities and 

socio-cultural processes and phenomena; value attitude towards socially significant 

values and the ability to control the emotional sphere on the basis of decision making; 

the importance of forming social maturity; the implementation of consciously 

regulated behavior aimed at the formation of social maturity; the ability to build 

productive social relations that allow to act as competitive subjects of social and 

practical activity), indicators and levels formation of social maturity of students of 

higher education institutions agricultural profile; the essence of the concept of «social 

maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile» is 

specified as integrative quality, consisting of solid knowledge of social processes, 

phenomena and socially significant qualities (independence, social activity, social 

responsibility, tolerance, assertiveness, civic); purposefully formed in the educational 

process of institutions of higher education of agrarian profile; manifested through the 
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value relation to the phenomena of social reality and the rules and models of behavior 

adopted in society; the focus on the development of the needs of socially expedient 

behavior; conscious implementation of social norms and values; manifestation of 

socially meaningful qualities; mastering the ability to build productive social 

relations that allow them to act as competitive subjects of social and practical 

activity; the structure of this phenomenon is distinguished (cognitive, emotional-

value, motivational, reflexive-volitional, behavioral-activity components); the further 

development of the provision on the educational potential of the educational process 

of institutions of higher education of the agrarian profile regarding the formation of 

social maturity of students; organizational and methodological support for formation 

of social maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile. 

The practical significance of the results of the study is to introduce: a structural 

and functional model and organizational and pedagogical conditions for the 

formation of social maturity of students in the educational process of higher 

education institutions of the agrarian profile; occupy with the elements of the training 

«Agrarian in vocation», «Perception of the social situation» and others; workshop for 

teachers «Theory and practice of forming social maturity of students of institutions of 

higher education of agrarian profile»; lectures with an element of discussion for 

teachers «Formation of social maturity of students of institutions of higher 

agricultural education: state, problems, perspectives»; methodical recommendations 

for the organization of educational activities in the educational process «Formation of 

social maturity of students of institutions of higher education of agrarian profile»; 

complex method of pedagogical diagnosis of the levels of social maturity of students 

of higher education institutions of agrarian profile. 

The results of the study can be used in institutions of higher education during 

the teaching of disciplines: «Pedagogy of professional education», «Pedagogy of 

higher education», «Theory of education», «Methodology of educational work», 

«Pedagogy and psychology of higher education» and special courses «Formation of 

social maturity students of institutions of higher education of agrarian profile» and 

«Formation of teachers' readiness for formation of social maturity of students of 
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institutions of higher education of agrarian profile»; for the development of teaching 

aids on the theory and methodology of education, in the practical work of teachers, 

curators, educators of institutions of higher education of agrarian profile, in the 

system of professional development and individual postgraduate education of 

employees of institutions of higher education of agrarian profile. 

Key words: social maturity of the person, formation of social maturity, 

students of institutions of higher education of agrarian profile, organizational and 

pedagogical conditions, structural-functional model, educational potential, discipline 

of the social and humanitarian cycle, educational space, pedagogical monitoring. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вагомою складовою 

економіки сучасної України є агропромисловий комплекс, основними засобами 

виробництва якого є земля, а головним елементом продуктивних сил постає 

людина, яка має трудовий, духовний та інтелектуальний потенціал. 

З огляду на це слід своєчасно реалізувати продуктивну систему аграрної 

освіти, яка б відповідала національним інтересам і світовим тенденціям 

розвитку та забезпечувала підготовку високопрофесійних фахівців-аграрників, 

ефективність професійної діяльності яких залежить від якості їх соціалізації, 

уміння швидко орієнтуватися в реальних умовах, адекватно реагувати на 

різноманітні ситуації та ефективно взаємодіяти з іншими на користь усього 

соціуму, виявляючи відповідні соціально значущі якості. У цьому контексті 

особливої актуальності набуває проблема формування соціальної зрілості 

студентів вищих аграрних навчальних закладів (згідно з оновленнями чинного 

законодавства України – закладів вищої освіти аграрного профілю). 

Пошук шляхів розв’язання цієї актуальної проблеми вимагає 

переосмислення цілей, змісту, концептуальних підходів та технологій освітньої 

діяльності сучасних закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Підґрунтя для вирішення таких завдань закладено в Конституції України 

(1997), Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015) та інших 

офіційних документах, ухвалених на державному рівні.  

Проблема соціальної зрілості особистості знайшла відображення в працях 

філософів (Л. Буєвої, Ю. Бардіна, Ю. Гана, О. Гундар, І. Пустельник, 

М. Черниш та інших), соціологів (І. Половинки, Л. Сохань, О. Харчева, 

Ф. Філіпова та інших), психологів (А. Адлера, Е. Еріксона, Дж. Келлі, 

Л. Колберга, А. Маслоу, В. Мухіної, В. М’ясищева, Г. Олпорта, 

А. Петровського, К. Роджерса, Ж.-П. Сартра, В. Франкла, Е. Фромма, Р. Харре, 
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К. Хорні, В. Ядова та інших) і педагогів (С. Вершловського, Я. Галети, 

О. Каменєвої, Б. Кобзаря, Л. Канішевської, А. Позднякова, В. Радула, 

І. Сопівник, Школьної, В. Ягоднікової та інших).  

Методологічне підґрунтя становлення і розвитку особистості в умовах 

реформування освіти визначено у дослідженнях І. Беха, О. Вишневського, 

І. Зязюна, В. Кременя, О. Сухомлинської, В. Тернопільської, В.Тюріної, 

Г. Шевченко та інших науковців. 

Чільне місце посідають наукові здобутки, в яких відображені актуальні 

аспекти, пов’язані з питанням, що вивчається, зокрема соціально-психологічне 

дослідження становлення соціальної зрілості (А. Гудзовська); становлення 

соціальної зрілості молодого вчителя (В. Радул), старшокласників 

(А. Мальчукова, О. Поздняков), студентів (Н. Шрамко), конкретно тих, хто 

навчається у педагогічних вишах (О. Каменєва, В. Ягоднікова), студентів 

аграрних коледжів (М. Школьна), студентів економічного профілю 

(О. Михайлов); виховання соціальної відповідальності сільської молоді 

(І. Сопівник); розвиток соціальної зрілості майбутнього вчителя (Я. Галета), 

студентів (В. Ягоднікова); теоретико-методичні основи виховання соціальної 

зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (Л. Канішевська); 

психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищих професійних 

училищ (С. Поліщук); практико орієнтовані ситуації як засіб формування 

соціальної зрілості студентів (І. Руднєва).  

Водночас аналіз теоретичного та практичного пошуку довів, що поза 

увагою дослідників залишилася складна й різноаспектна проблема формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Аналіз педагогічної теорії та освітньої практики формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю дозволив виявити 

такі суперечності між:  

 сучасною соціокультурною ситуацією розвитку української держави, 

що актуалізує необхідність формування високоосвічених, свідомих громадян із 
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високим рівнем соціальної зрілості та нинішньою освітньою практикою, яка 

недостатньо забезпечує цей процес;  

 об’єктивними змінами в суспільстві, які спричиняють соціальний запит 

на соціальну зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, та 

відсутністю єдиної цілісної системи формування означеної соціальної якості, 

недостатністю теоретичного обґрунтування зазначеного процесу;  

 потужним виховним потенціалом закладів вищої освіти аграрного 

профілю щодо формування соціальної зрілості студентів та недостатнім рівнем 

практичної реалізації такого завдання, зокрема щодо надання відповідного 

організаційно-методичного забезпечення.  

Зважаючи на актуальність проблеми в сучасних умовах реформування 

вищої аграрної світи, потреби педагогічної практики, а також визначені 

суперечності, темою дисертації обрано: «Теоретичні та методичні засади 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних 

закладів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження є складовою науково-дослідної теми лабораторії громадянського 

та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

(«Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (державний реєстраційний 

номер 0114U002125).  

Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Інституту проблем 

виховання НАПН України (протокол № 3 від 31.03.2011 р.), схвалена радою з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні 

(протокол № 4 від 26.04.2011 р.).  

Об’єкт дослідження – процес формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 
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Предмет дослідження – теоретичні та методичні основи формування 

соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю.  

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу наукових підходів до 

вирішення проблеми формування соціальної зрілості особистості теоретично 

обґрунтувати й розробити структурно-функціональну модель та організаційно-

педагогічні умови формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю та експериментально перевірити її ефективність. 

Завдання дослідження:  

1. На основі теоретико-методологічного аналізу наукових підходів до 

проблеми соціальної зрілості особистості уточнити сутність поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», виокремити його 

змістову структуру.  

2. Визначити критерії, показники, рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

3. Схарактеризувати виховний потенціал освітнього процесу закладів 

вищої освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості.  

4. Теоретично обґрунтувати й розробити структурно-функціональну 

модель та організаційно-педагогічні умови формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

5. Розробити та апробувати організаційно-методичне забезпечення 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю.  

6. Здійснити експериментальну перевірку і визначити ефективність 

структурно-функціональної моделі та організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Концепція дослідження базується на визначенні соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю як інтегративної якості, що 

складається з ґрунтовних знань про соціальні процеси, явища і соціально 



40 

 

значущі якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість); цілеспрямовано формується в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю; проявляється 

через ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей 

поведінки, прийнятих у соціумі; спрямованість на розвиток потреби соціально 

доцільної поведінки; свідому реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв 

соціально значущих якостей; оволодіння вміннями будувати продуктивні 

соціальні відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними 

суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 

Таке визначення є підґрунтям розроблення теоретичних і методичних 

основ формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Провідну ідею дослідження становить положення, згідно з яким 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю є одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики щодо 

самодостатнього, соціально зрілого громадянина суверенної та демократичної 

Української держави. 

Крім того, формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю зумовлюється такими сучасними факторами:  

 соціально-політичними, визначеними трансформаціями в різних сферах 

суспільства, які породжують у молоді зневіру щодо можливості повноцінного 

життя в Україні та нагальними потребами підвищення престижу професії 

аграрія;  

 соціокультурними, обумовленими вибором більшості громадян 

Української держави європейського шляху розвитку країни та цінностей 

громадянського суспільства, що потребує формування національно свідомого 

громадянина, патріота Української держави, висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного й ініціативного спеціаліста-аграрника зі стійкими 



41 

 

моральними і правовими переконаннями, спрямованими на саморозвиток і 

становлення демократичного суспільства в Україні;  

 соціально-економічними, зумовленими зміною суб’єктів господарювання 

в аграрному секторі економіки країни на засадах приватної власності (ферми, 

сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства, агрохолдинги тощо), 

а також вимогами до сучасного фахівця-аграрника: його кваліфікації, знань 

прогресивних технологій вироблення конкурентоздатної продукції, умінь 

швидко адаптуватися до нових економічних умов господарювання та інше;  

 педагогічними, обумовленими модернізацією вітчизняної системи освіти 

та інтеграцією в європейський освітній простір і посиленням гуманістичної 

спрямованості, упровадженням інноваційних педагогічних технологій, 

удосконаленням можливостей виховного простору й ресурсного потенціалу 

закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Авторська концепція дослідження спирається на такі положення:  

1. Побудова демократичного гуманного суспільства, орієнтованого на 

високі національні і загальнолюдські цінності, вимагає посиленої уваги до 

формування особистості на смисло-ціннісних засадах. 

2. Формування соціально зрілих студентів-аграрників, становлення їхніх 

ціннісних орієнтацій і життєвих смислів стає стратегічною метою освітнього 

процесу закладів вищої освіти аграрного профілю.  

3. Процес формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю розглядається нами як цілісне соціокультурне явище, що 

передбачає використання потенційних виховних можливостей аудиторної і 

позааудиторної діяльності, мета якої  забезпечити ефективність формування 

відповідної інтегративної якості у студентів-аграрників, модернізувати зміст 

виховання в закладах вищої освіти аграрного профілю та забезпечити 

відповідними формами і методами процес формування соціальної зрілості 

студентів під час виконання ними соціально значущої діяльності.  
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 4. Основоположним елементом процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є комплексний вплив на 

особистість студента-аграрника з урахуванням його індивідуальних, вікових та 

особистісних властивостей. Проектування такого процесу основане на 

принципах гуманізації і демократизації, культуровідповідності, рольової 

перспективи, діалогічності, колективної взаємодії, індивідуалізації, опори на 

реальний досвід суб’єктів освітнього процесу, саморозвитку. 

Мета роботи, її науково-теоретичні засади зумовили визначення 

концептуальних основ дослідження, що потребують обґрунтування на 

методологічному, теоретичному і практичному рівнях.  

Методологічний рівень концепції відображає взаємодію та взаємозв’язок 

фундаментальних загальнонаукових і конкретнонаукових підходів до вивчення 

проблеми, що покладені в основу дослідження, а саме:  

 особистісно орієнтований підхід (забезпечує орієнтацію на особистість 

студента як на мету, результат і визначальний критерій ефективності 

відповідного процесу);  

 соціокультурний підхід (дає можливість розглядати сутність формування 

соціальної зрілості студентів-аграрників як соціокультурного феномену й 

особистісної характеристики, усвідомлення значущості якої відбувається в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю);  

 аксіологічний підхід (забезпечує переведення, трансформацію певних 

соціально значущих цінностей на рівень конкретних ціннісних пріоритетів 

особистості);  

 діяльнісний підхід (дає змогу висвітлити сутність формування соціальної 

зрілості студентів-аграрників через діяльність, яка визначена пріоритетною 

умовою та провідним засобом формування відповідної інтегративної якості, 

що, відтак, розкриває логіку сприйняття студентів як суб’єктів діяльності);  

 компетентнісний підхід (обґрунтовує потребу студента бути здатним і 

готовим застосовувати набуті знання, уміння, навички та звички продуктивних 
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соціальних відносин для професійної самореалізації та ефективної соціальної 

діяльності);  

 системний підхід (означає цілісний погляд на проблему формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю і 

дозволяє розглядати: єдність усіх компонентів змісту поняття, що 

досліджується; цілісність процесу, що розглядається, як педагогічної системи). 

На теоретичному рівні концепції обґрунтовано систему вихідних ідей, 

понять, покладених в основу розуміння сутності «соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю», наукового опису досліджуваних 

фактів, їх аналізу, узагальнення, синтезу, а також обґрунтування структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, організаційно-педагогічних умов її 

ефективної реалізації. 

Практичний рівень концепції передбачає експериментальну апробацію 

структурно-функціональної моделі та сукупності організаційно-педагогічних 

умов формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; упровадження ефективних форм, методів, засобів, спрямованих на 

формування досліджуваного феномену; розроблення і перевірку ефективності 

організаційно-методичного забезпечення формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Реалізація концепції спрямована на якісні трансформації чинної 

педагогічної практики формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю, а також на подальший розвиток теоретичних і 

методичних засад цього процесу. 

Визначені концептуальні положення стали підґрунтям для гіпотези 

дослідження. У її основу покладено припущення, згідно з яким формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю буде 

більш ефективним, якщо здійснюватиметься на основі обґрунтованих 

теоретико-методологічних засад, відповідно до розробленої структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів закладів 
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вищої освіти аграрного профілю, в основі якої – положення особистісно 

орієнтованого, соціокультурного, аксіологічного, діяльнісного, 

компетентнісного, системного підходів. 

Часткові гіпотези передбачають, що формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю буде ефективним, якщо:  

- спиратиметься на теоретико-методичне підґрунтя, яке забезпечить 

його успішну реалізацію; 

- упроваджуватиметься розроблена автором структурно-

функціональна модель, зорієнтована на формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

- застосовуватимуться організаційно-педагогічні умови формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

(розроблення та реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю; створення виховного простору у закладах вищої освіти 

аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів; 

педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості 

студентів); 

- використовуватиметься відповідне організаційно-методичне 

забезпечення формування досліджуваної інтегративної якості у студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Методологічну основу дослідження становлять філософські принципи 

єдності загального, особливого та одиничного, природного та соціального, 

принцип цілісності (холізм); положення особистісно орієнтованого, 

соціокультурного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного 

підходів до організації процесу формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; філософські положення про 

соціальну природу діяльності людини та активну роль особистості в процесі її 

соціального розвитку; філософські, психологічні, педагогічні положення про 
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розвиток особистості в соціальному середовищі, про соціальну зумовленість 

процесів формування свідомості і поведінки, про взаємозв’язок процесів 

соціалізації особистості; ідеї діалектичного розвитку особистості в результаті 

залучення до різноманітних видів діяльності. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки 

теорій і концепцій щодо:  

 загальних закономірностей розвитку особистості під впливом середовища 

і виховання (В. Андрущенко, О. Асмолов, І. Бех, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 

Д. Фельдштейн та інші);  

 впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на соціальний розвиток 

особистості (А. Геззел, Е. Еріксон, К. Левін та інші);  

 розвитку особистості у процесі діяльності (Б. Ананьєв, О. Бодальов, 

Дж. Мід, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші);  

 особистісно орієнтованого підходу у вихованні (І. Бех); гуманістичного 

(Ш. Амонашвілі, Я. Корчак, К. Роджерс, В. Сухомлинський та інші) та 

компетентісного виховних підходів (І. Єрмаков, І. Дикун, Є. Павлютенко, 

Л. Сохань, О. Овчарук, А. Хуторський);  

 виховання соціальної зрілості особистості (Я. Галета, О. Каменєва, 

Л. Канішевська, М. Лебедик, А. Мальчукова, О. Михайлов, А. Позняков, 

В. Радул, І. Сопівник, М. Школьна, В. Ягоднікова та інші);  

 психолого-педагогічні теорії особистості та її змін в онтогенезі 

(Б. Ананьєв, О. Бодальов, Л. Виготський, Г. Костюк, С. Рубінштейн, 

Н. Тализіна, Б. Теплов та інші);  

 самодетермінації, самоактуалізації особистості як активного суб’єкта 

поведінки, творця власного життя (А. Петровський, О. Леонтьєв, Р. Роменець, 

В. Татенко, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, В. Стангл, М. Коген, Ф. Пауерс 

та інші);  

 становлення загальної культури особистості (І. Василенко, А. Гелен, 

В. Давидова, М. Коган, М. Коул, К. Нельсон та інші);  
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 особистісного зростання людини в процесі комунікативної взаємодії 

(Г. Андреєва, І. Бех, Л. Виготський, Я. Коломінський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

М. Лісіна та інші). 

Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотези використано 

комплекс методів:  

теоретичні – теоретичний аналіз та синтез джерел із досліджуваної 

проблеми, вивчення нормативно-правових документів у сфері освіти, 

державних стандартів – для характеристики стану розкриття проблеми в 

науковій літературі, уточнення сутності поняття «соціальна зрілість студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю», виокремлення його змістової 

структури; порівняння, класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних 

й експериментальних даних; теоретичне моделювання для обґрунтування та 

розроблення структурно-функціональної моделі формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

емпіричні – опитування (анкетування, інтерв’ювання), колективні та 

індивідуальні бесіди, тестування, метод незакінчених речень, ранжування, аналіз 

продуктів діяльності, вирішення завдань та проблемних ситуацій, включене та 

опосередковане спостереження – для визначення рівня сформованості соціальної 

зрілості студентів; узагальнення педагогічного досвіду, педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний) для перевірки 

ефективності розробленої структурно-функціональної моделі та організаційно-

педагогічних умов формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю; 

статистичні – статистична обробка результатів педагогічного 

експерименту, методи математичної статистики (багатофункціональний φ-

критерій кутового перетворення Р. Фішера) для визначення еквівалентності 

груп та (критерій Пірсона (χ2)) оцінювання значущості коефіцієнта конкордації 

й відмінності характеристик контрольної та експериментальних груп за 

результатами експериментальної роботи. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що визначено 

та обґрунтовано теоретичні та методичні засади формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, а саме: 

уперше розроблено і теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, в основі якої – положення особистісно орієнтованого, 

соціокультурного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного 

підходів; визначено організаційно-педагогічні умови формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю (розроблення та 

реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; формування готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; створення виховного простору у закладах вищої освіти аграрного 

профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів; педагогічний 

моніторинг процесу ефективності формування соціальної зрілості студентів); 

визначено критерії (оволодіння знаннями про соціально значущі якості та 

соціально-культурні процеси та явища; ціннісне ставлення до соціально 

значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на базі прийняття 

рішень; значущість формування соціальної зрілості; здійснення свідомо 

регульованої поведінки, спрямованої на формування соціальної зрілості; 

здатність будувати продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності), 

показники та рівні (високий, середній, низький) сформованості соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю;  

уточнено сутність поняття «соціальна зрілість студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю» як інтегративної якості, що складається з 

ґрунтовних знань про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості 

(самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, 

асертивність, громадянськість); цілеспрямовано формується в освітньому 

процесі закладів вищої освіти аграрного профілю; проявляється через ціннісне 
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ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, 

прийнятих у соціумі; спрямованість на розвиток потреби соціально доцільної 

поведінки; свідому реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв соціально 

значущих якостей; оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 

суспільно-практичної діяльності; виокремлено структуру цього феномену 

(когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, рефлексивно-вольовий, 

поведінково-діяльнісний компоненти); 

подальшого розвитку дістали положення про виховний потенціал 

освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного профілю щодо формування 

соціальної зрілості студентів; організаційно-методичне забезпечення 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні: структурно-функціональної моделі та організаційно-

педагогічних умов формування соціальної зрілості студентів в освітній процес 

закладів вищої освіти аграрного профілю; занять з елементами тренінгу 

«Аграрій за покликанням», «Сприймання соціальної ситуації» та інших; 

семінару-практикуму для викладачів «Теорія і практика формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю»; лекції з 

елементом дискусії для викладачів-кураторів «Формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи»; 

методичних рекомендацій з організації виховної діяльності в освітньому 

процесі «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю»; комплексної методики педагогічного діагностування 

рівнів сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Результати дослідження можуть бути використані у закладах вищої 

освіти під час викладання дисциплін: «Педагогіка професійної освіти», 

«Педагогіка вищої школи», «Теорія виховання», «Методика виховної роботи», 
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«Педагогіка та психологія вищої освіти» та спецкурсів «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» й «Формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю»; для розроблення навчальних посібників з 

теорії та методики виховання, у практичній роботі викладачів, кураторів, 

вихователів закладів вищої освіти аграрного профілю, у системі підвищення 

кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти працівників закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

Упровадження результатів дисертації. Результати дисертації 

впроваджено: в освітній процес Миколаївського національного аграрного 

університету (довідка № 05-15/1594 від 30.11.2017 р.), Львівського 

національного аграрного університету (довідка № 01-28-03-1351 від 

01.12.2017 р.), Одеського державного аграрного університету (довідка № 01-

18/01-2057 від 30.11.2017 р.), Сумського національного аграрного університету 

(довідка № 3429 від 01.12.2017 р.), Таврійського державного 

агротехнологічного університету (довідка № 2467 від 01.12.2017 р.), 

Харківської державної зооветеринарної академії (довідка № 891/01–31 від 

30.05.2018 р.), Харківського національного аграрного університету імені 

В. Докучаєва (довідка № 786/01–24 від 29.05.2018 р.), Луганського 

національного аграрного університету (довідка № 01/685 від 14.06.2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

результати дослідження було оприлюднено на наукових, науково-практичних, 

науково-методичних конференціях, форумах, семінарах різних рівнів:  

 міжнародних: «Соціум. Наука. Культура» (Київ, 2013), «Сучасний вимір 

педагогічних та психологічних наук» (Львів, 2014), «Науковий діалог «Схід-

Захід» (Кам’янець-Подільський, 2014), «Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи» (Харків, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); «Наукова 

дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2015), «Педагогіка і 

психологія: виклики і сьогодення» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми 

реформування системи виховання та освіти в Україні» (Львів, 2016), 

http://lnau.in.ua/
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«Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук ХХІ століття» 

(Одеса, 2016), «Науковий потенціал – 2016» (Київ, 2016), «Педагогіка і 

психологія: актуальні проблеми дослідження на сучасному етапі» (Київ, 2016), 

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного 

виховання персоналу системи МВС України (Харків, 2016), «Аграрна наука та 

освіта Поділля» (Кам’янець-Подільський, 2017), «Соціум. Наука. Культура» 

(Київ, 2017), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний 

виміри змін» (Суми, 2017), «Психологія та педагогіка: історія розвитку, 

сучасний стан та перспективи досліджень» (Одеса, 2017), «Національна ідея: 

основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті» (Харків, 

2017);  

 всеукраїнських: «Григорій Сковорода та європейська культура» 

(Сковородинівка, 2014), «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки 

наукового пошуку» (Дніпропетровськ, 2016), «Слобожанський гуманітарій» 

(Харків, 2016 – 2018), «Психологія і педагогіка: актуальні питання» (Харків, 

2016), «Філософія геокультури» (Харків, 2017), «Сучасний виховний процес: 

сутність та інноваційний потенціал» (Київ, 2018). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних 

дисциплін Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка (2011 – 2018); засіданні лабораторії 

громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України (протокол № 7 від 11 червня 2018); звітній конференції Інституту проблем 

виховання НАПН України (2018).  

Положення й результати кандидатської дисертації «Профілактика 

девіантної поведінки молодших школярів у навчально-виховному процесі» 

(13.00.07 – теорія і методика виховання. Інститут проблем виховання НАПН 

України, 2007 р.) у тексті докторської дисертації не використовуються. 

Публікації. Основні положення й результати дисертації відображено у 

56 наукових та навчально-методичних працях, з них: 1 одноосібна монографія, 
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18 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 8 статей у 

міжнародних періодичних наукових виданнях, 28 статей і тез у збірниках 

матеріалів конференцій та збірках, які додатково відображають наукові 

результати дисертації, 1 методичні рекомендації, 1 методичні вказівки. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку посилань (729 джерел, з них 

31 – іноземною мовою), 21 додаток на 164 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації – 665 сторінок, з них 405 сторінок основного тексту (16,9 

друкованих аркушів). Робота містить 34 таблиці (13 таблиць на повну сторінку) 

та 16 рисунків (з них 2 рисунки на повну сторінку). 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

1.1. Теоретичні основи формування соціальної зрілість студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю 

 

Складний, суперечливий і динамічний характер сучасного етапу розвитку 

людства, суттєво позначається на характері індивідуального та суспільного 

буття людини, вимагаючи від системи вищої освіти нового підходу до 

формування особистості-професіонала. 

Складність ситуації полягає ще в тому, що перед людством постають 

принципово нові проблеми: процеси суспільного розвитку набувають 

глобального характеру й істотно прискорюються. Тому, перед системою вищої 

освіти, загалом, і системою вищої аграрної освіти, зокрема, спливає вкрай 

важливе завдання, підготувати фахівців, здатних мислити сучасними 

категоріями, добре розуміти сутність соціальних, політичних та економічних 

процесів і явищ, їхні глибинні і суперечливі зв’язки, які готові стати активними 

суб’єктами діяльності та спілкування, реалізувати у своїй професії власний 

спосіб буття, брати на себе відповідальність за вирішення професійних завдань, 

розширювати рамки професійної діяльності. Вирішити ці завдання можливо 

лише за умови формування високого рівня соціальної зрілості. 

Розроблення концептуальних положень формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю потребує насамперед 

уточнення поняттєвого апарату.  

Беручи до уваги думку О. Рудницької (2005), вбачається ймовірним те, 

що вибір засад, за якими проводиться аналіз і пояснення сутності пізнаваного 

об’єкта, зумовлений, з одного боку, «властивостями самого об’єкта, з іншого – 

особливостями бачення цих властивостей дослідником» (с. 49).  
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Для введення до наукового обігу поняття «соціальна зрілість студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю» видається необхідним детальний 

аналіз його змістового наповнення та сутнісних характеристик. Потреба такого 

аналізу детермінована невивченістю відповідного поняття та не розробленістю 

до сьогодні його уніфікованого визначення.  

Необхідно відмітити, що поняття «зрілість особистості» 

використовується в філософії, антропології, акмеології, медицині, соціології, 

психології, педагогіці та інших науках. 

Загальновживане розуміння поняття «зрілість» визначається як:  

 «можливість, стан, ступень розвитку» (Гундарь, 1955, с. 494);  

 «момент вищого досягнення у прогресі певного явища»  (Брушлинський, 

1991);  

 «стан організму, який досяг повного розвитку; високий ступінь розвитку, 

досконалості, майстерності. Зрілий – це той, хто досяг певного розвитку, 

властивого людині; який має великий досвід, цілком сформований; глибоко 

продуманий тощо» (Білодід, 1972, с. 709);  

 «стан чи якість розвиненої людини» (Мардахаєв, 2002);  

 «певний стан, що настає в міру того, як якості чи властивості, що 

розвиваються в предметі або явищі, досягають рівня, за яким вони у своїй 

сукупності найповніше виявляють сутність даного предмета чи явища» 

(Поліщук, 2007).  

З позиції філософії зрілість розглядається як «складна система з 

особливим типом функціонування і розвитку, з особливою внутрішньою 

оптимальністю, функціонування якої забезпечується не тільки спрямованістю 

на розвиток особистості, виникнення і нагромадження її нових стратегічних 

можливостей, але й на прояві себе як показника її цілісності, організованості, 

що є важливим фактором подальшого розвитку особистості» (Кемеров, 2015;  

Петрушенко, 2009). 
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На відміну від природничих наук, які акцентують увагу на фізичній 

зрілості індивідів, як досягненні оптимуму фізіологічного стану і максимальної 

продуктивності, у віковій психології зрілість трактується як етап життєвого 

шляху людини, що характеризується стійкістю соціального стану, 

професійними досягненнями і сформованою системою ціннісних орієнтацій. 

Зокрема, С. Іконникова (1974), А. Кошелева (2001) зазначають, що 

зрілість – це розквіт людського життя.  

У педагогічній літературі поняття «зрілість» використовується в якості 

певної характеристики ступеня самовизначення підростаючого покоління 

(Радул, 1998; Канішевська, 2011; Школьна, 2018; Хмелюк, 1970). Однак в цій 

галузі знання, уявлення про зрілість мають скоріше емпіричний характер.  

У демографії «зрілість» – це один із етапів життя покоління. З цього 

приводу В. Ільїн та С. Пожарський зазначають, що класифікації віку – більшою 

мірою продукт певних інтелектуальних концепцій, аніж відображення 

об’єктивної дійсності (Ільїн, Пожарський, 2003). Поняття «зрілість», як і вік, 

має комплексний характер і потребує формулювання не тільки біологічних, 

психологічних, а й соціальних характеристик. 

У соціальному плані поняття «зрілість» стосовно людини було введено в 

науковий обіг О. Контом, який розумів її як стан, що характеризується 

гармонійною взаємозалежністю між елементами соціальної системи та 

ефективністю її функціонування (Конт, 2003).  

З позиції генетичної психології, Б. Ананьєв (1980) стверджує, що 

«зрілість (дорослість) є лише завершенням процесу розвитку і реалізації вже 

сформованих механізмів, властивостей і структур поведінки, закладених у 

дитинстві. Тому зрілість розглядається як стаціонарний стан, що 

характеризується більш-менш повною стабілізацією функцій і властивостей 

сформованої особистості, утвореного інтелекту, певною ціннісною 

орієнтацією» (с. 45). 

Великого значення даній проблемі надавав Л. Коган (1988), який вважав, 

що поняття «зрілість» може бути застосоване в будь-якій складній системі для 
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характеристики її окремих елементів і всієї системи в цілому, за якої певний 

елемент здатний цілком самостійно здійснювати свої функції, реалізовуючи в 

практичній діяльності (функціонуванні) свої якісні характеристики. 

П. Якобсон (1984) зазначає, що про феномен зрілості особистості йдеться 

тоді, коли основні лінії її розвитку розглядаються в аспекті переходу від 

незрілих, недосконалих форм існування до найбільш досконалих (с. 142).  

Важливо відмітити, що найбільш повно поняття «зрілість» стосовно 

особистості розглядається в межах акмеології  (Акмеологічний словник, 2004, 

с. 11). З погляду акмеології, зрілість особистості – це особлива межа, якої 

досягає людина на певному етапі свого розвитку і яка збігається з найбільш 

повним розкриттям і реалізацією її можливостей у домінуючих сферах 

життєдіяльності (Акмеологічний словник, 2004). 

Отже, аналіз наукових досліджень свідчить, що з’ясування змісту цього 

поняття «зрілість» здійснюється за допомогою різноманітного наукового 

інструментарію, виходячи зі специфіки різних наукових концепцій. 

Проблема зрілості розробляється в контексті різних підходів: 

біологічного, психосексуального, педагогічного, геронтологічного, 

інтелектуально-когнітивного, соціально-етичного, медичного, філософського, 

соціологічного, антропологічного тощо.  

Аналіз наукових досліджень поняття «зрілість особистості» дозволяє 

визначити важливі ознаки становлення зрілої особистості, її атрибути:  

 широкі межі «Я», здатність до любові і дружби, самосприйняття, 

реалістичне сприйняття оточуючого, здатність до самопізнання, цілісність 

життєвої філософії (Г. Олпорт, 1982);  

 відкритість до переживання, екзистенційний спосіб життя,  організимічна 

довіра, емпірична воля, суб’єктивна воля, креативність (К. Роджерс, 1999);  

 можливість ефективно виконувати різноманітні соціальні ролі і розуміти 

інших людей, залучених до процесу соціальних взаємодій (G. Kelly, 1969);  

 усвідомлення себе як суб’єкта, здатного тверезо дивитися на речі, бути 

готовим створювати соціально значиму діяльність та виконувати її 
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(К. Абульханова-Славська, 1981; Б. Ананьєв, 1969; О. Леонтьєв, 1977; 

В. Мухіна, 2000; С. Рубінштейн, 1997; В. Сафін, 1984 та ін.);  

 наявність стійких ціннісних орієнтацій (А. Здравомислов, В. Ядов, 1976); 

 синергічність, автономність, контактність, самосприйняття, креативність, 

толерантність, відповідальність, глибинність переживань, здатність до 

децентрації та наявність життєвої філософії (О. Штепа, 2004); 

 розвинуте почуття відповідальності, потреба в турботі про інших людей, 

здатність до активної участі в житті суспільства, усвідомлення себе суб’єктом 

особистого життя, толерантність, психологічна близькість з іншою людиною, 

здатність активно сприймати себе і світ, ефективно використовувати свої 

знання, виконувати певні соціальні ролі, наявність стійкої єдності особистісних 

рис та стійких ціннісних орієнтацій, креативність, конструктивне вирішення 

життєвих проблем (Л. Канішевська, 2011, с. 22); 

 певний стан, що настає в міру того, як якості чи властивості, які 

розвиваються в предметі або явищі, досягають рівня, при якому вони у своїй 

сукупності найбільш повно виявляють сутність даного предмету чи 

явища.(В. Радул, 1998, с. 24) та інші. 

Отже, відповідний аналіз дозволяє визначити основні характеристики 

зрілої особистості, а саме: почуття відповідальності, потреба в турботі про 

інших людей, здатність до активної участі в житті суспільства, толерантність, 

психологічна близькість з іншою людиною, здатність активно сприймати себе і 

світ, креативність, усвідомлення себе суб’єктом особистого життя, ефективно 

використовувати свої знання, існування стійкої єдності особистісних рис та 

ціннісних орієнтацій, конструктивне вирішення життєвих проблем. 

Таким чином, узагальнюючи наукові підходи до розуміння поняття 

зрілість визначаємо останню  – як особливий якісний стан розвитку особистості 

як системи, що інтегрально характеризує її оптимальне функціонування в 

напрямі подальшого прогресивного розвитку.  

Крім того, слід зазначити, що серед науковців утвердилися два відмінні 

підходи щодо розуміння зрілості: зрілість як певний віковий період у житті 
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людини і зрілість як характеристика високого рівня розвитку певних психічних 

функцій людини незалежно від віку. 

Перший підхід акцентує увагу на вікових параметрах зрілості (Е. Еріксон, 

1996; Л. Колберг, 1981; Є Марков, 1978; К. Платонов 1972 та інші), хоча самі 

вікові параметри не є тотожними.  

Прихильники другого підходу розглядають зрілість, у тому числі і 

соціальну, перш за все, як властивість особистості, що відображає розуміння 

нею свого місця в суспільстві, погляди і переконання, відношення до 

суспільних норм моралі, законів, своїх обов’язків, соціальних цінностей. Вона 

включає в себе відповідальність за власну діяльність і поведінку, розуміння, 

прийняття і реалізацію норм моралі, готовність діяти відповідно до 

встановлених у суспільстві соціальних норм та правил. Як інтегральна 

характеристика особистості, соціальна зрілість виражає певний якісний стан її 

розвитку, такий ступінь оволодіння людиною соціальним досвідом, який 

дозволяє їй виступати повноправним суб’єктом суспільно-практичної 

діяльності (О. Асмолов, 1990; Б. Братусь, 1997; А. Реан, 2004; Г. Салліван, 2007: 

Д. Фельдштейн 1997 та ін.). 

Важливим вважаємо саме другий з названих підходів, адже у понятті 

«соціальна зрілість» закладена ідея про те, що людина досягає певного рівня 

розвитку саме в соціальному плані. 

У виявленні сутності окресленого феномену необхідно звернути увагу на 

те, що більшість дослідників  (Бардін, 1986; Гундарь, 1987; Даниленко, 1980; 

Іконникова, 1974; Коган, 1988; Кон, 1967; Канішевська, 2011; Платонов, 1986; 

Радул, 1998; Реан, 2004; Шановський, 1985 та інші) як базовий науковий термін 

розглядають поняття «соціальна зрілість особистості». Тоді як усі інші види 

зрілості (психологічна, професійна, моральна, політична, фізична тощо) вони 

відносять до видових понять.  

Натомість інші вчені досліджують видові поняття зрілості, такі як 

психологічна зрілість (Абульханова-Славська, 1981; Ананьєв, 1969; Асмолов, 

1990; Бодальов, 1983; Леонтьєв, 1978; Даниленко, 1980 та ін.), професійна і 

трудова зрілість (Бардін, 1986; Кузнєцов, 1990 та ін.), громадянська чи 



58 

 

політична зрілість (Іконникова, 1982; Хмелюк 1970 та ін.), соціально-

професійна зрілість курсантів вищих навчальних закладів МВС України 

(Яворська, 2006 та ін.). 

Як самостійний предмет дослідження розглядається становлення 

соціальної зрілості випускників професійно-технічних училищ (Кузнєцов, 

1990), виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-

інтернатів (Канішевська, 2011), курсантів і військовослужбовців (Кошєлева, 

2001), робітників і фахівців (Каландадзе, 1989), молодого вчителя (Радул, 1998), 

студентів аграрних коледжів (Школьна, 2018) та ін.  

Як зазначалося вище, стосовно людини поняття «зрілий» вживається 

найчастіше і переважно в соціальному значенні, близькому за змістом до таких 

синонімічних понять, як «розсудливий», «компетентний», «досвідчений», хоча і 

містить у собі ознаку рівня фізичного розвитку, таку, як «дорослий» (Якобсон, 

1981, с. 141).  

І. Бордовська (2000) зазначає, що «проблема зрілості може розглядатися 

на різних рівнях організації людини: як індивіда, як суб’єкта діяльності, 

особистості й індивідуальності, даючи підставу виділяти і досліджувати 

інтелектуальну зрілість, емоційно-вольову зрілість, особистісну зрілість, 

наголошуючи на підставі міркувань, що сьогодні, мабуть, неможливо створити 

вичерпну, повну модель соціально зрілої особистості». 

Здається особливо суттєвим те, що у дисертаційних дослідженнях 

зустрічаються різноманітні схеми зрілості особистості.  

Найбільш поширеними є трудова (професійна), ідейно-політична, 

соціальна (Радул, 1989; Канішевська, 2011, Школьна, 2017), правова, моральна, 

естетична, сімейно-побутова (Бардін, 1986 та ін.), військово-професійна 

(Кошелєва, 2001), соціально-професійна зрілість (Яворська, 2006) та ін. При 

цьому як опорні елементи найчастіше виділяють психологічну, трудову і 

моральну зрілість. 

Варта уваги позиція Л. Канішевської, яка у своєму дисертаційному 

дослідженні зазначає, що «залежно від пріоритетів, яким той чи інший 
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дослідник надає перевагу в своїх наукових пошуках (виокремлення певних 

сфер буття), розрізняють такі аспекти зрілості: особистісний; соціальний; 

психологічний;  психосоціальний; громадянський; ціннісний (Канішевська, 

2011, с. 25).  

Учена наголошує, що «розрізнення теоретичних підходів дослідження 

даних феноменів відрізняються у змістовому наповненні кожного з аспектів 

зрілості, а також у неузгодженості термінів, які використовуються. Різні автори 

використовують для позначення одного й того ж феномена терміни, які не 

співпадають, і, навпаки, різні аспекти зрілості нерідко позначаються одним і 

тим саме терміном» (Канішевська, 2011, с. 26). 

Доцільно звернути увагу на дослідження А. Петровського, який 

стверджує, що як інтеграція властивостей особистості соціальна зрілість 

враховує наявність психологічної зрілості, а виникнення психологічної зрілості 

пов’язана з відповідним розвитком і розкриттям потенцій особистостей. 

Науковець наголошує на тому, що не може бути повної психологічної зрілості в 

соціально незрілій особистості, якій характерні інфантильність суджень і дій, 

нерозуміння вимог суспільства, групи людей тощо (Петровський, 1984, с. 15). 

Аналогічної думки дотримується П. Якобсон, який зазначає, що соціальна 

зрілість зумовлює і враховує наявність психологічної зрілості (Якобсон, 1984, 

с.144).  

Процес формування соціальної зрілості особистості П. Якобсон (1984) 

розглядає як систему спрямованих на неї впливів суспільства, соціального 

середовища. Соціальна зрілість, на його думку, виражає, наскільки адекватно 

людина розуміє своє місце в суспільстві, яким світоглядом керується, яке її 

ставлення до соціальних інститутів (законів, моралі тощо), до своїх обов’язків і 

своєї діяльності в різних сферах життєдіяльності. 

Окрім цього, важливим вважаємо те, що деякі дослідники визначають 

«моральну зрілість» серцевиною в структурі соціальної зрілості особистості, 

пояснюючи це тим, що різні типи зрілості, такі, як трудова, розумова, правова, 

світоглядна, громадянська, політична, розглядаються в сучасних наукових 
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дослідженнях переважно крізь призму моральності, оскільки вона виступає 

фактором, що пов’язує всі сторони духовного й емоційного світу людини в 

єдине індивідуальне ціле (Даль, 1955, с. 567).  

Зокрема, Г. Яворська виділяє професійну зрілість як домінуючий 

компонент у структурі соціальної зрілості, оскільки, на її думку, професійна 

діяльність особистості, як засіб її життєдіяльності, визначає і соціальну сутність 

людини (Яворська, 2006, с. 118). 

Важливим, на наш погляд, є також висновок Ю. Кузнєцова (1990) про те, 

що прояв певного рівня професійної зрілості є типовою, неспецифічною 

реакцією особистості на вимоги, що їх висуває професійне оточення, які мало 

залежать від змісту професійної діяльності, тобто здійснюється за однією 

схемою, незалежно від характеру професії.  

Отже, вважаємо, що професійна зрілість – це властивість особистості, за 

допомогою якої встановлюється динамічна рівновага між можливостями 

особистості і вимогами професії. Відповідно професійна діяльність особистості 

визначає і її соціальну сутність.  

У контексті вивчення теоретичних засад зазначеної проблеми необхідно 

відмітити, що поняття зрілості людини співвідноситься зі становленням її як 

особистості.  

Відтак, аналізуючи поняття «особистість», її світогляд, світосприйняття, 

самосвідомість, сенс життя, варто уваги дослідження В. Несмєлова, який 

трактує ці поняття з позицій цілісного суб’єкта, який усвідомлює власну 

дистантність стосовно зовнішнього світу, свого безпосереднього існування з 

позицій духовних способів об’єктивації і обґрунтовує відповідне поняття як 

цілісний феномен соціального становлення людини і подає його як результат 

соціально-духовного розвитку особистості, в основі якого лежить вільний, 

усвідомлений (духовний) вибір і довільно-вольова реалізація власної поведінки, 

спрямованої на виконання високого морального закону відповідно до ідеалу 

людяності (Ільїн, 2008, с. 365). 
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Інакше кажучи, особистість – це учасник соціального процесу, носій 

соціальних ролей, яка має можливість власного, усвідомленого вибору 

життєвого шляху, у ході якого здійснюються її самореалізація та перетворення 

зовнішньої і внутрішньої природи. Незважаючи на те, що людина у своєму 

онтогенетичному розвитку проходить не одну стадію, досягнення «загальної 

зрілості» припадає саме на юнацький період, коли починає формуватися 

конкретне й особливе самовизначення людини, здобувається та міра її 

особистісної (психічної, професійної, інтелектуальної, громадянської, духовної, 

моральної, ідейної і соціальної) свободи, що надає можливість самостійно і 

відповідально складати власні життєві плани, успішно реалізовувати їх, тобто 

бути соціально зрілою (Яворська, 2006, с. 236). 

На підставі аналізу наукових джерел було з’ясовано, що існує широке 

розмаїття підходів щодо розуміння поняття «соціальна зрілість особистості», 

що пояснюється складністю і багатогранністю даного явища. 

Різноманітні аспекти проблеми соціальної зрілості особистості знайшли 

своє відображення в теоретичних уявленнях про особистісну зрілість у 

вітчизняній і закордонній психології (А. Асмолов, 2015; Б. Братусь, 1997; 

А. Петровський, 1984; В. Слободчиков, 2000; А. Адлер, 1997; А. Маслоу, 1999; 

Г. Олпорт, 1982; К. Роджерс, 1999; В. Франкл, 1990; Е. Фромм, 2010 та інші); у 

психологічних концепціях: соціалізації-індивідуалізації особистості (І. Кон, 

1967; А. Петровський, 1984; Д. Фельдштейн, 1997 та інші); соціальних 

установок і ціннісних відносин (В. Мясищев, 2000; В. Ядов 1995 та інші); ідей 

соціального розвитку особистості (Л. Виготський, 1983;С. Рубінштейн, 2000; 

Л. Божович 1995 та інші). 

На підставі аналізу філософських, психологічних, соціологічних та 

педагогічних досліджень, які вивчають соціальну зрілість особистості доцільно 

виділити основні підходи до розуміння цього поняття, а саме: континуальний, 

соціологічний, акмеологічний, аксіологічний, суб’єктний, природничо-

науковий, системний, контекстний, культурологічний, діяльнісний, 

когнітивний, гуманістичний, біхевіористичний. 
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Виходячи з особливостей та специфіки об’єкту і предмету дослідження, 

кожний з вище означених наукових підходів вкладає власний зміст у поняття 

«соціальна зрілість особистості» і визначає її ознаки. 

Соціальну зрілість з точки зору філософії дослідники розглядають як:  

 відповідність рівня її розвитку суспільним потребам, соціально-

економічному розвитку країни (Т. Старченко, І. Пустельник, М. Черниш, 1988);  

 єдність суспільних і особистісних інтересів, оволодіння індивідом 

навичками соціальних відносин (Бардін, 1986);  

 здатність людини виконувати соціальні функції в суспільстві (Буєва, 

1985);  

 інтегральний показник соціалізації особистості (Андреєнкова, 1970);  

 відповідність особистості основним сутнісним характеристикам 

історичного типу особистості;  

 відповідність її образу життя, її життєдіяльності вимогам певного класу 

до образу життя кожної окремої особистості (Коган, 1984).  

Отже, соціальна зрілість з позиції філософії розглядається як 

сформованість в особистості певних соціальних якостей, переживання нею 

почуття співпричетності щодо суспільно-політичних процесів, які відбуваються 

в суспільстві; інтеріоризації соціальних норм і цінностей, що дозволяє 

особистості бути суб’єктом суспільних відносин; соціальну зрілість молоді 

пов’язують із процесом перетворення людини із об’єкта в суб’єкт діяльності.  

У психологічних розвідках, присвячених вивченню поняття «соціальна 

зрілість» розглядається:  

 як результат індивідуального самовизначення (Гудзовська, 1998, с. 41);  

 ієрархія діяльності, яка на послідовних етапах онтогенезу виступає 

провідною для розв’язання завдань навчання і виховання» та ґрунтується на 

принципі єдності свідомості і діяльності; її не можна досягти без наявності в 

особистості потреби в саморозвитку (Поліщук, 2007);  
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 як критерій психологічної зрілості особистості та переходу від дитинства 

до дорослості, а також першою сходинкою її соціальної зрілості (Моргун, 

Ткачьова, 1981).  

Отже, дослідники тісно пов’язують соціальну зрілість із психологічною 

зрілістю.  

Аналіз сутності соціальної зрілості особистості з позиції психологічних 

досліджень дає підстави стверджувати, що науковці зосереджують увагу на 

таких характеристиках відповідної якості, як:  

 усвідомлення особистістю активності поведінки (К. Абульханова-

Славська, 1981; І. Кон, 1967; Л. Леонтьєв, 1977; С. Рубінштейн, 1997; В. Сафін, 

1984),  

 досягнення людиною певних результатів у житті (І. Кон, 1967; Л. Коган, 

1988; Х. Ремшмідт, 1994 та ін.),  

 усвідомлення себе суб’єктом власного життя, індивідуальністю 

(Г. Александрова, 1987; А. Гудзовська, 1998 та ін.),  

 важливість таких рис характеру, як-от: відповідальність, соціальна 

відповідальність, соціальна активність, терпимість, незалежність (І. Бех, 2008; 

О. Киричук, 1991; М. Лебедик, 2003; С. Поліщук, 2007; В. Радул, 1998 та ін.),  

 визначення ціннісної спрямованості особистості (К. Абульханова-

Славська, 1981; Л. Божович, 1992; В. Слободчиков, 2000; Д. Фельдштейн, 1997 

та ін.).  

Аналіз психологічних теорій дає підставу констатувати, що значну увагу 

дослідники приділяють індивідуальному самовизначенню особистості, при 

цьому підкреслюючи, що самовизначення соціально зрілої людини 

характеризується:  

 спрямованістю на самореалізацію, самоактуалізацію, самовдосконалення 

(у автономії від соціальних норм і заборон) (А. Маслоу, 1997);  

 виявлення власної індивідуальності, унікальності (А. Маслоу, 1997; 

Е. Фромм, 2010);  
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 формування адекватної самооцінки (А. Бандура, 2000);  

 вирішальну роль соціального середовища як фактора розвитку психіки 

індивіда та його відносин із навколишнім світом (А. Кардінер, 1959) тощо. 

Окремими дослідниками в концепцію соціальної зрілості включено 

наступні елементи: набуття соціального досвіду в конкретних соціальних 

ситуаціях (Дж. Мід, 2009); оцінка цінностей людської особистості (А. Маслоу, 

1994). 

Питання соціальної зрілості широко освітлювалась і в радянській 

психологічній думці. Так, О. Леонтьєв (1977), С. Рубінштейн (1997) доводили, 

що зрілість людини детермінована не лише суб’єктивними психологічними 

факторами, а й соціальними, соціально-психологічними. Діяльність, на їхню 

думку, становить «таку форму зв’язку живого організму з навколишнім 

середовищем, специфічною особливістю якої є свідоме, активне перетворення 

навколишнього світу».  

На думку Б. Ананьєва (1980) соціальне формування «зрілості особистості 

– це безперервне становлення людини як суб’єкта пізнання і діяльності», 

починаючи з гри і навчання, закінчуючи працею, якщо звернутися до відомої 

класифікації видів людської діяльності; це перехід від гри до навчання, зміна 

різних видів діяльності, навчання, підготовки до праці.  

Зважаючи на зазначене, під соціальною зрілістю розуміють такий стан 

особистості, «…який утворюється як результат досягнення рівня розвиненості, 

при якому формуються соціальні якості, які у своїй сукупності найповніше 

виявляють соціальну сутність самої особистості» (Поліщук, 2007, с. 23). 

Узагальнення праць, які стосуються дослідження соціальної зрілості 

особистості з позицій загальних психологічних підходів уможливило висновок 

стосовно того, що значну увагу науковці приділяють індивідуальному 

самовизначенню особистості, що характеризується спрямованістю на 

самоактуалізацію, самореалізацію (А. Маслоу, 1994; К. Роджерс, 1999; Ж.-

П. Сартр, 2012 та інші), ефективне виконання соціальних ролей (Дж. Келлі, 
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1969; А. Маслоу, 1994; В. Франкл, 1990; Е. Фромм, 2010 та ін.), ставленням до 

інших людей, контролем за зовнішніми діями (Р. Харре, 2012), включенням у 

певну соціальну групу (Е. Еріксон, 1996; К. Хорні, 2016), автономією від вимог 

і очікувань інших (А. Маслоу, 1994; К. Хорні, 2016); ознакою соціальної 

зрілості вважають здатність людини виступати суб’єктом відносин з людьми.  

Суб’єктність людини може виявлятися як розуміння й інтерпретація 

соціального оточення (Р. Харре, 2016), ставлення людини до інших (Дж. Келлі, 

1969), можливість контролювати зовнішні події (Р. Харре, 2016 та ін.), 

відповідальність особистості за вступ з іншими у взаємини, співробітництво 

(А. Адлер, 1997; Е. Еріксон, 1996; А. Маслоу, 1994; Р. Харре, 2012; Е. Фромм, 

2010), вплив на суспільство, в тому числі турботи про інших, здійснення 

соціально-корисних учинків (А. Адлер, 1997; Е. Еріксон, 1996; А. Маслоу, 1994; 

Е. Фромм, 2010 та інші). 

Сучасні дослідники зосереджують свою увагу на формування та розвиток 

соціальної компетенції, уміннях та навичках ефективної соціальної реалізації 

(В.Стангл, 2001; М.Коген, 2005; Ф.Пауерс, 2001 та ін.). 

Зокрема, В. Стангл (2001) досліджує форми, засоби та методи 

практичного навчання, як-от: розширення знань, планування діяльності, 

публічні виступи, підвищення мотивації та інтересів особистості до навчання, 

використання засобів масової інформації в процесі навчання тощо. 

Аналіз педагогічних досліджень із проблеми виховання соціальної 

зрілості доводить, що відповідне поняття педагоги розглядають як:  

 результат «соціального становлення» (соціалізації) для досягнення 

ефективної соціалізованості, необхідний баланс адаптації людини в суспільстві 

й уособлення в ньому (Мудрик, 1993);  

 спрямованість людини на поведінку в суспільстві, яка передбачає 

здатність до самостійного і відповідального ухвалення рішень, визначення 

власного життєвого шляху, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення 

(Вершловський, 1996);  
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 інтегративна якість особистості, комплекс базових якостей, як-от: 

соціальна активність, толерантність, орієнтація на соціально значущі цінності, 

креативність, рефлексія, соціальна відповідальність (Каменєва, 2004);  

 стан сформованості особистості крізь призму певного соціального 

середовища, що виявляється в соціальній активності, соціальному 

самовизначенні, соціальній відповідальності (Радул, 1998);  

 властивість особистості, що виявляється у сформованості соціальних 

настановлень, спрямованих на свідому реалізацію суспільних норм і цінностей, 

проявів соціальних якостей (Канішевська, 2011);  

 сукупність компетентностей: громадянської, побутової, комунікативної і 

компетентність у сфері самореалізації та самостійної пізнавальної діяльності 

(Позняков, 2002);  

 освоєння особистістю сукупності суспільних відносин та інтеріоризації їх 

як власних; готовність і здатність перетворювати ці відносини відповідно до 

суспільних і особистісних потреб у процесі професійної діяльності та 

самореалізації (Шрамко, 2009) та інші.  

Крім того, існує необхідність розвести поняття «соціальна зрілість» та 

«соціальна компетентність». 

 Термін «компетентність» походить від латинського competо, що в 

перекладі означає: прагну, домагаюся, відповідаю, підходжу. Аналіз наукових 

концепцій, які з’ясовують сутність компетентності, демонструє широку 

неоднозначність відповідного поняття. Передусім це пов’язано з 

використанням термінів «компетенція» і «компетентність».  

Компетенцію, зокрема, І. Зимня (2013) розглядає як здатність 

здійснювати діяльність відповідно до соціальних вимог та очікувань, а 

компетентність тлумачить як ступінь освоєння компетенції. На її думку, 

компетенція є внутрішнім, потенційним когнітивним утворенням, що 

актуалізується потім у діяльності і становить передумову та підвалину 

формування компетентності. Дослідниця наголошує, що «компетентності є 
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складними, різнорідними, різноплановими, власне особистісними утвореннями, 

які формуються на базі і фундаменті компетенцій» (с. 24).  

Аналізуючи поняття «компетентність» В. Шахрай (2009) поєднує їх у дві 

групи: перша розкриває це поняття в ширшому плані, друга – у вужчому. 

Як приклад тлумачень першої групи, науковець наводить наступне 

визначення відповідного  терміну, а саме: «сукупність особистісних якостей 

керівника, суспільного діяча, органа влади, що означає високий 

професіоналізм, знання інтересів і потреб людей, ситуації, в якій він діє, вміння 

аналізувати систему соціальних відносин, взаємодію соціальних інститутів, 

передбачати наслідки тих чи інших дій» (с. 45).  

До визначень другої групи вона відносить тлумачення поняття 

компетентності відомим дослідником Дж. Равеном, який вважає компетентність 

специфічною здатністю, необхідною для ефективного виконання конкретної дії 

у конкретній галузі, включаючи до неї особливі вузькоспеціальні знання, 

предметні навички, способи мислення, а також усвідомлення відповідальності 

за свої дії (Равен, 2002, с. 281–297).  

Дослідники О. Глузман, 2009; Г. Селевко, 2004; А. Хуторський, 2016 та 

ін. передусім виокремлюють ключові компетентності, оволодіння якими дає 

змогу вирішувати проблеми у професійному, соціальному житті.  

Значна частина дослідників виокремлює соціальну компетентність як 

одну із провідних компетентностей сучасної людини, значущість становлення 

якої постійно зростатиме.  

Осмислюючи сутності соціальної компетентності особистості, слід 

звернути увагу на праці І. Зимньої, яка до груп ключових компетентностей 

відносить компетентності, що стосуються соціальної взаємодії людини та 

соціальної сфери (компетентність соціальної взаємодії: з суспільством, 

спільнотою, сім’єю, друзями, здатність до співробітництва, повага та прийняття 

іншого; компетентність у спілкуванні (усне, письмове; діалог, монолог; знання і 

дотримання традицій, етикету та ін.), що їх, у сукупності, на нашу думку, 

можна тлумачити як основу соціальної компетентності (Зимня, 2013, с. 23).  
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Наукові тлумачення поняття «соціальна компетентність» умовно 

об’єднуємо у три основні групи:  

 до першої відносимо тлумачення, що відображають ступінь наявності та 

розвиненості в індивіда особистісних ресурсів;  

 до другої – трактування, що висвітлюють особливості взаємодії людини й 

соціального середовища та пов’язують соціальну компетентність із процесом 

соціалізації;  

 до третьої – тлумачення компетентності як різнорівневого феномену.  

У визначеннях сутності соціальної компетентності, віднесених нами до 

першої групи, соціальна компетентність особистості визначається завдяки 

наявності у неї таких знань, які дають їй можливість діяти певним чином у 

різних соціальних ситуаціях.  

До прикладу, А. Мудрик (2006) стверджує, що соціальна компетентність 

– це знання людини про соціальний світ і про себе, своє місце у цьому світі, 

способи поведінки і поведінкові сценарії (с.6).  

Н. Калініна (2006) характеризує соціальну компетентність як 

інтегративне особистісне утворення, що представляє систему знань про 

суспільство, вмінь, навичок поведінки в ньому, систему стосунків, що 

виявляються через особистісні якості людини, її мотивацію, ціннісні орієнтації і 

дають можливість інтегрувати зовнішні та внутрішні ресурси для досягнення 

соціально значущих цілей і розв’язання життєвих проблем (с. 76).  

Вона виокремлює два складники соціальної компетентності: когнітивно-

поведінковий, що охоплює знання людини про суспільство й про себе, 

соціальні вміння й навички, які забезпечують успішність в соціально значущій 

діяльності та взаємодії, а також мотиваційно-особистісний складник, що 

відображає ставлення до суспільства і долучає мотивацію самореалізації й 

особистісні якості, які сприяють самореалізації (Калініна, 2006, с 78).  

Заслуговує на увагу позиція О. Власової, на думку якої, соціальна 

компетентність відповідає найпоширенішому рівню розвитку соціальних 
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здібностей, забезпечуючи ефективне функціонування особистості в більшості 

стандартних проблемних ситуацій, і стає головним чинником ефективної 

соціальної адаптації людини, її гармонійного співіснування з іншими (Власова, 

2005, с. 115–116).  

Значно розширює характеристику поняття «соціальна компетентність 

особистості» відомий вчений, дослідник проблем сучасного виховання І. Бех, 

який вказує на важливість усвідомлення компетентності як досвідченості 

суб’єкта у певній життєвій сфері, наголошуючи, що саме на досвідченості, а не 

просто на обізнаності, поінформованості суб’єкта в певній галузі потрібно 

робити змістовний наголос (Бех, 2009, с. 26).  

Визначення сутності соціальної компетентності, що віднесені нами до 

другої групи, найщільніше пов’язані з процесом соціалізації людини.  

На взаємозв’язок соціальної компетентності та соціалізації вказує 

С. Краснокутська, зауважуючи, що соціальна компетентність – основа процесу 

соціалізації індивіда, оскільки допомагає йому справлятися зі зміною 

соціальних ролей, передбачає вміння співробітничати, встановлювати контакти, 

готовність до змін, до самовизначення, соціальну відповідальність за наслідки 

своїх учинків, і є якісною характеристикою цього процесу (Краснокутская, 

2006, с. 52).  

Вартою уваги також є позиція М. Докторович (2007) щодо соціальної 

компетентності як ознаки якісного функціонування індивіда в соціумі, що 

забезпечує ефективну взаємодію особистості з навколишнім соціальним 

середовищем і виявляється в доскональному знанні соціальних ролей та 

оволодінні ними. 

Соціальна компетентність є поняттям багаторівневим (ці висновки ми 

відносимо до третьої групи характеристик відповідного поняття).  

До прикладу, І. Зимня зауважує, що будь-яка компетентність як 

інтегративне явище має рівневу структуру (Зимня, 2013, с. 26).  

На необхідності усвідомлювати нижчий та вищий рівні компетентності 

зосереджує увагу І. Бех (2009). На його думку, нижчий рівень ґрунтується на 
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практичних способах дій, що виробляються внаслідок постійного вправляння, 

методом спроб і помилок, відображаючи здатність індивіда пристосовуватися 

до вимог життя, забезпечуючи йому нормативне функціонування в соціумі. 

Вищого рівня компетентності особистість досягає тоді, коли логіка виконання 

дії зумовлюється науково орієнтованою основою і ґрунтується на прагненні до 

самоствердження, на переживанні почуття гідності (Бех, 2009, с. 27).  

Вагомим є висновок дослідника про значущість вищого рівня 

компетентності особистості, що дає можливість практичного перетворення 

дійсності для задоволення матеріальних і духовних потреб людини й 

суспільства (Бех, 2009, с. 29).  

В. Гаврилюк (2006) пов’язує соціальну компетентність особистості з 

рівнем функціональної грамотності, звертаючи увагу на те, що для сучасних 

країн характерним є феномен функціональної неграмотності – сформованість у 

людини вміння діяти відповідно до прийнятих у суспільстві норм, правил, 

інструкцій, тобто є показником здатності вирішувати стандартні життєві 

завдання. Автор наголошує на важливості формування у спеціалістів, у всіх 

членів суспільства соціальної компетентності, «тобто певного рівня 

функціональної грамотності у сфері соціальних відносин».  

С. Краснокутська розглядає соціальну компетентність «як стан рівноваги 

між вимогами до людини з боку суспільства й довколишнього середовища та її 

можливостями, адже порушення цієї рівноваги породжує кризову ситуацію у 

взаєминах між особистістю та соціумом» (Краснокутская, 2006, с. 43). 

Необхідно звернути увагу на той факт, що в науковому дискурсі існує 

позиція А. Позднякова, який розкриває сутність феномена «соціальна зрілість» 

як сукупність компетентностей, а саме: громадянської, побутової, 

комунікативної і компетентності у сфері саморегуляції та самостійної 

пізнавальної діяльності (2002, с. 58).  

Аналізуючи відповідну позицію ученого, погоджуючись з висновками, 

які в свій час висловили Л. Канішевська (2011), М. Школьна (2018), вважаємо, 

що включені до складу соціальної зрілості компетентності (громадянська, 
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побутова, комунікативна і компетентність у сфері саморегуляції та самостійної 

пізнавальної діяльності) є окремими видами компетентності, які мають власне 

змістове наповнення, специфіку та механізми формування. Визначення поняття 

«соціальна зрілість» з цієї позиції вважається нами не достатньо 

аргументованою.  

Беручи до уваги виділені в наукових працях сутнісні риси соціальної 

компетентності, спираючись на дослідження В. Шахрай (2016), соціальну 

компетентність визначаємо – як цілісне інтегративне особистісне утворення, як 

сукупність соціальних знань, умінь, цінностей, досвіду, що забезпечують 

гармонійну взаємодію людини і суспільства (насамперед шляхом засвоєння 

провідних соціальних ролей, ефективного вирішення соціально проблемних 

ситуацій), самореалізацію та соціальну творчість, що відображають якісний 

ступінь соціалізованості індивіда (с. 23).  

Таким чином, поняття «соціальна компетентність» та «соціальна зрілість» 

хоча визначаються багатьма науковцями як синонімічні, не є, на нашу думку,  

ідентичними. Поняття «соціальна зрілість особистості» ширша ніж поняття 

«соціальна компетентність», оскільки компетентність – це «готовність, 

здатність, схильність особистості», а зрілість можна зазначити як «апогей, 

вершину, найвищу точку» розвитку, становлення, формування особистості.  

Важливо наголосити, що становлення, розвиток і формування соціальної 

зрілості студентів неможливе без розуміння особистісної складової, механізмів, 

чинників розвитку особистості студентів, внутрішніх детермінант їх 

особистісного розвитку. 

Дослідження теоретичних основ формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю потребує розгляду поняття 

«студентство» як «особливої соціальної у категорії, специфічної спільноти 

людей, які організовано об’єднані інститутом вищої освіти», до основних 

характеристик студентського віку, що вирізняють його від інших груп 

населення, науковці відносять високий освітній рівень, високу пізнавальну 
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мотивацію, найвищу соціальну активність і доволі гармонійне поєднання 

інтелектуальної і соціальної зрілості (Зимня, 1997, с. 55–57).  

У психологічному аспекті у студентському періоді життя вирішуються 

завдання завершального самовизначення й інтеграції особистості у спільність 

дорослих людей (набуття Его-ідентичності (за Е. Еріксоном, 1992), 

самовизначення (за Д. Ельконіним, 1995), життєвого плану (за І. Коном, 1967), 

інтелектуального дозрівання (за Ж. Піаже, 1994; Г. Костюком, 1967), пошук 

сенсу життя (за В. Франклом, 1990; К. Обуховським, 1972), самореалізації та 

індивідуального розвитку (за А. Маслоу, 1967), прагнення до успіху в 

діяльності (за А. Мудриком, 1993), зростанням сили «Я» та здатності проявити 

свою індивідуальність в умовах групової діяльності та інтимної близькості, 

дружби (за Г. Абрамовою, 1997), становлення якісно нової самосвідомості або 

«Я-концепції» (за Р. Бернсом, 1986; М. Боришевським, 1996), становлення 

моральної самосвідомості (за Л. Кольбергом, 1981) тощо). 

Л. Виготський (1983) вказує, що в цей період відбуваються дві значущі 

зміни в житті особистості: органічна – статеве дозрівання – і культурна – 

відкриття свого «Я», становлення особистості й світогляду.  

Мнемологічне «ядро» інтелекту людини цього віку характеризується 

постійним чергуванням «піків» або «оптимуму» то однієї, то іншої з функцій, 

що входять в нього, підкреслює Є. Ільїн (2003, с. 64). Це означає, відзначують 

С. Страшко, Л. Животовська, що навчально-пізнавальна діяльність одночасно 

спрямована як на розуміння, осмислення, структуризацію, так і на 

запам’ятовування студентом засвоюваного матеріалу і цілеспрямовану 

актуалізацію при розв’язанні проблемних професійних завдань (Страшко, 

Животовська, 2006, с. 43).  

Для студентства характерним є оволодіння різними соціальними ролями, 

формування професійних, світоглядних і громадських якостей; стабілізація рис 

характеру; формування ціннісних орієнтацій тощо. Цей процес 

характеризується певними особливостями, з-поміж яких основні полягають у 

тому, що залучаючись до суспільного життя через навчання і виховання, творчу 
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активність, інноваційну діяльність, студенти набувають уявлень про світ, у них 

формуються навички міжособистісної взаємодії, відбувається відбір принципів 

поведінки, розвиваються психічні якості (А.Лякішева, 2017, с. 58).  

«Незважаючи на розходження свого соціального походження студентство 

утворює визначену соціально-професійну групу. Загальна діяльність та  

територіальне зосередження утворює в студентстві, як соціально-професійні 

групі, спільність інтересів, групову самосвідомість, специфічну субкультуру і 

спосіб буття, які доповнюються та підсилюються віковою однорідністю», 

підкреслює А.Лякішева (2017, с. 59). 

Аналіз наукового доробку О. Безкоровайної (2015), О. Кузніцової (2015), 

О. Лучанінової (2017), Л. Москальової (2011), А. Осіпцова (2016), 

Г. Пономарьової (2016), І. Свириденко (2014) дозволяє дійти висновку про те, 

що студентський вік є оптимальним для формування соціальної зрілості 

особистості й характеризується як завершальний етап підготовки до вступу в 

самостійну професійну діяльність.  

У процесі підготовки майбутнього фахівця будь-якого профілю чітко 

простежуються два аспекти: професійна підготовка та особистісний розвиток. 

На думку В. Лавриненко, «ставлення до праці і отже, до трудового боргу 

можна розглядати як головний показник зрілості свідомості особистості» 

(Психология и этика делового общения, 2005). Отже, формування 

кваліфікованого фахівця у вищих закладах освіти є умовою та засобом 

формування його соціальної зрілості. 

Спираючись на праці Б. Ананьєва (1980), можна стверджувати, що 

становлення соціальної зрілості особистості – це сукупність процесів якісної 

зміни психологічної цілісності людини, вдосконалення її функціональної 

готовності, формування операційних систем, а також психічних новоутворень, 

які забезпечують особистості можливість розв’язувати життєві проблеми.  

Вважаємо, що соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти (ЗВО) 

аграрного профілю як інтегративна якість особистості, обумовлена діяльністю, 

в яку вони включаються в освітньому процесі закладів вищої аграрної освіти, 



74 

 

тобто тими соціальними функціями, які вони опановують задля ефективного 

функціонування в професійній сфері.  

Безпосередньо, у світлі проблеми визначення соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю, заслуговує на увагу позиція В. Радула, який 

зауважує, що «поняття соціальна зрілість фіксує стан розвитку особистості 

через характер, спрямованість її діяльності на реалізацію суспільних ідеалів» 

(Радул, 1998, с 32). У процесі навчально-професійна діяльності, до якої 

включаються студенти, формуються їх соціальні якості, які найбільш повно 

виявляють соціальну сутність особистості.  

Адже, як було зазначено вище, професійна діяльність особистості як 

універсальний засіб її життєдіяльності визначає соціальну сутність людини й 

зумовлює її фахову спрямованість. Виходячи з цього пріоритетним завдання 

вважаємо формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі ЗВО 

аграрного профілю. 

Поняття «формування особистості», в науковій психолого-педагогічний 

літературі вживається у двох значеннях. Перше трактує формування 

особистості як розвиток, процес і результат. У цьому значенні формування 

особистості є предметом психологічної науки, завдання якої – з’ясування того, 

що є в наявності (експериментально виявляється, знаходиться) чого можна 

досягти в умовах цілеспрямованих виховних і навчальних дій. Друге значення 

трактує формування особистості як її цілеспрямоване виховання. Це 

педагогічний підхід до значення завдань і способів формування особистості. 

Педагогічний підхід передбачає необхідність з’ясування, що і як має бути 

сформовано в особистості для того, щоб вона відповідала соціально 

обумовленим вимогам, що ставить до неї суспільство (А.Семенова, 2007). 

Щодо визначення соціальних якостей, які входять до складу соціальної 

зрілості особистості, то аналіз наукової педагогічної літератури, то науковці 

неодноразово виділяють наступні: 

 самостійність, відповідальність (Толстих, 2004);  
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 соціальна активність (Фельдштейн, 1997);  

 самостійність, творча ініціатива, соціальна відповідальність (Кон, 1967);  

 соціальна активність, соціальне самовизначення, соціальна 

відповідальність (Радул, 1998);  

 самоповага, самостійність, відповідальність (Вершловський, 1996);  

 соціальна активність, відповідальність, терпимість, незалежність (Бех, 

2009);  

 соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність (Шрамко, 2009);  

 відповідальність, терпимість, саморозвиток, позитивне мислення (Реан, 

2004);  

 соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, 

солідарність (Канішевська, 2011);  

 соціальна активність, толерантність, креативність, соціальна 

відповідальність, рефлексія (Каменєва, 2004) тощо.  

Спираючись на наукові здобутки науковців виділяємо наступні соціально 

значущі якості соціально зрілої особистості: самостійність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість.  

Зокрема, самостійність у педагогіці (В. Радул, 1998; Л. Канішевська, 

2011; М. Школьна, 2017 та ін.) розглядається як одна з якостей особистості, 

здатної свідомо та самостійно визначити спосіб життя. Самостійність 

виявляється в умінні поставити певну мету, наполегливо домагатись її 

виконання власними силами, відповідально ставитися до своєї діяльності, діяти 

при цьому свідомо й ініціативно не тільки у звичних, але й у нових умовах, які 

вимагають прийняття нестандартних рішень. Наявність знань і вмінь визначає 

готовність людини до самостійної дії так само, як і емоційний стан при 

виконанні діяльності.  
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Самостійність характеризується і певним мотиваційним настановленням, 

що призводить до руху знання і вміння, спонукає особистість діяти без 

сторонньої допомоги, нагадування. Самостійність пов’язана з вольовими 

процесами, оскільки для прийняття самостійного рішення потрібні не тільки 

знання, досвід, мотивація, а й вольові зусилля, напруга. Отже, виділяють «три 

кити» самостійності: уміння – мотив – воля. Самостійність – стрижнева 

властивість особистості, яка найтіснішим чином пов’язана із такими якостями, 

як активність і відповідальність. Саме взаємозв’язок усіх цих якостей визначає 

ставлення людини до самої себе, власної праці, інших людей, духовних 

цінностей (Жарова, 1993, с. 35).  

Наступною важливою соціальною якістю соціально зрілої особистості 

вважаємо соціальну активність. Соціальна активність реалізується у вигляді 

соціально корисних дій, під впливом мотивів і стимулів, в основі яких лежать 

суспільно значущі потреби. Вона розвивається через систему зв’язків людини з 

навколишнім середовищем у процесі пізнання, діяльності і спілкування; може 

мати різну ступінь прояву. Рівень соціальної активності залежить від 

співвіднесення між соціальними обов’язками особистості, суспільно значущою 

діяльністю і суб’єктивними настановленнями на діяльність (О. Рахманова, 2016, 

с. 11).  

Пристаємо до думки Л. Канішевської (2011, с. 64), що саме від активної 

життєвої позиції залежить здатність людини робити соціально значущі 

перетворення в суспільному розвитку.  

Однією з найважливіших соціальних якостей соціально зрілої особистості 

вважаємо соціальну відповідальність, оскільки наявність у людини таких 

соціальних якостей, як самостійність, соціальна активність ще не дає нам 

підстави вважати особистість соціально зрілою.  

Зокрема, І. Сопівник (2013), під соціальною відповідальністю розуміє 

«інтегративну якість особистості, що проявляється в усвідомленні людиною 

необхідності регулювати власну поведінку відповідно до вимог суспільства».  
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З її точки зору, «соціальна відповідальність – це не тільки знання, 

усвідомлення, прийняття людиною соціальних норм і правил, інтересів і 

цінностей, а й відповідна поведінка. Діяльнісний прояв є кінцевою фазою 

реалізації соціальної відповідальності, засвідчує її найвищий рівень 

розвитку…» (Сопівник, 2013, с. 61).  

Сучасне суспільство характеризується високим ступенем 

непередбачуваності, тому вміння вчасно адаптуватись до соціальних умов, 

«пройти» складний період свого життя без втрат, долаючи негативні наслідки 

стресу, зберігаючи оптимізм та почуття гумору, філософське відношення до 

життя може вважатись одним із критеріїв рівня сформованості соціальної 

зрілості особистості (Федотова, 2010,  с. 78). 

На основі аналізу наукових досліджень К. Абульхановаї-Славської (1981), 

А. Адлера (1997), Б. Ананьєва (1980), Л. Анциферової (2000), О. Асмолова 

(2015), Л. Бінсвангера (1999), Б. Братуся (1997), С. Рубінштейна (1989), 

В. Франкла (1990), Е. Фромма  (2010) та ін., «життєстійкість» – якість 

особистості, яка дозволяє ефективно, швидко та вчасно адаптуватись до 

соціальних умов, долати негативні наслідки стресу, зберігати баланс між 

пристосуванням до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцінно; 

підтримувати і зберігати належний рівень власних фізичних, психічних, 

психологічних та духовних якостей; відстоювати свої життєві принципи та 

цінності, підтримувати бажаний стиль життя. 

Дослідники, узагальнюючи різні підходи до вивчення суб’єкта і 

суб’єктності роблять висновки стосовного того, що «бути суб’єктом – значить 

бути джерелом активності, дії, думки, цінностей і смислів, виходити за межі 

наперед визначеного, бути спроможним відповідально перетворювати світ і 

себе в цьому світі за власними проектами, враховуючи соціальні і природні 

закони світобудови» (Татенко, 2006, с. 329); «…суб’єкт – це людина на вищому 

рівні активності, системності, автономності, творчості, а суб’єктність – 

всеосяжна характеристика людини, яка розкриває єдність усіх її якостей» 

(Лукасевич, 2013, с. 45). На цьому рівні особистість володіє найбільшими 
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ступенями свободи – свободи виявляти, переживати і власними діями 

вирішувати суперечності…» (Анциферова, 2000).  

За своїм змістом такі визначення суб’єкта описують нонконформізм, 

незалежність від зовнішніх впливів асертивної особистості. В основі 

суб’єктності лежить здатність до самодетермінації, саморегуляції, само 

удосконалення, саморозвитку, активності, самостійного прийняття рішень та 

відповідальності за них (Брушлинський, 2003; Рубінштейн, 1997).  

Асертивна поведінка, асертивність передбачають рівнозначний розподіл 

між важливістю прав, потреб, інтересів, цінностей власних та іншого. Іншими 

словами асертивність найбільш адекватно проявляється на фоні репрезентації 

просоціальної чи гуманістичної спрямованості в міжособистісних взаєминах.  

Закордонні науковці, розглядаючи поняття «асертивність», вказують на 

можливість прояву у людини таких якостей, які можуть бути корисними для 

активного життя.  

В. Клайн (1991) до таких якостей відносить: наполегливість у досягненні 

мети, ініціативу, вміння долати перешкоди, а Е. Фромм (2010) виокремлює 

«сміливість і відвагу, зухвалість і самовідданість, здатність йти на ризик».  

В. Каппоні (1995); А. Леотьєв (2008); Н. Харламенкова (2004) та інші 

визначають як суб’єктну якість особистості, що інтегрує ініціативу та 

готовність до ризику у важких життєвих ситуаціях, упевненість у собі і 

позитивне ставлення до інших, здатність вільно приймати рішення та 

відповідати за їхні наслідки, наполегливість у захисті своїх прав і досягненні 

життєвих цілей, спрямованих на саморозкриття; прояв «нормальної», 

«здорової» агресивності, особистісна якість та установка, яка забезпечує 

«необхідний самозахист» (психологічний, фізичний), можливість протидіяти 

маніпуляції, тиску, а також пов’язана з вольовими якостями – здатністю 

досягати поставлених цілей, долати перешкоди, самостійність суджень та 

вміння їх відстоювати, соціальна сміливість, як різновид особистісного 

потенціалу в аспекті його реалізації та протистояння негативним тенденціям 

(Медведєва, 2008).  
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Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що, на наш 

погляд, асертивність – це сукупність властивостей індивіда, що виявляється у 

своєчасних реакціях та впевнених діях на динаміку соціально-психологічних 

змін і впливу різних чинників, а також у психологічній рівновазі й гуманному 

ставленні до інших у суспільних відносинах і формує поведінку особистості у 

суспільстві. 

Наступною важливою соціальною якістю соціально зрілої особистості 

вважаємо толерантність, яка, на думку М. Бахтіна, виходить із «внутрішньої 

соціальності» людини, того, що саме в процесі вільного діалогу («ти» для «я») 

розкривається людська індивідуальність (Бахтін, 1986, с. 36).  

Оригінально питання толерантності, як умови продуктивного буття, 

постає у роботах Е. Фромма (2010). Найпершою суто людською потребою 

людини він вважає потребу в спілкуванні, у міжіндивідуальних зв’язках. Єдина 

продуктивна стратегія встановлення зв’язку з іншим – це любов, яка надає 

людині свободу бути унікальною і дозволяє їй задовольняти потребу у 

встановленні зв’язків, не порушуючи власну цілісність і незалежність.  

У контексті теорії «здорової особистості» А. Маслоу (1967) терпимість 

виступає як один із провідних принципів, що дає ключ до розуміння сутності 

людини, пояснює специфіку взаємодії людей. Можна визначити, що терпимість 

– це один із можливих шляхів розвитку особистості, яка знаходиться в процесі 

самоактуалізації, особливо, коли йдеться про самоактуалізацію як про 

можливість вибору, особистісного зростання; можливість сприймати себе й 

інших людей такими, якими вони є; можливість встановлення з оточуючими 

доброзичливих особистих стосунків. 

Расові, національні, вікові, професійні, конфесійні та інші відмінності 

значно впливають на характер взаємин між окремими індивідами та 

соціальними групами, призводячи до численних непорозумінь та протистоянь. 

Тому важливого значення набуває формування толерантність студентів, 

яка сприяє побудові людських стосунків на принципах рівноправності, 

взаєморозуміння та взаємоповаги.  
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Погоджуємось з позицією науковців, які зазначають, що толерантність – 

особлива особистісна риса, яка відображає активну соціальну позицію, 

психологічну готовність до позитивної взаємодії з людьми, наділеними іншими 

поглядами, світоглядами, стилями мислення та поведінки. Здатність до 

толерантної взаємодії допомагає гуманізувати спілкування, адже вона виникає 

як наслідок самоцінності людини (Сливка, 2000, с. 144).  

Підсумовуючи вищезазначене, під толерантністю студентів ЗВО 

аграрного профілю розуміємо такий спосіб соціальної взаємодії, який 

зорієнтований на самопізнання, саморозвиток, самоідентифікацію, 

самореалізацію особистості в суспільстві за умови дотримання нею принципу 

поваги та визнання іншої особистості, реалізації соціальної справедливості, 

збереження соціальних прав та свобод. 

Одним із провідних завдань сучасної вищої освіти в Україні є 

формування громадянськості.  

Громадянськість, громадянська позиція людини, відмічає А. Соловйов 

(1992), пов’язані з почуттям гордості за свою країну, її традицій, звичаїв, 

символи (герб, гімн, прапор), повагою до прав та обов’язків громадянина, 

Конституції України. Формування громадянськості відбувається у процесі 

соціалізації особи через систему суспільних відносин і виховання (с. 61). 

Розуміння громадянськості як сукупності високорозвинених моральних якостей 

суб’єкта передбачає: зрілість політичної і правової свідомості; почуття 

патріотизму, причетність до історичної долі своєї вітчизни та її народу; 

усвідомлення себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина 

своєї країни.  

Громадянськість, на думку Н. Еліасберг, складається з таких 

взаємодоповнюючих і нероздільних елементів: як усвідомлення власних прав і 

обов’язків; наявність конкретних громадянських дій – від потреби бути 

поінформованим (обізнаним у важливих подіях) до активної участі в 

політичних і соціальних кампаніях; присутність системи цінностей і моральної 

переконаності, що додають цій системі сенс і значення (Еліасберг, 1998, с. 63). 
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Таким чином, під громадянськістю розуміємо усвідомлення кожним 

громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, суспільства; зрілість 

політичної і правової свідомості; почуття патріотизму, причетність до 

історичної долі своєї вітчизни та її народу; усвідомлення себе як повноправного 

члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни.  

Сучасне українське село потребує ерудованого господаря-професіонала з 

високим рівнем конкурентоспроможності.  

Проблеми конкуренції і конкурентоспроможності досліджували зарубіжні 

науковці-економісти П. Друкер (2010), М. Портер (2006) та інші. Основні 

сутнісні ознаки конкурентоспроможної особистості відображені у працях 

зарубіжних і вітчизняних науковців-психологів С. Рубінштейна (2000), 

О. Бодальова (1983), Є. Климова (2003), Б. Ломова (1984), М. Варій (2009) та ін. 

У відповідних психолого-педагогічних дослідженнях наголос робиться 

зазвичай на тому, що конкурентоспроможність визначається не лише 

професійним, а й значною мірою особистісним компонентом майбутнього 

фахівця. Особливе місце серед основних характеристик конкурентоспроможної 

особистості займають здатність до адаптації (М. Варій, 2009; В. Хапілова, 2006) 

і прагнення успіху (О. Злобіна, 2004). При цьому конкурентоспроможна 

особистість визначається як така, що здатна швидко й безболісно адаптуватися 

до постійних змін суспільних умов, науково-технічного прогресу й нових видів 

діяльності та форм спілкування за умови збереження позитивного 

внутрішнього психоенергетичного потенціалу.  

У педагогічних дослідженнях (В. Мезинов, 2009; О.Романовська, 2011 та 

ін.) конкурентоспроможність визначається як динамічне, системне, 

багаторівневе особистісне утворення, яке характеризується сукупністю 

сформованих особистісних і професійних якостей (вони в узагальненій формі 

відображають систему ставлення людини до суспільства, професії, колег, самої 

себе); професійних знань і способів поведінки у професійній діяльності.  

В. Андреєв (2004) поняття «конкурентоспроможна особистість» трактує 

як «особистість, для якої характерні прагнення і здатність до високої якості і 
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ефективності своєї діяльності, а також до лідерства в умовах змагальності, 

суперництва і напруженої боротьби зі своїми конкурентами». 

З урахуванням викладеного, до основних ознак конкурентоспроможності 

студентів-аграрників відносимо професійну компетентність і мобільність, 

цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети, здатність робити вибір і 

приймати відповідальне рішення, орієнтацію на ефективність і якість, творче 

ставлення до справи, системне бачення проблеми, вміння успішно представляти 

себе, професійно-моральну і громадянську активність тощо. 

Крім того, аналіз педагогічних підходів до структурування зрілості та 

соціальної зрілості особистості дозволяє виокремити наступні структурні 

компоненти соціальної зрілості:  

Визначення соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю потребує визначення її структурних компонентів – йдеться про 

змістову структуру відповідної інтегративної якості.  

Аналіз здобутків учених С. Вершловського, 1996; Я. Галети, 2018; 

Л. Канішевської, 2011; В.Радула, 1998; М. Школьна, 2018; В.Ягоднікової, 2016 

та інших дозволяє стверджувати, що не існує єдиного підходу до її визначення.  

Так, С. Вершловський до складу соціальної зрілості вводить розвинуті 

пізнавальні переживання, критичність мислення, готовність до співробітництва, 

толерантність, відповідальність, самоповагу, які деталізуються в самостійній 

пізнавальній діяльності, свідомому виборі професії, способі особистого життя, 

організації власного дозвілля, збереженні здоров’я (Вершловський, 1996, с. 23). 

Т. Комар виділяє в структурі відпорного інтегративного утворення 

когнітивно-мотиваційний компонент, який передбачає наявність знань, 

соціальних уявлень та системи цінностей особистості; соціальний інтелект, 

дивергентне мислення, творчий пошук, планування власного життєвого 

сценарію, знання життєвих криз, розуміння соціальної дійсності, обрання фаху 

тощо; рефлексивний компонент, який передбачає психічну саморегуляцію, 

керування почуттями, психосексуальну грамотність, самостійність, розуміння 

соціальних ролей, вміння відчувати нюанси соціальної ситуації, розв’язувати 
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проблемні ситуації, відповідальність; операційно-технологічний компонент, 

який характеризується наявністю певного соціального досвіду, навичок 

ефективної взаємодії з соціумом, вміння діяти адекватно ситуації, розмаїття 

технік поведінки, виконання соціальних ролей, вміння виходити з конфліктної 

ситуації тощо (Комар, 2016). 

 Л. Канішевська виокремлює такі компоненти: когнітивний, який 

передбачає наявність знань, соціальних уявлень та розуміння соціальної 

дійсності; емоційно-ціннісний, який характеризується розвитком соціально 

цінних та особистісно значущих мотивів, що опосередковують орієнтацію 

соціальної поведінки; поведінково-діяльнісний, який виявляється у дотриманні 

соціальних норм, виконанні основних соціальних ролей; сформованості таких 

соціальних  якостей, як соціальна відповідальність, соціальна активність, 

толерантність, солідарність (Канішевська, 2011). 

В. Радул визначає соціальну зрілість як взаємозв’язок самореалізації та 

соціальної відповідальності молодого вчителя (Радул, 1998). 

М. Школьна виділяє в структурі соціальної зрілості студентів 

когнітивний компонент, який включає наявність знань студентів про 

суспільство та суспільні відносини, соціальні норми та цінності; розуміння 

основної сукупності соціальних ролей; знань про такі соціальні якості, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність; емоційно-ціннісний компонент, який  включає емоції, цінності, 

потреби; соціально та особистісно значущі мотиви, що опосередковують 

орієнтацію соціальної поведінки; характеризується здатністю до виявлення 

самостійності, соціальної активності та відповідальності, комунікативної 

толерантності; поведінковий компонент, який характеризується досвідом 

означених знань і ставлень у соціальній поведінці, виявляється у свідомому 

прийнятті соціальних норм і цінностей, виконанні основних соціальних ролей, 

відбивається у виявленні самостійності, соціальної відповідальності, соціальної 

активності, комунікативної толерантності, умінні будувати продуктивні 

відносини з оточуючими людьми та соціальними інститутами; рефлексивний 
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компонент характеризується здатністю до самоаналізу, професійної 

самореалізації, умінням аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та суспільної значущості.  (Школьна, 2018). 

Спираючись на наукові здобутки вчених (С. Вершловський, 1996; 

Я. Галета, 2018; Л. Канішевська, 2011; В.Радул, 1998; Т. Комар, 2016;  

М. Школьна, 2018 та інші) репрезентуємо соціальну зрілість студентів-

аграрників взаємопов’язаними, взаємозумовленими компонентами: 

когнітивним, емоційно-ціннісним, мотиваційним, рефлексивно-вольовим, 

поведінково-діяльнісним. 

Когнітивний компонент соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю передбачає наявність ґрунтовних знань про соціальні 

процеси, явища та розуміння соціальної дійсності, а також соціально значущі 

якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість).  

Науково доведено, що когнітивна сфера особистості забезпечує 

динамічне відображення дійсності та її перетворення, формування досвіду, 

побудову моделі світу, регуляцію діяльності. У цій сфері специфічно 

взаємодіють психічні процеси, забезпечуючи єдиний потік цілісної свідомої 

відображальної та перетворювальної продуктивної діяльності (Тюріна, 2005). 

Зважаючи на це та базуючись на поглядах учених (Б. Ананьєва, 1980; 

І. Беха, 2003; Л. Канішевської, 2006; В. Кузьміна, 1980; А. Реана, 2004; 

С. Карпенчук, 1997; В. Тюріної, 2005; М. Школьної, 2017 та ін.) про розвиток та 

становлення когнітивної сфери особистості, цілком слушним, на нашу думку, 

стає припущення стосовно того, що когнітивний компонент соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю передбачає:  

 наявність у студентів відповідних змістових категорій, які стосуються 

соціальної зрілості особистості;  

 здатність розуміти значення інформаційного матеріалу, який особистість 

отримує в процесі включення в систему соціальних відносин є перетворення 
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(трансляція) матеріалу з однієї форми вираження в іншу, інтерпретація 

(пояснення) чи передбачення про подальший перебіг соціальних подій, явищ 

(прогнозування наслідків, результатів);   

 уміння аналізувати соціальні явища або процеси, що виражається в умінні 

виділяти приховане, передбачувати перебіг подій, виявляти помилки і 

упущення, знаходити відмінності між фактами і наслідками, оцінювати 

значення результатів діяльності;  

 уміння комбінувати елементи різних соціальних явищ та процесів, 

отримуючи цілісне уявлення;  

 уміння оцінювати значення будь-якого соціального явища чи процесу для 

себе, для інших людей і для суспільства в цілому;  

 уміння оцінити логіку обґрунтування тієї чи іншої соціальної проблеми, 

явища, факту, дії, які з’являються в процесі взаємодії особистості і соціуму;  

 уміння оцінити продукти соціальної діяльності, вчинків, поведінкових 

норм;  

 уміння використовувати знання в конкретних соціальних умовах і нових 

ситуаціях, включаючи уміння застосовувати соціальні правила, закони, 

принципи та соціальні теорії, демонструючи правильне їх застосування 

(Карпенчук , 1997, с. 68). 

Беззаперечно цінною є позиція Н. Соболєва, який зазначає, що соціальна 

зрілість характеризує людину як суб’єкта соціального життя в єдності її 

об’єктивних та суб’єктивних характеристик та виділяє низку критеріїв 

соціальної зрілості:  

 формування категоріального роду свідомості особистості як основи 

оволодіння світоглядною культурою суспільства;  

 формування спрямованості світогляду, результатом чого є свідоме 

самовизначення особистості, визначення місця й ролі в суспільно-історичному 

процесі з метою досягнення найбільш високого рівня самореалізації 

особистості у справах суспільства;  
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 вищий рівень об’єктивізації світоглядних орієнтирів у діяльності й 

поведінці особистості, тобто повнота її реалізації в реальній життєдіяльності та 

повсякденній поведінці, що забезпечується її міцними вольовими основами, 

здатністю до свідомого цілепокладання, оволодіння загальноприйнятими 

нормами діяльності;  

 перехід від зовнішньої регуляції особистісного розвитку до саморегуляції 

(Жизненный путь личности, 1987, с. 117–118). 

Зважаючи на зазначене, погоджуючись з автором, вважаємо, що основу 

когнітивного компоненту соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

складають крім знань про сутність і зміст соціальної зрілості особистості, 

знання, які стосуються сутності і основних категорій культури. Адже, науково 

доведено, що культура є головним показником не якогось особливого 

(конкретного), а саме суспільного розвитку людини. Відповідно, соціальна 

функція культури у конкретному відрізку історичного часу полягає в тому, щоб 

привести індивідуальне буття людини у відповідність до суспільного буття, 

узгодити, поєднати між собою особисте і суспільне, індивідуальне і загальне 

(Москаленко, 2008, с. 122).  

Особистість, на думку науковця, є «завжди своєрідним зв’язком 

унікальності і універсальності. У ній передбачають одне одного і протидіють 

різноманітні «Я», що рухаються в бік унікальності, неповторності, 

самостійності окремого «Я» і в бік його універсальності, зверненості до 

нескінченого світу. Щоб нескінчений універсальний світ став доступним 

індивіду через вузький канал його життєвої практики, людський світ набуває 

різних форм культури як системи загальнозначущих способів життєдіяльності. 

А світ особистості набуває форм духовного життя, яке будується на діяльнісній 

основі і включає в себе всі суб’єктивні потенції і здібності особистості» 

(Москаленко, 2008, с. 123).  

Освоюючи свою родову сутність у формах культури, зазначає В.Гриньов, 

індивід стає культурно-історичним суб’єктом, що робить історичне минуле 
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його власним минулим, а загальне майбутнє – його майбутнім, за яке він 

відповідає. І цією подвійною залежністю визначається його діяльність у 

сучасному, а також його свобода і відповідальність (Гриньов , 2003, с. 52). 

Сучасні фахівці аграрної галузі повинні володіти всіма надбаннями 

світової культури й загальнолюдськими цінностями. Розуміння цінностей 

власної та інших культур допомагатиме майбутнім фахівцям уникати 

труднощів комунікації, сприятиме формуванню полікультурних поглядів.  

Адже загальна культура сприяє емоційній поліфонічності особистості, 

робить її більш відкритою, активізує інтелектуальну сторону її діяльності. Вона 

є провідною конструкцією духовності особистості, що характеризується 

ціннісною орієнтацією думок, бажань та шляхетністю вчинків.  

Окрім того, цілком логічним бачиться те, що особистість виступає як 

суб’єкт соціальних відносин і свідомої діяльності (Конопкин, 1980, c.187). 

Для того, щоб задовольняти власні потреби ефективної міжособистісної 

взаємодії ті успішної адаптації в суспільстві студенти повинні сформувати 

відповідний рівень соціального інтелекту. 

У контексті вивчення теоретичних засад проблеми формування 

соціального інтелекту особистості, на думку багатьох науковців (Е. Михайлової 

(Альошиної), 2001, с. 5; Н. Калініною, 1999, с. 159; О. Чеснокова, 2005, с. 35 та 

ін.), він (соціальний інтелект) є важливою практичною якістю, яка необхідна 

сучасній людині задля того, щоб задовольняти потреби ефективної 

міжособистісної взаємодії ті успішної адаптації в суспільстві. 

Окрім зазначеного варто згадати ще й те, що науковець Л. Ляховець 

(2009)  визначає соціальний інтелект як спеціальну гетерогенну здібність, яка 

полягає в розумінні самого себе, інших людей, їхніх взаємин, а також у 

прогнозуванні перебігу міжособистісних подій на основі індивідуальних 

мисленнєвих процесів, афективного реагування на особистісний і соціально-

психологічний контексти ситуацій взаємодії та соціального досвіду.  

Необхідно підкреслити, що сьогодні розвиток науки виявив ще один, 

раніше не помітний аспект соціального інтелекту – його вплив на вибір 
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життєвих сфер самореалізації особистості та її успішність у різних видах 

людської діяльності, яка залежить від ефективності соціальної взаємодії та 

соціального досвіду (Ляховець, 2009). 

Підсумовуючи, констатуємо, що когнітивний компонент соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю складає сукупність знань про 

соціальні процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість). 

Наступним компонентом соціальної зрілості студентів-аграрників 

визначаємо емоційно-ціннісний компонент. 

Науково доведено, що одним із головних механізмів внутрішньої 

регуляції психічної діяльності та поведінки, спрямованої на задоволення 

актуальних потреб особистості є емоції (Леонтьев, 1965). 

Важливо наголосити, що в емоціях і почуттях відбивається оцінка 

значимості для людини того чи іншого об’єкту чи явища, а рівень розвитку 

особистості залежить від рівня розвитку, її емоційно-почуттєвої сфери, яку на 

основі праць І. Беха (2003), Б. Додонова (1977), О. Кононко (1998), 

В. Семиченко (2007) та інших, визначаємо як інтегративну сукупність емоцій та 

почуттів як особливих психічних процесів, станів та стійких емоційних 

відношень у навчальній, громадській та приватній сферах життєдіяльності 

особистості, пов’язаних з їх потребами і мотивами та відображенням 

емоційного боку духовного світу особистості.  

У контексті зазначеного інтерес викликає дослідження І. Беха (2012), 

який визначає емоцію як «переживання людиною свого ставлення до того, що 

вона пізнає і робить», а емоцію бажання – як «прагнення (поривання) досягти, 

мати, володіти чимось, вибірково контактувати зі світом людей і світом речей. 

Від досягнення успіху людина переживає задоволення». 

Емоції виконують адаптивну, регулятивну і стресозахисну функцію у 

взаємовідносинах між людьми. Вони виявляються в адаптивності емоційної 
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поведінки особистості і впливають на ефективність досягнення мети в 

індивідуальній або груповій діяльності (Гоулман, 2008, с. 84).  

Здатність відслідковувати власні емоції та емоції інших людей, 

розрізняючи їх та використовувати цю інформацію для спрямування мислення 

та діяльності такі вчені як Э. Торндайк (1998), Дж. Гілфорд (1965), Г. Айзенк 

(2002) та інші, визначають як емоційний інтелект. 

Увагу викликають дослідження Е. Сергієнко, відповідно того, що 

особистість з розвиненим рівнем емоційного інтелекту здатна гармонійно 

інтегруватись в систему людських взаємин, налагоджувати доброзичливі та 

партнерські стосунки з оточуючими через притаманні їй психологічні ресурси 

ефективної соціалізації (здатність адекватно розпізнавати, виражати та 

контролювати емоції, розвинену емпатію, наявність розгалуженої системи 

соціальних зв’язків та соціальної підтримки) (Сергиенко, 2003, с. 76). 

У структурі емоційного інтелекту виокремлюють два аспекти – 

внутрішньо особистісний, який характеризується такими компонентами, як 

самооцінка, усвідомлення власних почуттів, упевненість у собі, терпимість, 

самоконтроль, відповідальність, мотивація досягнень, оптимізм і гнучкість і 

міжособистісний, який містить емпатію, толерантність, комунікабельність, 

відкритість, діалогічність тощо(Сергиенко, 2003, с. 77). 

Аналіз здібностей, які пов’язані з переробкою емоційної інформації, 

дозволив ученим виокремити компоненти емоційного інтелекту, а саме:  

 ідентифікація емоцій (сприйняття емоцій, ідентифікація, адекватне 

вираження, можливість розрізняти достовірність емоцій та їх імітації);  

 використання емоцій для підвищення ефективності мислення та 

діяльності (використання емоцій для спрямування уваги на важливі події, 

здатність викликати емоції, які сприяють вирішенню задач, використання зміни 

настрою як засобу аналізу різноманітних точок зору на проблему);  
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 розуміння емоцій (розуміння комплексу емоцій, зв’язків між емоціями, 

перехід від однієї емоції до іншої, причини емоцій, вербальна інформація про 

емоції);  

 управління емоціями (контроль емоцій, зниження інтенсивності 

негативних емоцій, розуміння своїх емоцій, у тому числі й негативних, 

здатність вирішувати емоційно напружені проблеми без придушення 

пов’язаних з ними негативних емоцій (Сергиенко, 2003, с. 760).  

Для повнішого розуміння означеної проблеми варто згадати дослідження 

Д. Гоулмена, який доповнює визначені компоненти ентузіазмом, 

наполегливістю та соціальними навичками. Тим самим учений об’єднує 

когнітивні здібності з особистісними характеристиками (Гоулман, 2008, с. 35).  

Зрештою, багатьма вченими було підтверджено, що високий рівень 

емоційного інтелекту сприяє більш глибокому розумінню як власних 

можливостей, так і умов їх реалізації, розвитку в сучасному суспільному житті, 

що характеризується винятковою масштабністю та динамічністю соціально-

економічних і науково-технічних трансформацій. Цей процес супроводжується 

аксіонормативними зрушеннями в масовій свідомості, появою нових 

соціальних норм і цінностей, правил і зразків суспільної поведінки, зміною 

ідеалів, на які люди починають орієнтуватися, по-іншому оцінювати.  

Крім того, процеси адаптації, соціалізації та специфіка провідної 

діяльності, що зумовлюють розвиток світоглядних орієнтацій особистості у 

період студентського віку виступають передумовою до формування системи 

ціннісних орієнтацій особистості, відзначає Р. Немов (2003, с. 223). 

Соціальна зрілість особистості пов’язана зі ставленням людини до 

суспільних процесів, які фіксуються у свідомості у вигляді оцінних суджень, 

переживань, вольових актів тощо, які свідчать  про ставлення суб’єкта до 

ціннісних орієнтацій та інших психологічних компонентів суспільного життя. 

Основою світогляду людини є соціальні цінності, які формуються в процесі 

соціалізації під час засвоєння нових знань, отримання соціально-
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психологічного досвіду і проявляються в цілях, інтересах, переконаннях, 

процесі спілкування та діяльності особистості.  

Аналіз наукових праць сучасних дослідників свідчить, що ціннісні 

орієнтації здійснюють психічну регуляцію соціальної діяльності та поведінки 

суб’єкта в соціальному середовищі (М. Бобнєва, 1978; А. Донцов, 1974; В. Ядов 

1995 та ін.) та формують ціннісне ставлення особистості до навколишньої 

дійсності (М. Каган, 1974; Г. Щуркова 2002 та ін.).  

«Ціннісне ставлення до світу речей, людей та ідей є сукупністю 

сформованих уявлень як результат відображення і осмислення явищ 

зовнішнього світу, взаємин людей, емоційно забарвлена особистісним 

прийняттям чи неприйняттям їх цінності, важливості значимості для 

особистості» (Кирьякова, 1996, с. 36). 

Спираючись на дослідження Л. Канішевської, визначаємо ціннісні 

орієнтації як: систему еталонів, ціннісних уявлень, прагнень, цілей, інтересів та 

інших соціальних реалій, які відображають спрямованість свідомості 

особистості і діяльності людини на матеріальні й духовні цінності; ідеологічні, 

політичні, моральні, естетичні й інші основи оцінок суб’єктом навколишньої 

дійсності та орієнтацій у ній; вибіркові відношення людини до матеріальних і 

духовних цінностей, систему її установок, переконань, переваг, яка виражена в 

поведінці (Канішевська, 2017, с. 79).  

Поняття «ціннісні орієнтації» розвивалося як таке, що розкриває зв’язок 

індивідуального і суспільного в свідомості людини в єдності когнітивних та 

афективних процесів. Ціннісні орієнтації в науковій літературі розглядалися та 

розглядаються переважно через поняття ставлення й установки (А. Донцов, 

1974; А. Здравомислов, 1976; Д. Узнадзе 1966 та ін.).  

В. Ядов (1995) виокремлює ціннісні орієнтації в окремий рівень 

установок – вищі установки. Уся градація при цьому виглядає таким чином: від 

фіксованих установок (вітальних та групових) через базові соціальні установки 

до ціннісних орієнтацій. Під фіксованістю установки при цьому розуміється 
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ступінь її наближення до норми (коли установка тією чи іншою мірою 

нав’язується індивідові, а не приймається ним вільно і відповідально).  

Отже, ціннісні орієнтації, за В. Ядовим (1995), становлять собою 

інтегративні, вільно та відповідально обрані особистістю установки, що є 

ширшими і більш включеними, ніж будь-які фіксовані або ж навіть базові 

соціальні установки, орієнтири й ідеали.  

Ціннісні орієнтації покладено в основу вибору життєвих цілей людини і 

пояснюють причини поведінки, її характер та зміст, визначають загальну 

спрямованість особистості, яка, в свою чергу, обумовлює соціальну активність 

людини, що виявляється в інтенсивності та інших особливостях процесу 

освоєння та обміну соціальними цінностями, а значить, і її позицією по 

відношенню до тих чи інших явищ суспільної діяльності.  

Ціннісні орієнтації спрямовують стратегію життєвого шляху особистості, 

її вчинки, а соціальна позиція забезпечує реалізацію цієї стратегії, розгортає її в 

тактику.  

«Формування ціннісних орієнтацій – необхідна передумова вироблення 

соціальних і моральних ідеалів, найважливіший фактор, який регулює, 

детермінує мотивацію поведінки особистості», зауважує Л. Канішевська 

(Канішевська, 2017, с. 79).  

Слід визначити, що наукові теоретичні та емпіричні дослідження 

ціннісних аспектів фахової підготовки виявили значний вплив цінностей, як на 

подальшу професійну ефективність та кар’єрне зростання спеціалістів.  

Тому вважаємо, усвідомлення студентів-аграрників ключових ціннісних 

пріоритетів майбутньої професії істотно мотивує активність і стимулює 

самостійність у навчанні, забезпечує зацікавленість та розвиток знань і вмінь у 

перспективних напрямках будь-якої діяльності, в тому числі і професійній.  

Учені одностайні в тому, що ціннісні орієнтації відображають відносно 

стійке вибіркове ставлення суб’єкта до світу цінностей і надають значний вплив 

на вибір форми поведінки (А.Здравомислов, 1976, с. 202; С. Вишнякова, 1999, с. 

343; В. Слободчиков, 2000, с. 116 та ін.).  
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Науково доведено (М. Лукашевич, 2004; М. Боришевський, 2010; І. Кон, 

1967; С. Рубінштейн, 2000; І. Підласий, 2000 та ін.), що ціннісні орієнтації 

виступають важливим фактором, що регулює, обумовлює мотивацію 

особистості, диктує той чи інший тип поведінки, вид діяльності, який 

відповідає власним потребам та інтересам. Науковці відмічають, що основний 

зміст ціннісних орієнтацій  закладено у світогляді, моральних переконаннях, 

глибоких постійних уподобаннях особистості. Система стійких орієнтацій 

свідчить про зрілість особистості, ступінь її соціалізації, обумовлює виховання 

таких якостей, як цілісність, надійність, вірність принципам, ідеалам, активна 

життєва позиція, здатність виборювати честь і гідність.  

Отже, спираючись на вищеозначене, резюмуємо, що емоційно-ціннісний 

компонент соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю включає 

ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, 

прийнятих у соціумі, переживання, що відображають ставлення студентів до 

соціальної зрілості як особистісного надбання. 

Наступним компонентом соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю визначаємо мотиваційний компонент. 

Як зазначав С. Рубінштейн, для того, щоб «людина по-справжньому 

включилася в роботу, необхідно зробити так, щоб поставлені в ході діяльності 

завдання були не лише зрозумілими для неї, але й внутрішньо прийнятними, 

тобто, щоб вони набули значення і знайшли, таким чином, відгук і опорну 

точку в її переживаннях» (Рубінштейн, 1989, с. 56).  

Продуктивність діяльності визначається, по-перше, спрямованістю 

мотивів; по-друге, ступенем активності і напруженості мотивів, що в цілому 

складає своєрідність мотивації особистості студента (Сердюк, 2012, с. 213).  

На основі потреб формуються мотиви. Характер мотивів, що лежать в 

основі діяльності, визначають спрямованість і зміст активності особистості, її 

включеність, осмисленість, задоволеність, які забезпечують переживання 

осмисленості і є джерелом подальшого саморозвитку, самовдосконалення та 

самореалізації.  



94 

 

Науково доведено (А. Асмолов, 2015; Л. Вигодський, 1983; А. Леонтьєв, 

1977; С. Рубінштейн, 1989), що особистість формується і проявляється в 

діяльності.  За твердженням С. Рубінштейна, «структура діяльності суб’єкта 

становить складне співвідношення її різнопланових компонентів (рух – дія –  

операція – вчинок) у їхньому взаємозв’язку з метою, мотивами та умовами 

діяльності» (Рубінштейн, 2003, с. 32–33). Відтак, можна стверджувати, що 

мотив – це внутрішній потяг особистості до діяльності, що спонукає її до дій, 

вчинків, усе те, заради чого діяльність відбувається.  

Внутрішні мотиви особистості є реальними спонуками до їхніх дій, 

вчинків і діяльності та виступають як інтегроване особистісне утворення, яке 

розкриває нерозривний зв’язок суб’єктивного й об’єктивного, таким чином 

забезпечуючи єдність свідомості й поведінки (Рубінштейн, 2003, с. 19).  

Науково доведено, що діяльність людини спонукається не одним 

мотивом, а кількома. За твердженням А. Маслоу (1967), діяльність людини 

детермінується всіма потребами водночас, а збільшення кількості потреб, 

відповідно, зумовлює підвищення загального рівня мотивації діяльності.  

З цього приводу І. Бех зазначав, що «…мотиваційна система… 

детермінована тим, що розвинена людська діяльність, у якій особистість є її 

суб’єктом, стає полімотивованою,… що відповідає двом чи кільком мотивам» 

(Бех, 2008, с. 643).  

Систему стійких мотивів особистості, що визначає її соціальну 

активність, вибірковість відносин до різних явищ, до тієї або іншої діяльності, 

вчені визначають як спрямованість особистості.  

Безпосередньо, вартує уваги визначення С. Рубінштейна, який під 

спрямованістю особистості розуміє деякі динамічні тенденції, які є мотивами 

людської діяльності і самі, в свою чергу, визначаються її цілями та завданнями. 

На його думку, це поняття включає два взаємопов’язані аспекти, які вказують 

на джерело спрямованості: предметний зміст (змістовий аспект) та напругу 

(динамічний аспект). З динамічних тенденцій вчений-психолог виділяє 

установку як особливий момент, тобто певну позицію, яку займає особистість, 
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певне ставлення до цілей і завдань діяльності, що проявляється у вибірковій 

готовності діяти певним чином (Рубінштейн, 2003, с. 88).  

О. Леонтьєв, розвиваючи ідеї С. Рубінштейна, вважав ядром особистості 

систему відносно стійких ієрархізованих мотивів як основних спонукальних 

чинників діяльності. Одні мотиви (смислоутворюючі) надають діяльності 

індивідуальний сенс та певну спрямованість, інші – відіграють роль 

спонукальних факторів (Леонтьєв, 1965, с. 131).  

Підтримуючи висновки О. Леонтьєва, А. Бодальов визначає 

спрямованість як систему сталих домінуючих мотивів, які визначають цілісну 

структуру індивіда. У контексті цього підходу зріла особистість організовує 

поведінку в умовах дії декількох мотивів, обирає мету діяльності та за 

допомогою мотиваційної сфери регулює поведінку таким чином, щоб були 

пригнічені небажані навіть більш сильні спонукання (Бодальов, 1983, с. 112).  

Джерелом виникнення мотивів традиційно вважається вплив зовнішнього 

середовища на внутрішній світ людини, що детермінуються внутрішніми 

умовами (якості особистості, психологічні стани, свідомість, досвід), які 

спонукають до певної діяльності. Ансамбль таких спонукальних сил і становить 

собою загальну спрямованість мотивації особистості.  

Так, на думку І. Кона (1967), від особистої мотивації (тобто від прагнення 

самоутверджуватись, досягати високих результатів тощо) залежить успіх у 

будь-якій діяльності. Чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників 

(мотивів) спонукають людину до діяльності, тим більше зусиль вона здатна 

докладати і досягати кращих результатів у діяльності. 

Підсумовуючи вище означене, резюмуємо, що формування мотивації 

студентів щодо діяльності, спрямованої на формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, визначається нами не як 

сукупність мотивів чи потреб людини, а як динамічний аспект функціонування 

організму, який забезпечується складною мотиваційною системою, 

системоутворюючим фактором якої є мотивація щодо формування соціальної 
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зрілості студентів ЗВО аграрного профілю і як наслідок – саморозвиток 

особистості.  

Необхідно наголосити, що мотиви діяльності людини завжди пов’язані з 

її цілями. Поведінка та діяльність в залежності від особливостей мотивації 

носить або вузько особистісний характер, або суспільно значущий.  

Ще однією важливою індивідуальною характеристикою людини, що 

опосередковує процес її саморозвитку та самореалізації, є перспектива 

майбутнього – це показник того, в якій мірі і яким чином очікуване 

хронологічне майбутнє стає частиною теперішнього життєвого простору 

(Ж. Нюттен, 2004).  

Перспектива майбутнього виникає із мотиваційних процесів, уміння 

ставити та реалізовувати цілі. Часова перспектива означає інтеграцію минулого, 

теперішнього і майбутнього в психологічному життєвому просторі людини. 

Індивідуальні відмінності в перспективі майбутнього виявляють вплив на 

мотивацію, а саме на спрямованість до цілей, оскільки ціль людини включає її 

очікування в майбутньому (Ж. Нюттен, 2004; К. Левін, 2001).  

Велика перспектива майбутнього означає менше цілей у близькому 

майбутньому та спрямованість на цілі в далекому майбутньому, менш виражене 

бажання негайного задоволення цілей (Ж. Нюттен, 2004). 

Ефективність будь-якої діяльності залежить від збільшення участі та 

посилення відповідальності студента щодо результатів власної діяльності.  

Крім того, всі дії особистості, наголошує А. Семенова, які вона планує і 

здійснює, їх безпосередні і опосередковані результати виражають собою, перш 

за все, суть самоорганізації (Семенова, 2009, с. 223). 

Беручи до уваги зазначене вище, констатуємо, що соціальна зрілість 

особистості являє собою інтегративну якість особистості, яка формується і 

виявляється в діяльності.  

В основі діяльності знаходяться мотиви, які  визначають спрямованість і 

зміст активності особистості, які забезпечують переживання осмисленості, 
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важливості відповідної діяльності і є джерелом подальшого саморозвитку, 

самовдосконалення та самореалізації особистості.  

За таких умов мотиваційний компонент соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю відповідає за сформованість мотивів 

студентів, які спрямовують їх дії на активне, свідоме формування соціальної 

зрілості.  

Наступним компонентом соціальної зрілості визначаємо рефлексивно-

вольовий компонент. 

Рефлексія, як зазначає І. Бех, це здатність до самопізнання, 

самооцінювання, самоставлення, саморегуляції уможливлює ніби відсторонене 

сприйняття особистістю власного життя і розгортається як розмірковування 

суб’єкта не лише в площині його життєвого сьогодення з властивими йому 

цінностями, бажаннями, прагненнями, а й у площині досягнення можливих 

вищих духовних надбань. Варто відзначити, що від глибини й різнобічності 

рефлексії залежить диференційованість Я, емоційне ставлення особистості до 

об’єктів, які належать до сфери її духовних утворень (цінності пізнання, 

діяльності, спілкування). При цьому ті позитивні емоції, які виникають, 

наголошує І. Бех, можуть стати новою самоцінною мотивацією Я самостійно 

змінювати себе духовно (Бех, 2012, с. 48–59).  

Вплив самопізнання на поведінку особистості пов’язаний із тим, що вона 

навчається аналізувати й планувати свої дії, обирати правильну поведінку 

(Ф. Райс, 2000). Також постають очевидними вияви здатності людини 

диференціювати в самій собі позитивні та негативні якості, порівнюючи себе з 

іншими (Р. Сойчук, 2017); усвідомлювати всю складність процесу формування 

моральних суджень, що надалі зумовлює здатність контролювати власні дії, 

вчинки та поведінку (Ф. Райс, 2000).  

Варта уваги позиція Н. Шрамко, яка зазначає, що рефлексія – це не тільки 

саморозуміння, самопізнання. Вона включає в себе розуміння й оцінку іншої 

людини, співвіднесення своєї думки з думками інших людей або всього 

суспільства. Умовою формування рефлексії виступає соціальна дійсність, в якій 
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опиняється студент під час освоєння професії. Рефлексія відіграє 

детермінууючу роль щодо інших професійних якостей, наголошує Н. Шрамко 

(Шрамко, 2009, с. 126–127). 

Ефективність поведінки та діяльності особистості  залежить від рівня 

розвитку рефлексії, яка передбачає  здатність до самопізнання, самооцінки, 

самоставлення, самовиховання, саморегуляції надає можливість особистості 

дослідити власне психічне життя нібито зі сторони. У процесі рефлексії 

об’єктом аналізу є результати набутого духовного досвіду. Рефлексія як 

самоаналіз є інструментом самоконтролю, вияву в поведінці відповідальності, 

гідності, толерантності, милосердя, самодостатності особистості (Лаппо, 2017, 

с. 124). 

Отже, необхідно зазначити, що від особистої оцінки, особистого 

ставлення, свідомо регульованої поведінки студентів-аграрників залежить 

успішність їх діяльності, спрямованої на формування соціальної зрілості.  

Науково доведено, що усвідомлене хотіння, що переходить у дію, 

становить волю. На думку І. Беха (2003), «воля – це функція людської психіки, 

яка полягає у владі над собою, керуванні своїми діями й усвідомленому 

регулюванню прагнення досягти мети». Вона дає особистості свободу, позаяк 

хотіти – означає створювати й водночас оцінювати й вибирати.  

Вольова діяльність, зауважує І. Бех, – це вільне ухвалення рішення, тобто 

творча самодіяльність суб’єкта (Бех, 2003, с. 34).  

Вартує уваги наукова позиція С. Рубінштейна та інших психологів-

практиків про те, що всебічний, гармонійний розвиток особистості передбачає 

формування вдосконалення основних сторін психіки: розуму, почуттів і волі. 

Учений наголошує, що «розум неспроможний морально вдосконалити людину, 

якщо він не зігрітий почуттям і не підкріплений волею. Значення людини 

вимірюється тим, що вона здійснила, а не тим, про що думала» і визначає 

вольові дії, як «дії, регульовані усвідомленою метою і ставленням до неї як до 

мотиву» (Рубінштейн, 2000, с. 173).  
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Дане визначення дозволяє чітко виокремити поняття волі від поняття 

бажання чи мотивації.  

Важливим також є той факт, що воля пов’язана з довільною діяльністю, 

яка має свідомий характер і може бути спрямована на мобілізацію психічних та 

фізичних можливостей людини для подолання труднощів. Готовність до 

проявів вольових дій особистістю визначається рівнем сформованості її 

вольових якостей (стійких особистісних утворень, які не обмежуються 

конкретною ситуацією, а проявляються під час подолання труднощів). 

Крім того, вольовий процес є визначальним у розвитку в особистості 

власне активності, яка вимагає вміння повсякчас вибирати психологічно 

виважене рішення, ставити себе в позицію контролера. Це сприяє глибокому 

розумінню власних внутрішніх процесів. 

Під час вольової діяльності критерієм поцінування суб’єктом самого себе 

є суспільні відносини, які в процесі розвитку перетворюються на образ «Я». 

Вольові якості – невід’ємні складники формування розвиненої зрілої 

особистості (Высоцкий, 1982, с. 340). 

А. Пуні вважає, що «у кожної людини вольові якості виступають як єдина 

цілісна система, але структура ланок цієї системи у різних людей неоднакова. 

Більш того, у однієї і тієї ж людини в різних видах діяльності вона змінюється. 

Тому сукупність вольових якостей варто розглядати як рухливу, динамічну 

систему, ланки якої можуть по-різному співвідноситись, пов’язуватись між 

собою», а також, «що та чи інша сукупність вольових якостей визначаються 

стійкими, об’єктивними умовами конкретного виду діяльності. Ними 

визначаються насамперед провідні вольові якості, із розвитком яких пов’язаний 

успіх переборення перешкод, типових для цього виду діяльності, а також 

вольові якості, які підтримують провідні» (Пуні, 1973, с. 56). 

Зокрема, відмічає І. Манохіна, «орієнтація індивіда на завершеність дій 

виступає як фактор, що впливає на організацію циклу дій від початку до кінця. 

Важливим для розвитку волі є мотивування процесу діяння, тобто свідоме 

утворення індивідуальної значущості цього процесу» (Манохіна, 2011, с. 1660. 
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Окрім того, цілком логічним бачиться те, що воля мислиться провідним 

показником активності особистості та критерієм розвитку її саморегуляції 

(Сазоненко, 2004).  

Вагомими для нашого дослідження вважаємо міркування С. Рубінштейна 

в праці «Буття і свідомість» щодо активності суб’єкта, а саме – саморегуляція 

як єдність внутрішніх та зовнішніх особливостей психіки індивіда, 

спрямованих на досягнення конкретно визначеної мети. Відповідно, 

регулятивні процеси виявляються у характері та здібностях особистості, а отже, 

згідно з поглядами автора, діють практично на всіх рівнях її активності та 

забезпечують успішність діяльності (Рубінштейн, 1989, с. 54 – 69).  

На думку О. Конопкіна, саморегуляція – це цілісна, інформаційно 

відкрита система функціональних ланок, що забезпечує створення й динамічне 

існування у свідомості суб’єкта цілісної моделі діяльності, обумовлюючи його 

виконавську активність. Структурно повноцінний регуляторний процес 

неминучий для успішного досягнення суб’єктом поставленої мети (Конопкін, 

1980, с. 123).  

Як бачимо, структурно саморегуляція стимулює активність особистості. 

На нашу думку, таке тлумачення саморегуляції особистості свідчить про 

те, що цей процес стає засобом оптимального й ефективного конструювання 

життєдіяльності людини.  

Важливим критерієм зрілої саморегуляції є результативність. Такими 

проявами результативності є самоактуалізація особистості, самореалізація її 

потенціалу – прояв певної активності для досягнення визначених цілей 

(Конопкін, 1980, с. 124).  

Винятково важливе значення у контексті аналізу означеного поняття має 

положення, що висуває А. Маслоу, про те, що зрілою може вважатися 

особистість, яка самоактуалізується, з відповідними ознаками:  

 більш адекватне в порівнянні зі звичайними людьми сприйняття 

реальності і відповідне цьому сприйняттю ставлення до реальності;  
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 високий рівень прийняття себе, інших;  

 спонтанність;  

 сфокусованість на проблемах поза себе;  

 високий рівень автономії, тобто здатність залишатися вірною своїй меті, 

навіть перед значними труднощами (наприклад, непопулярність, відчуженість, 

осуд тощо); постійна здатність по-новому бачити звичні речі;  

 почуття приналежності до всього людства; здатність встановлювати тісні 

емоційні відносини, наприклад, із друзями чи близькими людьми;  

 високорозвинене почуття етики;  

 почуття гумору;  

 креативність, вибірковість у сфері своєї діяльності, а не просте 

просування визначеним шляхом (Маслоу, 1999, с. 52). 

До того ж, А. Маслоу робить акцент на розвитку наступних рис 

особистості, що здатна до самоактуалізації, а саме:  

 адекватне сприйняття дійсності; прийняття себе та інших, такими, якими 

є; спонтанність проявів;  

 ділова спрямованість;  

 автономність та незалежність від оточуючих; свіжість сприйняття;  

 спроможність до дружніх стосунків;  

 демократичність у відношеннях;  

 сталі внутрішні моральні норми;  

 «філософське» почуття гумору;  

 креативність;  

 космополітизм;  

 критичність (Маслоу, 1999, с. 25). 

Отже, сформованість вольової саморегуляції як показника активності 

особистості та здатності особистості до рефлексії забезпечує успішність будь-

якої діяльності, у тому числі і діяльності, спрямованої на формування її 

соціальної зрілості. 
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Таким чином, спираючись на вищеозначене, резюмуємо, що рефлексивно-

вольовий компонент соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

включає довільну саморегуляцію студентів, спрямовану на свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей суспільства. 

Поведінково-діяльнісний компонент соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю є ще одним її компонентом, який  

відображає прояви когнітивного, емоційно-ціннісного, мотиваційного та 

рефлексивно-вольового компонентів як сукупності практичних дій, учинків і 

поведінки студентів відповідно до соціальних норм і загальнолюдських 

цінностей.  

Однією з важливих психологічних характеристик особистості є її 

активність, яка виявляється у формі поведінки та діяльності. Зв’язок між 

поведінкою, діяльністю й особистістю був найбільш чітко досліджений 

О. Леонтьєвим (1977), С. Рубінштейном (1989), Г. Костюком (1989), 

В. Давидовим  (1979) та їхніми послідовниками.  

О. Леонтьєв стверджує, що справжня основа особистості людини 

знаходиться не тільки в закладеній генетичній програмі, не в глибинах її 

природних задатків за впливів та навіть не в набутих нею навичках, знаннях та 

вміннях, а в тій «системі діяльностей», що реалізується завдяки цим знанням і 

вмінням. Діяльність виступає як універсальна основа, наскрізний вимір 

уявлення про особистість, який охоплює всі підструктури соціально-психолого-

індивідуального виміру особистості (Леонтьєв , 1977, с. 89). 

Г. Костюк вважає, що найбільш продуктивним у процесі розкриття 

психологічної проблеми особистості є підхід, що спирається на аналіз її 

діяльності. Суспільні умови визначають психічні властивості особистості не 

самі по собі, а завдяки її діям, загалом – діяльності (Костюк, 1989, с. 390.  

Будь-які прояви активності особистості (діяльність, реакція, позиція 

тощо), орієнтовані на інших людей є соціальною дією (за М. Вебером, 1990). 

Окремі соціальні дії, які спрямовані одна на одну складають соціальну 

взаємодію. Сутність соціальної взаємодії полягає в тому, що лише в процесі 
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взаємодії з іншими людьми особистість може задовольнити більшість своїх 

потреб, інтересів, цінностей. Під час взаємодії відбувається обмін інформацією, 

знаннями, досвідом, цінностями; індивід визначає свою позицію відносно 

інших, своє місце (статус) в соціальній структурі, свої соціальні ролі, які 

характеризуються відповідними зразками поведінки, що робить взаємодію 

передбачуваною і призводить до взаєморозуміння (М. Вебер, 1990; П. Сорокін, 

2002; Дж. Хоманс, 1994; Т. Парсонс 1996 та ін.). 

О. Леонтьєв (1977) визначає, що індивідуальна діяльність є складовою 

частиною діяльності суспільства, поза суспільними відносинами індивідуальна 

діяльність не може існувати. Суспільні відносини не є чимось зовнішнім 

відносно індивіда та його діяльності. Вона є однією з головних форм реалізації 

суспільних відносин. У діяльності індивід виступає як суспільна істота. 

Науковець наголошує, що діяльність – це реальний зв’язок суб’єкта з 

об’єктом, до якого обов’язково включена психіка. У діяльності формується, 

розвивається, проявляється вся система психічних процесів, станів та 

властивостей індивіда (Леонтьєв, 1977, с. 245). 

Якісною характеристикою соціальної дії та взаємодії є соціальна 

поведінка. Соціальна поведінка, на думку науковців, це спосіб самопрояву 

особистості, яка є учасником соціальної дії чи взаємодії, власних мотивів, 

настанов, можливостей та здібностей.  

Поведінка соціально зрілої особистості вирізняється тим, наскільки вдало 

суб’єкт володіє ситуацією, знає «правила гри» і здатний адекватно їх 

виконувати, а за потреби – змінювати їх за бажанням та відповідно власним 

ціннісним орієнтаціям. 

Цілком логічним продовженням цих тверджень є позиція М. Варій, яка 

зауважує, що людська психіка, її свідомий рівень розвивається й виявляється в 

діяльності – як цілеспрямованому процесі взаємодії людини з навколишнім 

світом. У ній нібито «зливається» людська індивідуальність, її сутність і 

об’єктивний світ. Дієвість механізму такої взаємодії розкривається у виявленні 
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функціонального призначення кожного структурного елемента діяльності, що в 

своїй сукупності характеризують діяльність як систему (Варій, 2009, с. 75).  

Крім того, діяльність має формуючий характер і безпосередньо впливає 

на розвиток особистості. «Індивідуальна діяльність є складовою частиною 

діяльності суспільства, поза суспільними відносинами індивідуальна діяльність 

не може існувати. Суспільні відносини не є чимось зовнішнім відносно індивіда 

та його діяльності. Вони є однією з головних форм реалізації суспільних 

відносин. У діяльності індивід виступає як суспільна істота», – наголошує 

науковець (Варій, 2009, с. 75).  

Соціальну діяльність можна визначити як цілеспрямовані дії, підкреслює 

А. Герасимчук, що базуються на врахуванні потреб, інтересів і дій інших 

людей, а також існуючих в суспільстві соціальних норм. Сукупність вчинків та 

інших соціальних дій особистості, які мають мотиви, реакцію на її соціальний 

статус, складають поведінку людини (Герасимчук, 2001, с. 18). 

Науково доведено, що особистість не може існувати поза межами 

суспільства, яке визначає її соціально-історичний тип і визначається  

«соціальним характером» особистості (Е. Фромм, 2010; О. Лазурський, 2017; 

Б. Братусь, 1997). «Соціальний характер», за Е. Фроммом (2010), – це 

сукупність рис характеру, яка є у більшості членів соціальної групи і виникла в 

результаті загальних для них переживань і загального способу життя (с. 24).  

«Якщо необхідно найбільш повно зрозуміти індивіда, то варто звернути 

увагу на його відмінності, які виникають завдяки випадковим факторам 

народження і життєвого досвіду, оскільки ці фактори різні для різних бачень. 

Якщо необхідно збагнути, яким чином людська енергія спрямовується в певне 

русло і працює в якості виробничої сили в умовах певного суспільного устрою, 

то головну увагу потрібно приділяти соціальному типові» (Фромм, 2010),  

наголошує вчений.  

Соціальний тип особистості виконує функцію «зразка», «норми» 

поведінки, а також «матриці», на основі якої формуються індивідуальні риси 

особистості певної соціально-історичної формації. Модель соціального типу 
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особистості є засобом визначення рівня соціалізованості людини, а також 

критерієм соціальної зрілості.  

Головним завданням сучасної вищої освіти, між іншим, є завдання 

сприяти тому, щоб молоді люди усвідомили й перейняли ті моральні цінності, 

які дозволяли б їм діяти максимально корисно для людства, які вони пронесли б 

крізь усе своє життя, а згодом змогли передати наступним поколінням. Перед 

закладами вищої освіти постає важливе завдання – підготувати не тільки 

кваліфікованого в тій чи іншій галузі спеціалізації фахівця, але й особистість, 

яка б мала відповідний ступінь засвоєння соціальних норм, правил та 

стандартів поведінки, характерних для конкретного етно- та соціокультурного 

середовища.  

Показники ступеня соціалізованості особистості і тенденції до 

формування її незалежності, індивідуалізації, персоніфікації тощо, багатьма 

дослідниками розглядаються в якості показників особистісної зрілості. Тому 

групи показників соціалізованості та індивідуалізованості (тобто досягнення 

автономності, незалежності, самодостатності) особистості повинні стати, на 

думку А. Журавльова, взаємодоповнюючими щодо розуміння її 

психосоціальної зрілості (Журавльов, 2007, с.45). 

Резюмуючи, зазначимо, що поведінково-діяльнісний компонент соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю виявляється через прояв соціально 

значущих якостей, оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні 

відносини. 

Загалом, соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю – це багатопланове і динамічне явище, змістова структура якого є 

складною системою змістових і структурних складових, що відзначаються 

тісним взаємозв’язком, взаємозумовленістю та в ідеальному варіанті 

забезпечують формування у студентів високого рівня соціальної зрілості. 

Як підсумок запропонуємо авторське бачення поняття «соціальна зрілість 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» як інтегративної якості, що  
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 складається з ґрунтовних знань про соціальні процеси, явища і соціально 

значущі якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість);  

 цілеспрямовано формується в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю;  

 проявляється через ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та 

правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі; спрямованість на розвиток 

потреби соціально доцільної поведінки; свідому реалізацію суспільних норм і 

цінностей; прояв соціально значущих якостей; оволодіння вміннями будувати 

продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 

 

1.2. Методологічні підходи до формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

Проблема формування соціальної зрілості студентів зумовлює її 

реалізацію на основі інтеграції методологічних підходів. Адже, на думку 

вчених, саме методологія надає орієнтир щодо передумов формування 

особистості як «цілісної істоти, а не як розрізненої сукупності проекцій 

абстрактних начал» (Басков, Тулінков, 2004, с. 61). 

Стосовно методології наукових досліджень вельми слушною бачиться 

думка видатного вітчизняного ученого-педагога С. Гончаренка, який наголошує 

на тому, що ключовою вимогою до сучасних педагогічних досліджень має бути 

«методологічна повнота і достатність, тобто застосування різних типів і рівнів 

методологічного аналізу» (Гончаренко, 2010, с. 84). 

У контексті розв’язання проблеми формування соціальної зрілості 

особистості студентів ЗВО аграрного профілю методологічного значення 

набувають такі філософські принципи, як єдність загального, особливого та 

одиничного, природного та соціального, принцип цілісності (холізм).  
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Трансдисциплінарний характер проблеми формування соціальної зрілості 

особистості студентів ЗВО аграрного профілю визначає наявність різнорівневої 

методології її вивчення, зокрема взаємозумовленість і взаємозв’язок загального, 

особливого та одиничного.  

На рівні філософської методології проблема формування соціальної 

зрілості студентів розглядається як категорія загального і передбачає 

врахування глобалізаційних та інтеграційних тенденцій до підготовки фахівців 

в умовах вищої освіти України.  

На загальнонауковому рівні статус особливого надається професійній 

підготовці фахівців-аграрників, що має свої закономірності й особливості. 

Конкретно-науковий рівень детермінує специфіку формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю у процесі професійної підготовки 

(філософська категорія одиничного).  

Тому, з метою вирішення завдань наукового пошуку, подальшу 

дослідницьку роботу сконцентровано на особистісних аспектах формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

В основі вивчення відповідного процесу знаходиться філософська 

методологія, яка відбиває вищий рівень методологічного аналізу наукового 

мислення у відображенні світу і визначається сукупністю принципів, законів, 

закономірностей, положень тощо. 

Згідно з філософськими принципами єдності природного та соціального, 

людина розглядається як природно-суспільна істота, що здатна до соціально-

детермінованої діяльності. Для цілісного життя людини, її саморозвитку та 

самореалізації необхідно бути соціально зрілою особистістю, яка забезпечує 

здатність до ефективної взаємодії із соціумом, а також можливість максимально 

реалізувати власний природний потенціал у даному соціальному середовищі.   

Методологічний принцип цілісності (холізм), базується на розумінні того, 

що ціле завжди більше суми його частин. При цьому, особистість розглядаємо 

як вищу форму цілісності холістичного типу, в якій синтезується об’єктивне та 

суб’єктивне, духовне та матеріальне.  
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У межах даного дослідження, з позиції холізму формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю розуміється як якісна своєрідність 

цілого по відношенню до її компонентів.  

Зауважимо, що важливими філософськими категоріями для розуміння 

проблеми дослідження є категорії дійсності (філософська категорія, яка 

відображає актуалізоване, реалізоване буття явища) та можливості 

(філософська категорія, яка характеризує потенційне буття; це майбутнє, що 

міститься в теперішньому), через які розкривається концепція розвитку та 

формування особистості.  

Діалектичний взаємозв’язок можливості та дійсності проявляється в тому, 

що конкретна дійсність містить у собі можливість подальших змін і розвитку. 

Дійсність виникла як результат реалізації існуючих можливостей. Ще 

Аристотель характеризував зміни як безперервний процес переходу можливості 

в дійсність, а від дійсності – до нових можливостей. Тому обидві ці категорії є 

нероздільними та взаємопов’язаними (Аристотель , 1983, с. 53). 

У світлі окресленої проблеми вважаємо посутнім судження про те, що, 

потенційними резервами людини є певна сукупність можливостей (задатків) 

особистості, які розвиваються та реалізуються в дійсність при дотриманні 

певних умов. Розвиток задатків і здібностей людини стимулює розвиток 

здібностей нового рівня, що відкриває нові можливості для подальшого їх 

розвитку, який здійснюється у вигляді спіралі (Рубінштейн,  1989). 

Зауважимо, що важливими філософськими категоріями для розуміння 

проблеми дослідження є телеологічна категорія доцільності  як відповідність 

явища або процесу певному стану, матеріальна або ідеальна модель якого 

уявляється в якості мети. 

Важливо наголосити, що доцільність розглядається, з одного боку, як 

іманентний (внутрішній) взаємозв’язок об’єкта самого по собі, а з іншого – як 

деяке відношення в сфері взаємодії об’єкта і суб’єкта. Поняття доцільності 

характерне для людської діяльності, разом з тим, може виступати в якості 

наукового принципу дослідження структури і функцій еквіфінальних систем. 
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Вагомими для нашого дослідження вважаємо висновки про те, що 

поняття доцільності пов’язане з постановкою мети як істотним елементом 

людської діяльності, що характеризує як розумові процеси, так і предметну 

діяльність людини, передусім процес праці (Энгельс, 1934, с. 189).  

Основа доцільної діяльності людини – закони зовнішнього світу, 

природи. Згідно з позицією системно-структурного детермінізму отримують 

пояснення не лише структурні, а й генетичні аспекти органічної доцільності, 

тобто уявлення про видову спрямованість (і в цьому сенсі доцільності) 

морфофізіологічних реакцій – спадкових змін, метаболічних, термодинамічних 

та інших процесів у живих системах.  

Ця спрямованість процесів, обумовлена взаємодією зовнішніх і 

внутрішніх умов, активністю організмів, що відбувається історично і в 

індивідуальному розвитку, реально виявляється лише в якості загальної 

тенденції – статистично (Фромм, 2010). 

Посутнім є той факт, що нові аспекти проблеми органічної доцільності 

розкриває принцип зворотного зв’язку, відповідно до якого у живих системах 

відбувається зворотний вплив кінцевого ефекту, результату процесу на його 

вихідний пункт, початок. Доцільність виступає тут специфічною формою 

взаємодії, яка дозволяє виявити певну спрямованість процесів, їх обумовленість 

результатами, які постають у якості цілей (об’єктивних за самою своєю 

природою). 

Таким чином, у межах даного дослідження, з позиції телеології 

формування соціальної зрілості студентів цілком правомірним буде цільовий 

науковий підхід, який орієнтує дослідження на аналіз положень доцільності, 

взаємодії процесів в еквіфінальних системах. 

Отже, статус загального надано формуванню соціальної зрілості 

особистості, особливого – соціальної зрілості студентів, а одиничного – 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

У свою чергу, соціальна зрілість постає як потенційна можливість 

особистості, що реалізується в реальну дійсність за наявності відповідних умов. 
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Холізм як філософія цілісності розглядає формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю як сукупність компонентів, які складають 

певну цілісність, утворюють нову якість, що відсутня в окремих частинах цієї 

цілісності, з іншого, – вона надає своїм складовим нові властивості. 

Відзначимо, що методологічні підходи формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю доцільно досліджувати на рівні 

загальнонаукової, конкретнонаукової методології.  

Загальнонауковий рівень забезпечує світоглядну інтерпретацію наукових 

результатів дослідження, функціонуючи як комплекс передумов і орієнтирів 

пізнавально-наукової діяльності, що спирається на світоглядні основи мислення 

і наукову картину світу (Юдин, 1978, с. 41-44) і передбачає звернення до 

соціокультурного, системного та діяльнісного підходів.  

Опрацьовування формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю на рівні конкретнонаукової методології (яка визначає сукупність ідей 

або методів, які є базою для розв’язання конкретної дослідницької проблеми), 

на нашу думку, є доцільним на основі особистісно-орієнтованого, 

аксіологічного, компетентнісного підходів (рис. 1.1.). 

 

Рис. 1.1. Методологічні підходи до формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю 
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Аналіз методологічних підходів до формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю доцільно розпочинати з особистісно-

орієнтованого підходу, який передбачає здійснення відповідної діяльності 

через проектування змісту цього процесу та його методичного забезпечення з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

процесу ЗВО: специфіки когнітивних, емоційних, комунікативних, 

мотиваційних та інших процесів і, зокрема, здібностей, потреб, мотивів, 

інтересів, особистісних якостей студентів тощо, що означає визнання 

самоцінності їх особистостей; попередньо привласнених особистісних ресурсів: 

знань, умінь, способів діяльності, які акумулюються в межах їх індивідуального 

досвіду (Михальська, 2006).  

Особистісно-орієнтований підхід набуває більш чітких контурів 

визначального принципу організації виховного процесу, що відзначається 

спрямованістю на глибоке й цілісне розуміння, пізнання та гармонійний 

розвиток особистості: «…така освітня ідея стає домінантною. Вона проголошує 

людину найвищою цінністю суспільства, формує ставлення до неї як 

самоцінності…» (Бех, 2008, с. 6).  

Оскільки особистісно-орієнтований підхід вирізняється зосередженістю 

на морально-духовному розвитку суб’єкта, а не на його пристосуванні до умов 

навколишнього середовища, то, постаючи на механізмах свідомості й 

самосвідомості, сприяє вихованню вищих сенсів життя людини та практичній 

орієнтації на них (Бех, 2012).  

У такому ключі Г. Сорока розмірковує, що у життєвому самовизначенні 

особистості цілісний процес розвитку мотиваційної сфери, її світоглядних 

переконань, індивідуальних здібностей необхідний для самореалізації та 

свідомого вибору соціальних ролей. Останнє передбачає вимогу розвитку 

пошукової активності, готовності до ухвалення самостійних рішень і виховання 

відповідальності й цілеспрямованості. Надання свободи вибору самостійних 

рішень, різних за ступенем складності й характером, стимулювання мотивації й 
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активної діяльності, а також створення ситуації успіху й віри у власні сили 

особистості, уможливлюють функціонування педагогічної підтримки.  

Власне педагогічна підтримка полягає у спільному визначенні педагогом 

разом із вихованцем його інтересів, можливостей і шляхів вирішення проблем 

(перешкод), які становлять загрозу збереженню його власної гідності, а також 

досягнення позитивних результатів у його самоствердженні. Мета педагогічної 

підтримки – в тому, аби навчити вихованця вирішувати власні проблеми та 

розуміти джерело їхнього виникнення, займати рефлексивну позицію щодо 

проблеми та відповідно, самостійно провадити цілісну діяльність задля її 

вирішення (Сорока , 2002).  

Відтак, сучасний викладач повинен досконало знати і оперувати засобами 

формування соціальної зрілості, майстерно керувати власним психологічним 

станом і орієнтуватися на професіоналізм.  

У процесі формування соціальної зрілості викладач повинен допомогти 

вихованцеві відкрити його вище «Я», «особистісний сенс», те, заради чого він 

виконує моральну дію. Саме шляхом усвідомлення останнім особистісного 

сенсу у взаємозв’язку зі своїм вищим «Я», а також переживання найвищих 

позитивних емоційних почуттів відбувається напружена «праця душі». 

Систематичність і цілеспрямованість такої діяльності у виховному процесі 

детерміновані орієнтацією «на вищі морально-духовні досягнення суб’єкта, на 

формування … акмічної особистості» (Бех, 2008, с. 639).  

Застосування особистісно-орієнтованого підходу у процесі формування 

соціальної зрілості студентів можливе на таких засадах, як самоцінність 

особистості, її індивідуальність, повага до неї та емпатія.  

Своєрідність особистісно-орієнтованого підходу окреслена метою 

виховання, що, на переконання І. Беха, «…набуває сутнісних характеристик 

сенсопороджувального процесу, що спрямований на розвиток особи як суб’єкта 

культури і власного життя» (Бех, 2008, с. 8).  

У контексті обґрунтування сутнісних ознак особистісно-орієнтованого 

виховного процесу вчений зазначив, що «особистісно-орієнтоване виховання 
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втілює демократичні, гуманістичні положення формування і розвитку 

особистості, для якої свобода й соціальна відповідальність є головними 

життєвими орієнтирами» (Бех, 2008, с. 9). Саме такий підхід сприяє морально-

духовному розвитку особистості кожного учня та спрямований на виховання 

вищих сенсів життя та ціннісних орієнтацій у своїй практичній діяльності (Бех, 

2012, с. 32).  

Безпосередньо, у світлі проблеми застосування особистісно-

орієнтованого підходу до формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю, варта уваги ще одна його особливість, яка стосується 

створення умов зовнішньої психологічної підтримки розвитку студентів.  

Йдеться про психологічну службу, що створена у ЗВО аграрного профілю 

для надання індивідуальної консультативної діяльності з усіма суб’єктами 

освітнього процесу. Справа в тому, що у ЗВО аграрного профілю переважають 

групові форми занять, які здебільшого зорієнтовані на розвиток мислення, а не 

на розвиток прихованих рис особистості. Тому особистий контакт студента з 

психологом-педагогом може бути незамінним засобом його індивідуальної 

підтримки, якщо він відчуває потребу в такій підтримці і усвідомлює це 

(Прикладная психология в высшей школе, 1979; Укке, 1993). 

Таким чином, особистісно-орієнтований підхід до формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю забезпечує орієнтацію на 

особистість студента як на мету, результат і визначальний критерій 

ефективності відповідного процесу. Такий підхід пов’язаний із потребою 

вивчення й урахування вікових особливостей студентської молоді, зокрема 

індивідуальних особливостей кожного студента та студентки, їх потенційних 

можливостей, системи цінностей, ідеалів, потреб і мотивів поведінки й 

діяльності в процесі формування соціальної зрілості. 

Соціокультурний підхід дає можливість урахувати взаємодію 

соціокультурного середовища та професійної підготовки студентів ЗВОАП, під 

час якої здійснюється формування їх соціальної зрілості.  
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Методологічним орієнтиром соціокультурного підходу слугує думка 

соціолога, культуролога П. Сорокіна (1992), згідно з якою передбачається не 

просто синтез соціального і культурного, а інша комплексна характеристика 

дійсності, яка виникає в результаті взаємодії та взаємопроникнення соціальних 

і культурних факторів.  

Структура соціокультурної взаємодії, за твердженням ученого, охоплює 

три взаємозалежні аспекти: особистість як суб’єкт взаємодії; суспільство як 

сукупність взаємодіючих індивідів із його соціокультурними відносинами та 

процесами; культуру як сукупність смислів, цінностей і норм, якими володіють 

взаємодіючі індивіди, та сукупність носіїв, які об’єктивують, соціалізують і 

розкривають ці смисли (Сорокин, 1992, c. 218).  

В основі цього підходу лежить поняття «соціокультурний простір». 

Якщо культура (як система традицій, цінностей, взірців діяльності, 

настанов) задає певну програму життя людей, яка закріплюється в 

накопиченому соціально-історичному досвіді, то суспільство (як єдність 

культури і соціальності, які формуються і перетворюються у процесі 

життєдіяльності суспільства) породжує певні моделі суспільної взаємодії. 

Суспільство постає як специфічна самодостатня соціокультурна система, яка 

виникає і змінюється завдяки взаємодії людей у повсякденному житті; функції 

та структури цієї системи забезпечують збалансоване задоволення потреб, 

цінностей та інтересів людей, які належать до цієї системи.  

Соціокультурний простір – забезпечує відтворення спільності, яка є його 

носієм, як цілісної соціокультурної системи. Це покликання реалізується через: 

накопичення, систематизацію і трансляцію певного досвіду суспільної 

життєдіяльності; актуалізацію та збагачення накопиченого досвіду. 

На підтримку зазначеного виступає американський психолог Брунер 

(Bruner, 1996), який висловлює думку про те, що людина повністю розкриває 

свої можливості лише завдяки участі у творенні культури, а це означає 

засвоєння характерних для певної культури способів сприйняття, мислення, 

емоційного переживання та побудови дискурсу. При цьому учений наголошує 
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на розумінні культури як навчально-виховного контексту з формування 

цінностей і набуття соціокультурного досвіду (Bruner, 1996, р. 126).  

Отже, соціокультурний підхід дає можливість розглядати сутність 

процесу формування соціальної зрілості студентів-аграрників як 

соціокультурного феномену й особистісної характеристики, усвідомлення 

значущості якої відбувається в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю. Пояснюється це тим, що формування соціальної зрілості 

студентів охоплює, з одного боку, опанування здобутків культури суспільства, 

а, з іншого, як будь-який соціокультурний феномен, передбачає не лише 

культуро освоєння, а й культуро творення як вироблення особистісних смислів 

і практичної цінності особистісної життєдіяльності. 

Аксіологічний підхід до формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю проявляється в тому, що специфіка ціннісних орієнтацій 

студентів не тільки вивчається і береться до уваги в процесі формування їх 

соціальної зрілості, але й підлягає цілеспрямованому впливу, результат якого 

оцінюється на початку, протягом відповідної роботи і наприкінці; 

забезпечуючи формування системи цінностей та ціннісних орієнтацій 

студентів. 

Прикладом повного розуміння сутності даного феномену є погляди 

Г. Шевченка, О. Бєлих та інших науковців, які визначають цінності своєрідним 

вектором, що спрямовує інтереси, потреби, думки, розуміння, емоції, 

переживання, поведінку й вчинки особистості та сприяють ухваленню рішень 

(Духовно-культурні цінності виховання людини, 2013, с. 45).  

Варто уваги наукова позиція Ю. Щербакової, яка наголошує, що цінності 

відіграють роль координат людського світу, які організовують цілеспрямовану 

людську діяльність (Щербакова, 2014, с. 12–13).  

Вагомими для нашого дослідження вважаємо висновки 

М. Боришевського про те, що цінностями особистості виступають актуальні 

потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності й до самої 
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себе як до соціального індивіда (Психологічні закономірності розвитку 

громадянської свідомості та самосвідомості особистості, 2001, с 57).  

Аксіологічний підхід не тільки проголошує людину як найвищу цінність 

суспільства і самоціль суспільного розвитку, але і дозволяє вивчати явища з 

точки зору закладених у них можливостей задоволення потреб людини. Саме ця 

обставина обумовила його вибір як методологічної основи дослідження 

процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

Розкриває сутність аксіологічного підходу аксіологія, яка в якості  

концептуального апарату включає в себе поняття «цінність», аксіологічну 

характеристику індивіда, загальні аксіологічні категорії (значення, смисл, 

оцінка, потреба, мотивація, ціль, ціннісні орієнтації).  

Реалізація аксіологічного підходу забезпечує переведення, 

трансформацію певних соціально-значущих цінностей на рівень конкретних 

ціннісних пріоритетів особистості. У такому випадку певна цінність 

перетворюється в суб’єктивне надбання людини, тобто ця цінність стає суто 

індивідуальною реальністю, значимою тільки для суб’єкта, який її переживає. 

Цінності, виконуючи функцію стимулів, створюють умови для реалізації 

особистості на нормативно-рольовому і особистісно смисловому рівнях.  

Аксіологізація процесу формування соціальної зрілості студентів-

аграрників забезпечує зміщення акцентів із зовнішніх аспектів управління 

відповідним процесом на внутрішні фактори активізації їх ціннісно-смислової 

сфери. 

Крім того, велике значення в реалізації проблеми формування соціальної 

зрілості студентів-аграрників набуває діяльнісний підхід.  

Загальновідомо, що вроджені задатки людини перетворюються на її 

здібності в процесі певної діяльності. Передумовами виникнення такого 

положення були наукові розробки Б. Ананьєва (1980), О. Леонтьєва (1977), 

С. Рубінштейна (2000), Б. Теплова (1947) та ін.  

Як відомо, соціальні умови визначають психологічні якості особистості 

не самі по собі, а завдяки включенню особистості в різні види діяльності. 
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Важливо відмітити той факт, що педагогіка, досліджуючи розвиток особистості 

завжди пов’язує цей процес із творчою діяльністю. Тому трактування поняття 

«творчість» асоціюється із поняттям «діяльність».  

Одним із підтверджень цього є думка Л. Виготського, який розглядає 

творчість як будь-яку діяльність людини, що створює щось нове, незалежно від 

того, чи буде це творчою діяльністю, чи якимось явищем оточуючого світу, чи 

певним утворенням розуму або почуття (Виготський, 1983, с. 5).  

Вагомою вважаємо позицію І. Беха, який наголошує, що діяльнісний 

підхід передбачає створення умов для практичної особистісної та соціально 

значущої діяльності, що є основою розвитку й становлення особистості. Тобто 

виконання молоддю різних видів пізнавальної та суспільно корисної діяльності 

уможливлює активний виховний вплив на неї: «…за умов діяльнісного підходу 

йдеться про предметно-перетворювальну діяльність…», яка «…практично 

реалізує ідею, згідно з якою школа повинна вчити мислити…» (Бех, 2017, с. 9).  

Погоджуємося з поглядами С. Рубінштейна, якій відмічає, що саме «у 

діяльності і через діяльність індивід реалізує і затверджує себе як суб’єкт, як 

особистість: як суб’єкт – у своєму ставленні до об’єктів, ним породжених, як 

особистість – у своєму ставленні до інших людей, на яких він у своїй діяльності 

впливає і з якими він через неї входить у контакт. У діяльності, провадячи яку, 

людина звершує свій життєвий шлях…» (Рубінштейн, 1989, с. 436).  

Учений відзначає, що «… діяльність – це не зовнішня робота, а позиція – 

стосовно людей, стосовно суспільства, яку людина затверджує всією своєю 

сутністю, що виявляється і формується у діяльності» (Рубінштейн, 1989, с. 437).  

На думку С. Гончаренка, найважливішими компонентами діяльності 

виступають суб’єкт із провідними потребами; мета, що стимулює перетворення 

предмета на об’єкт, на який спрямована діяльність; засіб реалізації мети; 

результат діяльності (Гончаренко, 2003, с. 35). 

Спираючись на це, процес формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю має проектуватись ще й у діяльнісному форматі, з 
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урахуванням її основних показників і складових (суб’єкта, процесу, предмета, 

способів, результату і, зокрема, внутрішніх і зовнішніх умов її здійснення).  

До того ж необхідно підкреслити, що життєвий шлях людини в цілому не 

можна відокремити від професійного становлення особистості.  

Важливим джерелом поступального розгортання можливостей 

особистості, зміни її окремих компонентів і структур є постановка мети в 

динаміці розгортання конкретної діяльності.  

Зокрема, Б. Ломов підкреслює, що в процесі формування особистості 

провідну роль відіграє спрямованість: «яка виступає в ролі «спонукальної 

системи», що визначає вибірковість відносин до активності особистості» 

(Ломов, 1984, с. 11).  

Беззаперечною є думка С. Рубінштейна, який наголошує, що: «проблема 

спрямованості – це насамперед питання про динамічні тенденції, що як мотиви 

визначають людську діяльність, самі, в свою чергу, визначаючи її метою і 

завданнями» (Рубінштейн, 1989, с. 623). 

Таким чином, спрямованість особистості через систему мотивів 

діяльності як суб’єктивне відображення об’єктивних потреб у праці є чинником 

виконання діяльності, яка реалізується спираючись на фізичний та 

психологічний потенціал особистості.  

Спрямованість особистості в ході життєдіяльності особистості та 

включення її в різноманітні соціальні відносини та види діяльності зазнає 

певних змін за рахунок заміни змісту мотивів і конкретних цілей на кожному 

етапі розвитку особистості. 

При цьому сам студент може стати активним суб’єктом діяльності за 

наявності таких внутрішніх умов її реалізації, як особистісна значущість для 

нього, тобто її відповідність його внутрішнім мотивам, потребам та інтересам, 

що розкриває можливості для подальшої самореалізації в ній суб’єкта навчання 

та виховання; усвідомлення ним її проблематики, завдань, необхідних 

зовнішніх умов реалізації, критеріїв оцінювання і, безперечно, її прогнозованих 

результатів.  
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Забезпечення вказаних умов є першим логічним етапом будь-якої 

діяльності, за якої відбувається її суб’єктивізація. У якості зовнішніх передумов 

реалізації означеної підготовки виступають педагогічні умови та специфіка 

взаємодії між викладачем і студентами. Будь-яка педагогічна система здатна 

функціонувати лише за відповідних умов. Згідно з визначенням, яке наводиться 

у філософському словнику, «умова – це те, від чого залежить щось інше 

(обумовлене), сутнісний компонент комплексу об’єктів, за наявності яких з 

необхідністю виходить здійснення даного явища» (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002, с. 242).  

Варто наголосити, що використання діяльнісного підходу рекомендується 

деякими закордонними педагогами в тих випадках, коли потрібно дещо 

абстрагуватись від продукту діяльності на користь того, як вона організована; 

яким чином, за допомогою яких прийомів і стратегій вирішуються проблеми в 

її процесі (Parsons, 1957).  

У цьому розумінні цей підхід є дидактичною та виховною матрицею 

процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, що 

є додатковою причиною освоєння підходу як одного з основних знарядь 

реалізації студентами одержаної підготовки на практиці.  

Спираючись на думку Г. Пустовіта, важливим є усвідомлення певної 

психологічної закономірності, за якою внутрішні психічні процеси 

(усвідомлення, сприймання, мислення, запам’ятовування тощо) завжди 

набувають цілеспрямованого продовження в зовнішніх виявах, власне, у різних 

видах діяльності. Відтак, чим вище рівень внутрішніх процесів, їхня логічна 

єдність і взаємозв’язок, тим вище рівень результативності практичної 

діяльності учнівської молоді (Пустовіт, 2015, с. 20).  

Таким чином, зазначений підхід дає змогу висвітлити сутність процесу 

формування соціальної зрілості студентів-аграрників через діяльність, яка 

визначена пріоритетною умовою та провідним засобом формування відповідної 

інтегративної якості, що, відтак, розкриває логіку сприйняття студентів як 

суб’єктів діяльності. 
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Наступним методологічним підходом визначаємо компетентнісний, 

який розуміємо як спрямованість педагогічного процесу на формування 

ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості, 

результатом якого є сформована загальна компетентність людини (сукупність 

ключових компетентностей – інтегрованих здібностей особистості, які 

дозволяють здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 

культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язувати відповідні проблеми, 

що відповідають багатоманітним сферам життя та сприяють досягненню 

успіху) (Овчарук, 2003, с. 13), 

У свою чергу, застосування відповідного підходу, зумовлюється, з одного 

боку, компетентнісною парадигмою освіти та виховання, а з іншого – 

специфікою предмета нашого дослідження.  

Це обумовлено тим, що, по-перше, і діяльнісна, і психолого-педагогічна 

підготовка студента до ефективної соціальної взаємодії здійснюється в 

компетентнісному форматі, тобто через комплексне оволодіння студентами 

знаннями, вміннями, навичками та способами діяльності в умовах розвитку 

здібностей і ціннісних орієнтирів студентів; по-друге, доцільність 

запровадження компетентнісного підходу зумовлена ще й тим, що формування 

соціальної зрілості особистості впливає на розвиток інших складових 

компетентнісної ієрархії, які студенти зможуть реалізувати в процесі соціально 

значущої діяльності.  

Зокрема, І. Бех наголошує, що компетентнісний підхід забезпечує вищий 

рівень компетентності «… як єдності, де науково орієнтована основа дії 

визначає логіку її практичного використання, що полягає в інтелектуально-

моральній саморегуляції, спрямованій на подолання певних життєвих проблем. 

До компетентності цього рівня спонукає прагнення до самоствердження, 

почуття гідності, соціальна мотивація» (Бех, 2012, с. 30).  

За твердженням О. Вишневського (1996), компетентнісний підхід 

відкриває для навчально-виховної системи нові можливості, що полягають у 

зростанні її варіативності й особистісної орієнтації; збільшенні у змісті й 
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формах організації навчально-виховного процесу частки діяльнісного 

компонента. Компетентність інтегрує в собі фундаментальні та практичні 

знання, а саме: наукові поняття про різні сфери життя суспільства, види 

діяльності та можливості досягнення успіху й вирішення складних завдань на 

шляху до його досягнення; ціннісні орієнтири діяльності; соціальні норми; 

уміння й навички задля забезпечення ефективної соціальної діяльності 

(Вишневський, 1996, с. 183).  

Українські вчені І. Бех (2009), В. Кремень (2009), Р. Сойчук (2017) 

визначили такі категорії компетентностей:  

 автономну діяльність (здатність захищати та піклуватися про права, 

потреби, бути відповідальним за інших;  

 здатність складати особисті проекти, здійснювати реалізацію планів; 

здатність діяти в широкому контексті);  

 інтерактивне використання засобів (здатність інтерактивно 

використовувати мову, символіку, тексти;  

 здатність використовувати знання, інформаційну грамотність;  

 здатність застосовувати нові інтерактивні технології);  

 уміння функціонувати в соціально різноманітних (гетерогенних) групах 

(здатність успішно взаємодіяти з іншими;  

 здатність співпрацювати; здатність вирішувати конфлікти).  

Окрім зазначеного, варто згадати про те, що Міжнародна комісія Ради 

Європи ввела в обіг поняття «компетентність» із таким тлумаченням: здатність 

особистості долати труднощі задля успіху, що передбачає набуття, обробку та 

засвоєння нових знань, умінь і навичок у поєднанні з ціннісними ставленнями, 

надбанням пізнавального й життєвого досвіду, що сприяє мобілізації до 

практичної дії. Визначальними характеристиками компетентності особистості є 

мотивація та впевненість (Кремень, 2009).  

З огляду на зазначене застосування компетентнісного підходу у 

формуванні соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю передбачає:  
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усвідомлення студентами власних спонукань до діяльності, прагнень і 

ціннісних орієнтацій, мотивів, уявлень про свої соціально-професійні ролі; 

аналіз та оцінку своїх особистісних якостей, знань, умінь та навичок; 

регулювання на цій основі свого саморозвитку і власної діяльності.  

Системний підхід є своєрідною «методологічною орієнтацією» в 

діяльності, де об’єкт пізнання, у нашому контексті – формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, розвивається як система. 

Доречно відмітити, що під «системою» розуміють сукупність елементів, 

що знаходяться у певних зв’язках і відношеннях один до одного, створюють 

єдність і цілісність. Факторами того, що науковий об’єкт може розглядатися як 

система, є: існування різних елементів, їх взаємозв’язків, цілей функціонування, 

множини умов за межами системи; прямий і зворотний зв’язок між ознаками 

системи та її середовища (Бодненко, 2015).  

Відтак, важливим бачиться те, що поняття «система» пов’язане з 

категоріями «структура», «елемент», «відношення», «підсистема». 

Необхідно зауважити, що «евристичність системного методу, – 

наголошують науковці (Г. Заїченко, В. Сагатовський, І. Кальний та ін.), – 

полягає в тому, що він (метод – авт.) переконливо доводить: на відміну від 

простої суми елементів, той чи інший тип їхньої організації у структурі певної 

системи може породжувати ефекти, яких не породжують безсистемні форми 

зв’язків елементів» (Філософія, 1995,  с.238). 

Ми згодні з думкою Б. Ломова, що «природа психічного може бути 

зрозумілою тільки на основі системного підходу, тобто розгляду психічного у 

такій множині внутрішніх і зовнішніх відносин, у яких воно існує як цілісна 

система» (Ломов, 1984, с. 45).  

Системний підхід у характерному для нього відображенні дійсності, 

зауважує В. Кузьмін, насамперед витікає з якісного аналізу цілісних об’єктів і 

розкриття механізмів їх інтеграції. Саме ці риси психіки (цілісність і 

інтегральний характер) були протягом усієї історії розвитку психолого-

педагогічної науки предметом гострих дискусій. Бачиться особливо суттєвим 
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те, що поняття «система» та «структура» визначаються у науковій літературі як 

«конструкція» (Філософський енциклопедичний словник, 2002, с. 245). 

На думку К. Платонова (1986), таке трактування не тільки повинно 

долати помилки однобічного трактування структури як конструкції елементів 

(у психології та педагогіці – функцій) або як відношення між ними (у 

психології та педагогіці – міжфункціональні зв’язки), але й як цілого, що має 

вплив на компоненти цілого утворення.  

При цьому співвідношення системи та структури буде більш зрозумілим, 

якщо використовувати категорії «явище» та «сутність». Структура – це сутність 

пізнавального явища, тобто системи (Платонов, 1986, с. 92). 

У світлі окресленої проблеми вважаємо посутнім є погляд В. Шадрикова 

(1996), який виокремлює такі ознаки, які характеризують систему:  

 вона є цілісною, відрізняється від оточуючого середовища; цілісність має 

функціональний характер, функції – продукт певного результату;  

 результатом професійної підготовки як системи може бути створення 

нового продукту; спрямована на кінцеву множину елементів, які мають певні 

якості;  

 окремі її складові взаємодіють для загального визначення системи; 

властивості системи не зводяться до якостей, що утворюються її компонентами;  

 знаходиться в інформаційній та енергетичній взаємодії з навколишнім 

середовищем; змінює характер функціонування відносно інформації про наявні 

результати. 

Системний підхід, крім того, припускає певну етапність у пізнанні 

об’єктивної дійсності. У сучасних дослідженнях основні етапи руху пізнання 

полягають у виявленні певного явища, потім – у виявленні певної частини, 

елемента даної системи, далі – в аналізі сукупності всіх його відносин. Бачиться 

особливо суттєвим те, що першим кроком пізнання об’єкта виступає простий 

емпіричний факт, другий крок полягає в прояві якостей окремого об’єкта через 

сутьність і закони певної системи, до якої він належить; третім кроком пізнання 
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є визначення об’єкта, явища з урахуванням усіх сукупностей діючих умов 

(Исследования по общей теории систем, 1969, с. 28). 

Необхідно наголосити, що процес формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю – це складова загальної системи процесу 

виховання особистості – цілеспрямований і свідомо здійснюваний процес 

організації і стимулювання активної діяльності особистості з оволодіння нею 

соціальним досвідом (знаннями, вміннями, навичками, засобами творчої 

діяльності, соціальним і духовним ставленням) (Дем’янюк , 2011, с. 22). 

У контексті наших наукових пошуків теоретико-прикладне значення 

системного підходу до формування соціальної зрілості студентів полягає у:  

 з’ясуванні інструментарію формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю як системи, що характеризується наявністю різноманітних 

типів зв’язків: функціонування, взаємодії, розвитку;  

 вивченні базових підструктур системи формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю: концептуальної – вихідні теоретичні позиції, 

принципи;  

 нормативно-змістової – цілі освітнього процесу;  

 технологічно-процесуальної – форми, методи, засоби, умови.  

Таким чином, системний підхід забезпечує цілісний погляд на проблему 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю і дає змогу 

розглядати:  

по-перше, єдність усіх компонентів змісту поняття, що досліджується;  

по-друге, цілісність процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю як педагогічної системи. 

Важливо наголосити, що одна із специфічних закономірностей 

педагогічного процесу у вищому навчальному закладі, – наголошує 

В. Ортинський, – відповідність навчально-виховних впливів суб’єктів навчання 

духовним потребам і пізнавальним можливостям студентів (Ортинський, 2009).  
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Дана закономірність виявляє спрямованість дій суб’єктів педагогічного 

процесу, прагнення врахувати внутрішні сили студентів у розв’язанні завдань 

їхньої соціалізації та професійної підготовки. Ця діяльність, з одного боку, має 

максимально відповідати завданням майбутньої професійної діяльності 

студентів, а з іншого – індивідуальним і груповим особливостям людей, їхній 

індивідуальній та груповій діяльності, фізичним та інтелектуальним 

можливостям, рівню навченості й вихованості (Ортинський, 2009). 

Відтак, якщо закономірності педагогічного процесу виражають істотний, 

необхідний зв’язок між причиною і наслідком, то принципи, які виходять із 

закономірностей, є основними вимогами, що визначають загальне спрямування 

педагогічного процесу, його цілі, зміст і методику організації. 

Зважаючи на такий контекст, необхідно підкреслити, що поняття 

«принцип» (лат. principium – початок, основа) відображає ті суттєві 

характеристики, що відповідають за правильне функціонування системи, без 

яких вона не виконала б свого призначення (Філософський енциклопедичний 

словник, 2002, с. 142). 

Уважаємо важливою позицію В. Кременя (2009), що «… у сучасних 

умовах принцип виховуючого навчання слід замінити принципом навчального 

виховання, де головною метою стає виховання особистості».  

«Цей принцип передбачає, що головним показником результативності й 

ефективності діяльності стають рівень і стійкість засвоєння культури, 

моральність й соціальна зрілість молоді, які мають виявлятися в їхньому житті 

й діяльності, повсякденній поведінці як у навчальному закладі, так і поза його 

межами, у характері й особливостях їх потребнісно-мотиваційної сфери, у 

динаміці розвитку індивідуальних здібностей та пізнавальних можливостях» 

(Кремень, 2009, с. 418). 

На думку М. Фіцули, принципи виховання – це керівні положення, що 

відображають загальні закономірності  процесу виховання і визначають вимоги 

до змісту та методів його організації (Фіцула, 2006, с. 232). 
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Отже, аналіз теоретичних та практичних наукових здобутків надав нам 

можливість визначити основні принципи формування соціальної зрілості 

студенів ЗВОАП (рис. 1.2.). 

Передусім слід назвати принцип гуманізації та демократизації процесу 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, вибір якого 

обумовлений гуманістичною орієнтованістю освітнього процесу ЗВО аграрного 

профілю, що реалізується в системі заходів, спрямованих на визнання цінності 

людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей. 

Він полягає в орієнтації мети, змісту, форм і методів формування соціальної 

зрілості на особистість студента, гармонізацію, демократизацію та її розвиток 

та творче самовираження.  

 

Рис. 1.2. Основні принципи формування соціальної зрілості студенів ЗВО  

аграрного профілю 

 

Сутність цього принципу полягає в створенні відповідних умов для 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, в «усуненні 

авторитарного стилю спілкування та взаємодії між студентами та викладачами, 

сприйняття особистості студента як вищої суспільної цінності, визнання його 

права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності; глибоке 

Гуманізації та демократизації 

Культуровідповідності  

Рольової перспективи  

Діалогічності 

Колективної взаємодії 

Індивідуалізації  

Опори на реальний досвід суб’єктів освітнього процесу  

Саморозвитку  
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усвідомлення взаємозв’язку між ідеалами свободи, правами людини і 

громадянською відповідальністю» (Фіцула, 2006). 

Реалізація принципу культуровідповідності в процесі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю обумовлена тим, що 

даний процес має ґрунтуватися на дотриманні загальнолюдських цінностей та 

норм національних культур, етнічних особливостях регіонів, на необхідності 

залучати людину до різних аспектів культури етносу, суспільства і світу в 

цілому, процес формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю повинен здійснюватися в органічному зв’язку з історією народу, його 

мовою, культурними та родинно-побутовими традиціями, забезпечуючи 

духовну єдність, наступність та спадкоємність поколінь. 

Зміст принципу культуровідповідності передбачає відповідність розвитку 

і саморозвитку студентів вимогам середовища і часу. На думку О. Киричук, 

метою, яка визначає зміст відповідного принципу є виховання життєво 

активного, гуманістично спрямованого громадянина, який би у своїй 

життєтворчості керувався національно-культурними і вселюдськими 

цінностями (Киричук, 1991).  

Вважаємо справедливою думку Р. Сойчук, яка наголошує, що принцип 

культуровідповідності полягає в природному, нерозривному зв’язку з історією 

народу, його мовою, культурними традиціями, звичаями, обрядами, що є 

джерелом культурологічного процесу, зорієнтованого на формування базису 

культури особистості та збереження духовної єдності минулого-теперішнього-

майбутнього поколінь (Сойчук, 2017, с.108). 

Для надання процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю особистісно-діяльнісної спрямованості доцільно, на наш 

погляд, застосовувати принцип рольової перспективи.  

Відтак, беручи до уваги думку С. Щерби (2012), бачиться ймовірним те, 

що рольова перспектива сприяє активізації задатків і здібностей студентів, 

урахуванню їхніх індивідуально-психологічних особливостей, стилю розумової 

діяльності, застосуванню студентами особистого та соціального досвіду, 
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формуванню стереотипів поведінки в ситуаціях міжособистісного спілкування, 

навичок соціальної взаємодії, розвитку творчого мислення та отриманню 

досвіду щодо аналізу професійних  та особистісних завдань. Ефективна 

реалізація принципу рольової перспективи під час формування соціальної 

зрілості студентів можлива за допомогою втілення в життя ідеї випереджаючих 

(а не підтримуючих) педагогічних впливів (Щерба, 2012).  

Духовно-ціннісна орієнтація людини і, здебільшого, її розвиток 

здійснюються в процесі взаємодії учасників освітнього та виховного процесів, 

змістом яких є обмін інтелектуальними, емоційними, моральними цінностями, 

що передбачає діалоговий характер освітнього процесу, залучення особистості 

студента до культурних надбань людства за допомогою діалогу з культурними 

формами історичного розвитку людської цивілізації. Усе це реалізується через 

принцип діалогічності. 

Застосування цього принципу дозволяє реалізувати розвиток здібностей, 

формування інтересів, мотивів студентів; засвоєння ними способів діяльності, 

надбання індивідуального досвіду.  

Дотримання цього принципу в поєднанні з принципом колективної 

взаємодії зумовлює співробітництво, такий спосіб організації освітнього 

процесу, де студенти активно й інтенсивно спілкуються один із одним, 

обмінюючись інформацією, що є важливим для процесу навчання та виховання.  

Відповідно, показниками ефективності запровадження цього принципу є 

розширення знань, удосконалення навичок та вмінь кожного студента; 

створення між учасниками спілкування оптимальних взаємодій і формування 

характерних для колективу взаємовідносин, у яких умовою успіху кожного є 

успіх інших членів колективу; створення спільного фонду інформації, до якого 

кожен з учасників-партнерів укладає свою частку і яким користуються всі 

разом (Бухало, 2006, с. 34).  

Принцип індивідуалізації передбачає врахування і цілеспрямований 

розвиток індивідуально-психологічних особливостей і ресурсів студентів, що 



129 

 

відображається у формах і методах їх підготовки (Труханова, 2001, с. 3; 

Єльникова, 2010, с. 50; Галус, 2005, с. 71).  

Зокрема, безпосередньому розвитку підлягають мотиви (ті, що позитивно 

впливають на процес формування соціальної зрілості студентів-аграрників), 

інтереси (як-от: пізнавальні, до оволодіння новими способами дій тощо), 

периферійні здібності, особистісні якості (наприклад, відповідальність, 

толерантність, самостійність тощо), вищі когнітивні функції (мислення, 

пам’ять, уява тощо), а також знання, уміння, навички і способи діяльності, 

рівень пізнавальної і практичної самостійності (Галус, 2005; Ніколаєва, 1999; 

Труханова, 2001; Фіцула, 2006). Організація формування соціальної зрілості 

студентів-аграрників за цим принципом сприяє становленню у студентів 

індивідуального стилю соціальної взаємодії (Галус, 2005; Ніколаєва, 1999; 

Труханова, 2001).  

Окрім того, цілком логічним бачиться те, що ефективність цієї діяльності 

буде підвищуватись за умови, якщо враховуються лише індивідуально-

типологічні відмінності студентів (здібності, інтереси, локус контролю, рівень 

навчальних досягнень тощо) (Єремеєва, 2001, с. 52).  

Ці відмінності виявляються шляхом психодіагностичних досліджень, 

спостереження і обговорення результатів інтроспекції студентів; для студентів 

кожної групи готуються окремі завдання згідно з попередньо встановленою 

метою індивідуалізації; забезпечується зайнятість і посильна розумова напруга 

всіх студентів (Єремеєва, 2001, с. 55); індивідуалізоване навчання та виховання 

має оптимально чергуватися з неіндивідуалізованим (Галус, 2005, с.71); умовою 

доцільності впровадження принципу індивідуалізації є вихід на високий рівень 

результативності навчання та виховання кожного студента (Ягупов, 2003).  

Відтак, даний принцип може впроваджуватись у формі та засобами 

індивідуальних завдань, що складаються з урахуванням нахилів, інтересів, 

потреб і здібностей студентів і виконуються ними самостійно при 

консультуванні з викладачем (Галус, 2005, с. 73). 
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Значення набуває самостійна робота студентів як форма організації 

індивідуального оволодіння студентами матеріалом в аудиторний та 

позааудиторний час, мета якої сприяти формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, сутність 

якої полягає в уміннях будувати свою діяльність без сторонньої допомоги й 

контролю. 

Принцип опори на реальний досвід суб’єктів освітнього процесу означає 

врахування і актуалізацію в процесі формування соціальної зрілості студентів 

суб’єктного досвіду кожного студента, отриманого за роки попереднього 

навчання та виховання. Варто зазначити, що найважливішими вихідними 

надбаннями студента, що складають підґрунтя для формування соціальної 

зрілості студентів-аграрників, можна вважати досвід застосування певних 

стратегій і прийомів щодо вирішення проблем, які проявляються у знаннях і 

вміннях та індивідуально розрізняється за частотою використання цих способів 

діяльності, їх змістом і ефективністю для конкретного студента.  

Усвідомлення студентом стратегій, що використовувались ним у навчанні 

та вихованні, складає фундамент для проведення інтроспективного аналізу; 

досвід ціннісного ставлення до індивідуальної ефективності стратегій і 

прийомів як способів позбавлення труднощів під час соціальної взаємодії.  

Такий досвід зумовлює можливість оцінювання студентом загальної 

ефективності свого індивідуального стилю соціальної діяльності, підбору 

стратегій, що краще виконують свої функції та, зрештою, його трансформації в 

більш ефективний (Ніколаєва, 1999, с. 251) індивідуально-раціональний стиль 

(Rogers, 1991, с. 99).  

Дотримання принципу саморозвитку особистості в процесі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю уможливлюється 

діяльністю, спрямованою на розвиток активності студентів щодо 

самовизначення і самовдосконалення, орієнтація процесу формування 

соціальної зрілості студентів на досягнення найвищого морально-духовного 

розвитку та потенційних можливостей особистості; полягає в забезпеченні 
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психолого-педагогічних умов виявлення, розвитку та реалізації пізнавальної 

самостійності й самодіяльності студента, становлення його творцем власного 

життя, здатного прогностично робити свідомий вибір і відповідати за дії, 

вчинки, а також адекватно, мобілізовано й компетентнісно реагувати на зміни, 

виклики життя та постійно самовдосконалюватися й досягати успіху (Бех, 

2003). З огляду на особливості студентського віку, є підстави припускати, що 

системоутворювальною особистісною властивістю саморозвитку є рефлексія. 

Спираючись на роботи С. Рубінштейна (2003), Д. Узнадзе (1966), 

К. Абульханової-Славської (1991) про рефлексію в житті людини в цілому чи 

на окремих її етапах, а також на власні спостереженнях, зазначимо, що 

студентський вік є найбільш сенситивним до розвитку рефлексивних 

здібностей, осмислення себе і своїх особливостей співвідносно з навколишніми.  

Отже, основною метою рефлексивного розвитку особистості повинне 

стати виявлення, пошук найбільш продуктивного співвідношення суб’єкта з 

життям, а не відриву від нього.  

Важливою умовою саморозвитку особистості є регулярна й оперативна 

діагностика, що виконують роль зворотного зв’язку в розвитку особистості. 

Ефективна діагностика особистості повинна спиратися на інформацію про 

прояви особистості не в якомусь одному, порівняно вузькому виді діяльності, а 

мати системно-цілісний характер.  

Реалізація даного принципу відбувається через впровадження  в освітній 

процес таких форм та методів як індивідуальна та самостійна робота, 

індивідуальні консультації, порт-фоліо тощо.  

Як підсумок зазначимо, що розгалужені та педагогічно виважені 

принципи, на яких ґрунтується процес формування соціальної зрілості 

студентів, повинні бути спрямовані на пріоритети індивідуальності, 

самобутності, самоцінності людини, з урахуванням соціальної детермінації. 
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1.3. Специфіка формування соціальної зрілості студентів у закладах 

вищої освіти аграрного профілю 

 

Формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі ЗВО 

аграрного профілю має свої специфічні риси та ознаки («відмітні особливості 

явища; те, що характерне для певного педагогічного явища»), без визначення та 

урахування яких неможливо визначити дієвість тих чи інших педагогічних 

засобів, планувати виховні стратегії, визначати їх ефективність.  

Згідно з науковими дослідженнями М. Федотової, сучасне суспільство, у 

тому числі й українське, є транзитивним суспільством, яке є відкритою 

нелінійною динамічною системою, що здатна до самоорганізації та знаходиться 

в стані високого ступеня непередбачуваності і характеризується зміною 

соціокультурної парадигми, перехідністю (Федотова, 2010, с. 28). 

Головним атрибутом транзитивного суспільства є інновація як механізм, 

що конструює «створення принципово нового соціального ладу» (Федотова, 

2010, с. 20). Транзитивні процеси вливають на український соціум, знаходячи 

своє відображення в освіті, вихованні, зміні настанов, моральних цінностей. У 

контексті нашого дослідження особливого значення набуває розуміння 

процесів, які відбуваються в суспільстві, визначення напрямків підготовки 

студентів до ефективного функціонування за нових умовах.  

Ураховуючи, що в Україні однією з провідних галузей економіки є 

аграрна, діяльність закладів вищої освіти аграрного профілю повинна бути 

спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, що задекларовано 

відповідним Указом «Про державну підтримку підготовки фахівців для 

сільської місцевості» (2005) та відображено в «Концепції реформ і розвитку 

аграрної освіти і науки України» (2010), де чітко зазначено, що однією з її цілей 

є «…формування кадрового потенціалу, спроможного швидко адаптуватись і 

ефективно працювати в нових економічних умовах та в міжнародному 

конкурентному середовищі».  
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Підготовка фахівців у закладах вищої аграрної освіти регламентується 

законами України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2017), постановами 

Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями» (2015), наказом Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку 

здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх 

послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної 

експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів» (2017) та ін.  

Згідно з дослідженнями поведеними О. Павленко (2014), у системі 

аграрної освіти функціонують 116 ВНЗ I-IV рівня акредитації: з них 17 ВНЗ IІІ-

IV рівня акредитації та 22 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – всього 39, в той же час в 

структурі ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації знаходиться 77 навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації з окремими правами юридичної особи. У 2014 р. Загальний 

контингент студентів аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації склав 145,3 тисячі 

осіб. З них понад 78,5 тисяч навчаються за державним замовленням, близько 

60% з яких – сільська молодь. Щороку на денній формі навчання повну вищу 

освіту здобувають 9 тисяч осіб, ще 8,8 тисяч – на заочній формі. Направлення 

на роботу у 2014 р. отримали понад 75% відсотків випускників, які навчалися за 

державним замовленням. Навчальний процес забезпечують близько 6,2 тисяч 

науково-педагогічних працівників та 6,5 тисяч педагогічних працівників 

(Павленко, 2014). 

У закладах вищої освіти, за даними Міністерства освіти та науки України 

з 2015 року, реалізується ступенева підготовка фахівців: за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» – 63 спеціальності; «Бакалавр» 

– 40 напрямків; «Магістр» – 80 спеціальностей. У процесі підготовки цих 

фахівців досягнуто певних зрушень: постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 № 266 затверджено новий, істотно наближений до 

європейських вимог перелік галузей знань і спеціальностей. Згідно з цим 
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переліком галузь знань «Аграрні науки і продовольство» об’єднує 8 

спеціальностей (агрономія, захист і карантин рослин, садівництво та 

виноградарство, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 

лісове господарство, садово-паркове господарство, водні біоресурси та 

аквакультура, агроінженерія) (Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: 

постанова Кабінету Міністрів України, 2015). 

Крім того, в закладах вищої аграрної освіти підготовка студентів 

здійснюється за наступними напрямками: біологія, екологія; інженерія, 

машинобудування; будівництво, архітектура, економіка; енергетика; 

інформаційні технології; туризм; управління та адміністрування; право; 

механічна інженерія; виробництво та технології; цивільна безпека та інші. 

Теоретичний та практичний аналіз освітньо-професійних програм і 

навчальних планів закладів вищої освіти аграрного профілю за визначеними 

спеціальностями дозволив виокремити базові складові професійної 

компетентності аграріїв: інтелектуально-предметні; операційно-предметні, 

серед яких – прогностичні, проективні, предметно-методичні, організаторські, 

творчої імпровізації, експертних технологій тощо; регулятивно-предметні – як 

уміння управляти власною поведінкою, що включає планування, мобілізацію 

внутрішніх зусиль, стійку активність, прагнення до лідерства, оцінку 

результатів освітньої діяльності, прийняття рішень, рефлексію тощо.  

Аналіз освітньо-професійних програм за визначеними спеціальностями 

довів, що відповідно до загальних та фахових компетенцій соціальній складовій 

формування особистості фахівця приділяється належна увага. Перелік основних 

компетенцій, які містять освітньо-професійних програми підготовки в галузі 

знань «Аграрні науки і продовольство» подано в таблиці 1.1, додаток А.1. 

Дослідження виробничих функцій, які повинен здійснювати фахівець 

аграрного профілю, дозволяє стверджувати, що професійна діяльність носить 

багатоплановий характер і розгортається в площині взаємодії «людина – 

природа», «людина – технічний об’єкт», «людина  –  людина», «людина – 
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знакова система», вимагаючи від аграріїв виконання дослідницької, 

проектувальної, організаторської, управлінської, технологічної, контрольної, 

прогностичної, технічної та економічної функцій.   

Професія вимагає від особистості як наявності відповідних знань, вмінь 

та навичок, так і особистісних якостей, які надають змогу ефективно опанувати 

професію і досягти певних вершин на професійному та особистісному рівнях, 

які саме і формуються в освітньому процесі ЗВО, під час оволодіння професією.  

Необхідно зазначити, що професія аграрника постає як одна з унікальних 

за широтою та різноманітністю вимог. За умов, які створюються на селі з 

проведенням аграрної реформи, кардинально зростає питома вага господарської 

та організаційно-економічної складових. Основна мета цієї реформи – 

створення системи підготовки фахівців, які здатні ефективно господарювати в 

нових соціально-економічних реаліях.  

Для цього потрібно, не знижувати рівня технологічної підготовки значно 

підвищити рівень практично-бізнесової, організаційно-економічної, правової, 

психологічної підготовки фахівців галузі сільського господарства. Зміна 

економічних відносин на селі, перехід до нових аграрних формувань вимагає 

змін у характері і змісті праці, а отже, і в системі підготовки фахівців сільського 

господарства.  

Крім того, окремо необхідно розглянути специфіку студентського 

контингенту ЗВО аграрного профілю, які здебільшого є представниками 

традиційного сільського середовища. 

Отже, специфікою студентського контингенту в вищих навчальних 

закладах аграрного профілю є домінування сільської молоді, як представників 

традиційного сільського середовища а також молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки.  

Важливими, з точки зору предмету нашого дослідження, є наукові 

доробки Н. Абакумова, І. Кознова та ін., які виділяють основні характеристики 

традиційного сільського середовища:  
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 домінування соціальних зв’язків особистісного типу, багатомірність, яка 

базується на локальній, особистісній довірі;  

 єдність природного, господарчого, соціального, а також 

підпорядкованість господарсько-трудової діяльності природним ритмам;  

 тісний зв’язок господарсько-трудової діяльності з відносинами в сім’ї та з 

сусідами;  

 відсутність яскраво вираженої індивідуальності;  

 своєрідність людського ресурсу, який виражається у феноменальній 

(специфічній) витривалості, фізичній силі, вітальності, вмінні виживати, 

звичкою до життя в щільній близькості з іншими;  

 подвійне ставлення до міста і ритуальність, розміреність життєвого 

укладу, який передбачає повагу до традицій;  

 пануючим в сільській громаді суспільних норм і способів соціальної 

спадщини через домінування професійно-іменного коду (Кознова, 2000, с. 24). 

Дослідники С. Виговська, П. Лузан, Л. Сатановська (2011), І. Сопівник 

(2014), Р. Сопівник (2015) виокремлюють низку особливостей сільської молоді, 

які зумовлені специфікою сільського регіону:  

 тісне зрощення особистості із середовищем перебування;  

 особисте подвір’я: історичний досвід життєдіяльності сільської родини 

свідчить, що за всіх часів основним засобом її виживання була праця на 

особистому подвір’ї;  

 відданість традиціям: у сільській місцевості проживає в основному 

корінне населенні країни, що успадкувало історичну пам’ять попередніх 

поколінь; 

 роль родини: родина в селі сприймається як господарська одиниця, форма 

правильної організації життя дорослої людини, джерело підтримки і засіб 

виживання;  
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 роль систем неформальної підтримки: у сільській місцевості 

взаємозв’язок людей та їхня солідарність призводять до взаємозалежності один 

від одного;  

 міжсімейна кооперація: часто без допомоги держави й інших структур 

люди самі організовують домашній або сімейний бізнес, мобілізуючи 

напрацьовані раніше зв’язки;  

 роль суспільної думки: у просторово обмеженому сільському середовищі 

велике значення має суспільна думка;  

 специфічний характер свідомості, моралі та ментальності.  

Важливою, з точки зору предмету нашого дослідження є також наукова 

позиція І. Сопівник, яка наголошує, що більшість сільської молоді 

відповідально і свідомо підходять до вибору фаху, мають мотивацію до 

навчання, успішно опановують нові спеціальності. Ці молоді люди більше 

вмотивовані до самовдосконалення та наполегливої праці. У той же час, 

зазначає науковець, існує й інша незначна частина сільської молоді, яка їде до 

вищих навчальних закладів невмотивованою до навчання (або стає такою 

внаслідок піддатливості новому середовищу «спокусам людського життя»). 

Зазначена група молоді є своєрідною «групою ризику» (Сопівник, 2014, с. 106).  

Основними демографічними особливостями сільської молоді є:  

 динаміка її чисельності;  

 постаріння шлюбності і материнства, зростання народження дітей 

молодими жінками, які не є в шлюбі;  

 міграція сільської молоді;  

висока смертність серед молоді (Сопівник, 2014, с. 124–125).   

Згідно з результатами наукових пошуків І. Сопівник, важливість 

виховання студентів ЗВО аграрного профілю актуалізується наявністю таких 

чинників:  
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 сучасним станом українського села й аграрного сектора економіки, які 

мають ознаки системної кризи, що спричинює погіршення якості кадрового 

складу;  

 масовою міграцією працівників і молоді із села, утратою національних 

традицій сільського укладу, надзвичайно низькою обізнаністю сільських 

мешканців щодо своїх можливостей і прав і, як наслідок, неможливістю 

розвитку місцевих ініціатив;  

 найбільшою доступністю для сільської молоді саме аграрних навчальних 

закладів;  

 потребами сільського соціуму в компетентних, відповідальних молодих 

людях, здатних до розбудови громадянського суспільства (Сопівник, 2006, с. 

10).  

Крім того, важливим є розуміння того факту, що абітурієнтам, які 

вступають до заклади вищої освіти аграрного профілю необхідно адаптуватися 

не тільки до умов освітнього процесу, а часто й до умов проживання в міських 

умовах (квартирі, гуртожитку тощо), що потребує відповідних особистісних 

ресурсів та навичок.  

Необхідно підкреслити, що дитина в сільській місцевості дорослішає в 

особливому соціокультурному середовищі, де центром позитивного впливу на 

особистість, головним засобом формування соціального досвіду людини є 

соціальна громада та освітня установа. 

Тому, в умовах відсутності чітко сформульованого соціального 

замовлення, нестабільної економіки, зростаючи вимоги до соціальної 

мобільності молодого покоління, тиску, що завдає міська субкультура, задля 

попередження маргінальності сільської молоді необхідно звернути увагу саме 

на проблему адаптивності, автономності, ефективної соціалізації сільської 

молоді у місті, що можливо саме під час навчання у вищих аграрних 

навчальних закладах.  
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В останні роки підвищуються вимоги до формування особистості 

майбутніх фахівців-аграрників. Суспільні зміни останнього десятиліття в 

Україні помітно позначилися на молодих людях, які зробили свій професійний 

вибір. Сьогодні більшу вагу мають прагматичні мотиви (бажання стабільного 

заробітку, отримання соціальних пільг тощо).  

Абітурієнти, що планують обрати професію аграрія, здебільшого молоді 

люди, які мають базову середню освіту, тобто молоді люди без соціального 

досвіду, слабко професійно зорієнтовані. 

Це ускладнює завдання формування професіонала-аграрія і спонукає до 

підвищення уваги до системи мотивації студентів, у тому числі і професійної, а 

також до формування соціально зрілої особистості.  

Також специфічними вважаємо особливості професійної підготовки 

студентів у ЗВО аграрного профілю та діяльності працівників 

агропромислового комплексу. Важливо наголосити, що особливості 

професійної діяльності аграріїв пов’язані з поняттям професіогенез, професійна 

діяльність аграрія тощо.  

Бачиться особливо суттєвим те, що поняття професіогенезу дедалі 

частіше використовується сучасними дослідниками професій, психологами і 

педагогами. У загальному сенсі, під професіогенезом розуміють розвиток 

особистості, зміни і перетворення її психологічної структури, що зумовлено 

засвоєнням і здійсненням професійної діяльності. Цей процес особистісного 

розвитку і становлення професіонала від початківця до майстра своєї справи, 

кваліфікованого спеціаліста залежить від історичного розвитку системи 

професій як соціального інституту, від діючих освітніх систем, від соціальних 

та економічних умов, за яких здійснюється відповідна професійна діяльність 

(Яворська, 2006, с. 49). 

Зважаючи на такий контекст, необхідно підкреслити, що особистісний 

професіогенез відбувається за двома напрямами:  

 через формування в особистості внутрішніх засобів професійної 

діяльності (нагромадження спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних і 
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достатніх для певної предметної сфери, розвиток мотивації професійної праці, 

формування особистісних якостей, які допоможуть у професійній діяльності, 

здатність до професійного спілкування, рефлексія, формування адекватного 

індивідуального стилю професійної діяльності, зростання рівня професійної 

автономії);  

 через засвоєння особистістю зовнішніх (соціальних) засобів професійної 

діяльності, що супроводжується нагромадженням певних соціальних 

регуляторів у певному професійному співтоваристві, освоєння соціального 

простору професії, відповідних матеріалів та інформаційних засобів 

професійної діяльності (Ермолаева, 2005, с. 23). 

Варто наголосити, що особистісний і професійний розвиток зумовлюють 

один одного.  

З одного боку, ознаки особистості (потреби, інтереси, рівень домагань, 

інтелектуальні особливості тощо) суттєво впливають на вибір професії та її 

подальший професійний розвиток. Вони можуть сприяти досягненню 

професійної майстерності, творчій самореалізації, а можуть стати на заваді 

професійному становленню. Кожне професійне середовище поступово декларує 

вимоги, яким повинна відповідати особистість, щоб її визнали професіоналом.  

Відтак, результатом впливу професії на особистість є своєрідність 

психологічного складу представників певних професійних груп, що достатньо 

усвідомлена суспільним досвідом (Штепа, 2004, с. 88). 

Особистість, наголошують науковці, навіть якщо вона має обмежену 

кількість життєвих планів, будує перспективи щодо майбутнього і однією з 

таких життєвих перспектив є професія. Це одне з життєвих рішень, що певною 

мірою дає зрозуміти, яке значення має для людини її власне життя. Ця перша 

серйозна актуалізація творчої сили розвитку людини досліджена й описана в 

науковій літературі (Є. Клімов, 2003; Г. Костюк, 1989; П. Сорокін, 2002; 

Е. Erikson, 1992).  

Зрештою, досягнення яскравого професійного акме, тобто зрілості, стає 

можливим завдяки таким особливостям пізнавальної сфери особистості, як 
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активне відображення дійсності і здатність добре орієнтуватися в ній 

(реалістичне сприйняття) (Деркач, 2004, с. 52).  

Крім того, з метою визначення нагальних проблем вищої аграрної освіти, 

під час проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій, нами 

було проведено опитування викладачів та працівників АПК. Текст 

опитувальника подано в додатку А.2.1.  

Результати анкетування представлено в таблиці 1.2. (додаток А.2.2.). 

Результати дослідження проблем розвитку вищої аграрної освіти 

показали, що:  

 81% опитаних викладачів та представників АПК  України дотримуються 

думки, що розвиток агропромислового комплексу має велике значення саме для 

розвитку економіки України;  

 97 % респондентів вважають, що вища аграрна освіта України потребує 

реформування;  

 28 % опитаних бачать розв’язання проблеми саме в покращенні професійної 

підготовки студентів до роботи в нових соціально-економічних умовах, задля 

нового підходу до кадрового забезпечення села і 27 %  – в забезпеченні 

освітнього процесу заклади вищої освіти аграрного профілю інноваційними 

педагогічними технологіями;  

 66 % респондентів покладають велику надію, саме на розвиток 

професійних та соціальних знань, умінь, навичок та звичок студентів;  

 93 % опитаних вважають, що необхідною є, в процесі підготовки 

фахівців-аграріїв, діяльність, яка спрямована на поліпшення  якості соціалізації 

студентів-аграрників, а 99 % викладачів та представників АПК  України 

дотримуються думки, що одним з ефективним напрямків поліпшення якості 

підготовки майбутніх фахівців-аграріїв є саме формування високопрофесійної, 

конкурентоспроможної, соціально зрілої особистості. 

Спираючись на отримані результати, нами було розроблено та проведено 

анкетування викладачів та студентів експериментальних закладів вищої аграрної 
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освіти, мета якого з’ясувати рівень їх обізнаності відносно поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», її структури та 

необхідності формування відповідної якості у майбутніх фахівців-аграріїв (додаток 

А.2.3.). Результати анкетування подано в таблиці 1.3. (додаток А.2.4.) та таблиці1.4. 

(додаток А.2.5.). 

Результати дослідження показали, що більшість викладачів, які брали участь 

в дослідженні, розуміють значення гуманітарної складової для розвитку вищої 

аграрної освіти (Відповідь: «Має велике значення» вибрали 59 % респондентів. 

Натомість відповідь: «Не має ніякого значення» – обрали 11,5 % опитаних, а 29,5 % 

опитаних вважають, що гуманітарні дисципліни повинні викладатися тільки на 

перших курсах, а на старших курсах їх відсоткова кількість, порівняно з фаховими 

дисциплінами повинна бути значно скорочена). 

Майже половина студентів, які брали участь в дослідженні, розуміють 

значення гуманітарної складової для розвитку вищої аграрної освіти (Відповідь: 

«Має велике значення» вибрали 46,2 % респондентів. Натомість відповідь: «Не має 

ніякого значення» – обрали 50,4 % опитаних). 

Відносно необхідності, в процесі підготовки фахівців-аграріїв, 

здійснювати діяльність спрямовану на: поліпшення якості соціалізації тих, хто 

навчається, мобілізацію їх особистісного потенціалу, розвиток творчих 

здібностей, то 87,2 % викладачів і 25,9 % студентів вважають, що дана 

діяльність є необхідною, натомість 12,8 % викладачів та 41,4 % студентів 

припускають, що вона є зайвою. 

Стосовно діяльності спрямованої на формування соціально значущих 

якостей фахівців-аграріїв, то більшість (87,2 %) викладачів і тільки 22,4 % 

студентів дотримуються думки, що цю діяльність необхідно здійснювати; 12,8 % 

викладачів і 52,3 % студентів вважають, що діяльність є зайвою; а 25,3 % студентів 

вважають, що цю діяльність потрібно здійснювати тільки частково.  

Результати дослідження обізнаності опитуваних стосовно сутності поняття 

«соціальна зрілість особистості студентів ЗВО аграрного профілю» та 

необхідності формування відповідної якості у майбутніх фахівців-аграріїв показали, 
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що приблизно 20,5 % викладачів та 4,8 % студентів розуміють сутність цього 

поняття; у 11,5 % викладачів та 61,9 % студентів відсутні ґрунтовні знання про 

соціальну зрілість особистості; 68 % викладачів та 33,3 % студентів обізнані 

частково стосовно даного поняття. 

Крім того, 30,8 % викладачів та 7,1 % студентів вважають, що високий рівень 

соціальної зрілості фахівця-аграрія впливає на ефективність професійної 

самореалізації особистості і 8,9 % викладачів та 57,9 % студентів вважають, що 

високий рівень соціальної зрілості не вливає на ефективність професійної 

самореалізації особистості.  

Таким чином, результати дослідження дозволяють нам стверджувати, що 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю є актуальною і потребує теоретичного та організаційно-методичного 

забезпечення.  

Спираючись на дослідження Л. Канішевської, М. Школьної (2018), 

В. Ягоднікової, І. Сопівник, Р. Сопівника та інших, а також наш власний 

практичний досвід визначаємо основні чинники, які значно ускладнюють 

процес формування соціальної зрілості студентів, як-от:  

 недостатня увага до питань організації формування соціальної зрілості 

студентів в освітньому процесі ЗВО аграрного профілю;  

 недотримання тісного зв’язку між аудиторною та позааудиторною 

діяльністю;  

 у виховній роботі закладів аграрної вищої освіти майже відсутнім є 

системних підхід до виховання майбутніх фахівців-аграріїв;  

 неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях студентів 

першого та наступних курсів;  

 різний рівень розвитку особистості та сформованості соціальної зрілості 

студентів;  

 другорядне ставлення викладачів і студентів до виховної діяльності;  
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 прагнення викладачів через велику кількість виховних заходів охопити 

усі сторони соціального виховання студентів;  

 монологічний виклад матеріалу, інформаційне наставництво юнацтва під 

час проведення різноманітних заходів, що, як правило, сприймається останніми 

як моралізаторство;  

 надмірна регламентація дій студентів;  

 відсутність у більшості викладачів-кураторів спеціальної педагогічної 

освіти;  

 формалізм у виховній роботі з молоддю;   

 відсутність методичного забезпечення процесу формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю тощо.  

Крім того, існують фактори, які зумовлені соціальним життям 

суспільства, як-от: економічне становище; суспільна діяльність найближчого 

оточення студента; зміна ціннісних орієнтацій, які негативно впливають на 

формування соціальної зрілості зазначеного контингенту закладів вищої освіти.  

Отже, дослідження специфіки формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю доводить існування чинників, які впливають на цей 

процес, а саме: специфіка студентського контингенту в закладах вищої освіти 

аграрного профілю (домінування сільської молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки) та особливості 

розвитку та формування особистості в юнацькому віці; специфіка професійної 

підготовки студентів в закладах вищої освіти аграрного профілю; а також 

чинників, які ускладнюють процес формування соціальної зрілості: суспільна 

діяльність найближчого оточення студента, зміною ціннісних орієнтацій в 

суспільстві; відсутність методичного забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю та інші. 
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Висновки до першого розділу 

 

На основі аналізу наукових джерел щодо даної проблеми обґрунтовано 

теоретико-методологічні засади формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю крізь призму педагогічного 

дослідження: простежено розвиток поняття «соціальна зрілість особистості» в 

науковому осягненні різних галузей знання; вивчено стан осмислення проблеми 

формування соціальної зрілості студентів у наукових дослідженнях.  

Доведено, що поняття соціальної зрілості особистості є базовим, тоді як 

усі інші види зрілості (психологічна, професійна, моральна, політична, фізична 

тощо) належать до її видових понять.  

Аналіз наукових джерел щодо визначення соціальної зрілості особистості 

та її видових понять (психологічна, моральна, професійна) засвідчує, що жодна 

з них не розкриває сутність поняття «соціальна зрілість студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю». Утім, порівняння цього поняття з певною 

віковою (студентська молодь – юнацький вік) і статусною (працівник 

агропромислового комплексу України) категоріями дає змогу розглядати 

об’єктивну і правомірну реальність існування поняття «соціальна зрілість 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

Визначено основні компоненти соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю:  

 когнітивний (знання про соціальні процеси, явища і соціально значущі 

якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість);  

 емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та 

правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі, переживання, що 

відображають ставлення студентів до соціальної зрілості як особистісного 

надбання);  
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 мотиваційний (сформованість мотивів студентів, які спрямовують їх дії 

на активне, свідоме формування соціальної зрілості);  

 рефлексивно-вольовий (довільна саморегуляція студентів, свідома 

реалізація суспільних норм і цінностей);  

 поведінково-діяльнісний (прояв соціально значущих якостей, оволодіння 

вміннями будувати продуктивні соціальні відносини). 

З’ясовано логіку висвітлення процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в контексті таких 

методологічних підходів: особистісно орієнтованого, соціокультурного, 

аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного. 

Визначено, що організація процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю потребує дотримання таких 

провідних педагогічних принципів: гуманізації і демократизації, 

культуровідповідності, рольової перспективи, діалогічності, колективної 

взаємодії, індивідуалізації, опори на реальний досвід суб’єктів освітнього 

процесу, саморозвитку. 

На підставі здійсненого теоретичного аналізу уточнено сутність поняття 

«соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» як 

інтегративної якості, що складається з ґрунтовних знань про соціальні 

процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, соціальна активність, 

соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість); 

цілеспрямовано формується в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю; проявляється через ціннісне ставлення до явищ суспільної 

дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі; спрямованість на 

розвиток потреби соціально доцільної поведінки; свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей; прояв соціально значущих якостей; оволодіння 

вміннями будувати продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 
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Визначено специфіку формування соціальної зрілості студентів у 

закладах вищої освіти аграрного профілю, що полягає у домінуванні в закладах 

вищої освіти аграрного профілю сільської молоді та молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки, своєрідності 

особливості формування особистісних характеристик юнацького віку в 

контексті досліджуваної проблеми та професійної підготовки студентів.  

Серед факторів, які знижують ефективність цього процесу 

виокремлюємо: відсутність теоретико-методичного забезпечення процесу 

формування соціальної зрілості студентів; недостатню увагу до питань 

організації формування соціальної зрілості студентів у закладах вищої освіти 

аграрного профілю; недостатній рівень готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

недотримання тісного зв’язку між аудиторною та позааудиторною діяльністю в 

закладах вищої аграрної освіти; застарілі форми виховної діяльності та 

відсутність системної, планомірної діяльності, спрямованої на формування 

соціальної зрілості студентів; формалізм у виховній роботі тощо.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора (Данченко, 2011a, 2011b, 2016a, 2016d, 2017c, 2017f, 2018). 
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РОЗДІЛ ІІ 

ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО 

ПРОФІЛЮ 

 

2.1. Критерії, показники та рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

Формування соціальної зрілості студентської молоді закладів вищої 

освіти аграрного профілю залежить від правильного врахування та об’єктивної 

оцінки їх результатів. Об’єктивна оцінка ефективності соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю передбачає обґрунтування 

відповідних критеріїв і показників. З огляду на теоретичний аналіз, соціальну 

зрілість особистості розглядаємо як інтегративне поняття, що ґрунтується на 

системі критеріїв нижчого рівня узагальнення, в ролі яких виступають 

структурні компоненти цього поняття (докладно в параграфі 1.1. даного 

дослідження). Визначені компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, рефлексивно-вольовий та поведінково-діяльнісний) взаємодіють 

і утворюють певну цілісність.  

До кожного зі структурних компонентів визначено критерії, що 

уточнюються низкою показників для визначення рівнів сформованості цього 

інтегрального утворення (рис. 2.1). 

Згідно із загальноприйнятним розумінням, критерієм розвитку будь-якої 

соціальної системи, процесу виступає одна з ознак розвитку, за станом якої 

можна визначити його рівень чи ступінь; ознака, на підставі якої виробляється 

оцінка, класифікація будь-чого; це – мірило судження чи оцінки.  
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Рис. 2.1. Змістова структура соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю 

КОМПОНЕНТИ 

СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Емоційно-

ціннісний 
Мотиваційний 

Рефлексивно-

вольовий 

 

Поведінково

-діяльнісний 

 

Когнітивний 

КРИТЕРІЇ: 

 оволодіння знаннями про соціально значущі якості та соціально-культурні процеси 

та явища;  

 ціннісне ставлення до соціально значущих цінностей та здатність керувати 

емоційною сферою на базі прийняття рішень;  

 значущість формування соціальної зрілості;  

 здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на формування соціальної 

зрілості;  

 здатність будувати продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 

  

 

ПОКАЗНИКИ: 

 знання про соціально значущі якості та усвідомлення необхідності 

їх формувати; повнота, глибина, міцність знань про соціально-культурні процеси 

та явища, норми, правила, моделі поведінки, вміння їх отримувати і 

застосовувати; 

 ставлення до соціально значущих цінностей суспільства; здатність 

розуміти та керувати відносинами особистості, що репрезентовані в емоціях; 

 спрямованість на ефективну соціальну взаємодію, ділову 

співпрацю; актуалізація потреби в активному, свідомому формуванні соціальної 

зрілості; 

 здатність рішуче й обґрунтовано приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання; свідома саморегуляція у напрямі формування соціальної 

зрілості; 

 прояв соціально значущих якостей (самостійність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); уміння конструктивно виконувати соціальні завдання та 

вирішувати конфліктні ситуації. 

 громадянськість); уміння конструктивно виконувати соціальні завдання 

та розв’язувати конфліктні ситуації. 

 

 
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ ВИСОКИЙ 
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Серед дисертаційних досліджень, предметом вивчення яких було, між 

іншим, визначення критеріїв сформованості соціальної зрілості, найбільший 

інтерес становлять дослідження Ю. Бардіна (1986), В. Кузьміна (1980), 

В. Радула (1998), Л. Канішевської (2011), М. Школьної  та інших. Ці 

дослідження відзначають прагнення обґрунтувати методологічні вимоги щодо 

виділення критеріїв рівня зрілості індивідів, охопити всі її структурні рівні, 

оцінити в єдності кількісні і якісні параметри розвитку особистості.  

Принцип побудови системи критеріїв у дослідників – рух від загального 

до одиничного і конкретного.  

Не вдаючись до докладної характеристики поглядів авторів (Ю. Бардін, 

1986; Я. Галета, 2018; Л. Канішевська, 2011; В. Кузьмін, 1981; В. Радул, 1998; 

І. Сопівник, 2017; М. Школьна, 2018; Г. Яворська, 2005; В. Ягоднікова, 2018 та 

інші), зазначимо, що їхні підходи мають важливе значення, які надають змогу 

оцінити ступінь сформованості особистості; сприяти оптимізації процесу 

виховання; забезпечити достатню репрезентативність результатів соціологічних 

досліджень. 

Система критеріїв зрілості особистості не може вважатися повною, якщо 

не охоплює основних сфер життєдіяльності особистості. Завдання, що постали 

перед суспільством на сучасному етапі, потребують розробки більш детальної 

системи оціночних показників, пов’язаних із правовим, економічним, 

екологічним, громадянським вихованням тощо.  

Усі ці аспекти, напрями формування нової людини надзвичайно актуальні 

в сучасних умовах, повинні отримати свою інтерпретацію в межах концепції 

структури і критеріїв соціальної зрілості особистості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Ґрунтуючись на основних положеннях діалектичного методу, виділимо 

такі основні вимоги до критеріїв соціальної зрілості особистості:  

 об’єктивність (критерії повинні бути справді властиві індивідам цієї 

спільноти чи цього типу);  
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 репрезентативність (критерії повинні бути істотними, стійкими і 

достатніми для опису й оцінки рівня соціальності представників цього типу чи 

спільноти);  

 доступність інтерпретації (критерії повинні мати можливість перекладу 

на мову емпіричних показників та індикаторів).  

Ознакою, за якою можна судити про реальні думки і почуття реальних 

особистостей, є дії (Бардин, 1986). Саме дії індивідів, їхня реальна поведінка 

виступають як «надійний критерій» і показник рівня соціального розвитку. 

Приєднуємося до думки С. Гончаренко, який трактує поняття «критерій» 

як ознаку, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії (Професійна 

освіта, 2000, с. 163), мірило для оцінювання будь-чого, засіб для перевірки 

істинності або помилковості того або іншого твердження (Там само, 2000, с. 

193). 

Якісна сформованість, ступінь вияву критерію виражається в конкретних 

показниках. Показник, який є компонентом критерію, є типовим та конкретним 

проявом сутності якостей процесу чи явища, що підлягає вивченню.  

Водночас пріоритет належить тим показникам, які характеризують 

виявлення якості, насамперед у діяльності, поведінці, вчинках (Тюріна, 2017).  

Отже, показники – це якісні або кількісні характеристики сформованості 

кожної окремої якості, тобто ступінь сформованості того чи іншого критерію 

(Севинова, 2009).  

Вибір показників соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю визначається специфікою емпіричного дослідження і 

проявляється у вигляді якісних та кількісних показників, відповідних 

обґрунтувань, опису та діагностичного інструментарію дослідження. 

Відповідно до змістових компонентів соціальної зрілості студенів ми виділяємо 

критерії оцінки її сформованості.  

Кожний критерій виражає вищий рівень розвитку явища і є ідеальним 

зразком для порівняння з об’єктивними характеристиками.  
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Певний стан чи рівень розвитку досліджуваного об’єкта за виділеним 

критерієм характеризуються відповідними показниками. На думку В. 

Тернопільської (2014), показник – це кількісні або якісні характеристики 

сформованості якості, властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, ступінь 

сформованості того або іншого критерію.  

Для кожного критерію соціальної зрілості студентів-аграрників ми 

визначили показники, які характеризують його сформованість.  

Критерієм сформованості когнітивного компоненту соціальної зрілості 

студенів ЗВО аграрного профілю виступає здатність оволодіння знаннями про 

соціально значущі якості та соціально-культурні процеси та явища (показники: 

знання про соціально значущі якості та усвідомлення необхідності їх 

формувати; повнота, глибина, міцність знань про соціально-культурні процеси 

та явища, норми, правила, моделі поведінки, вміння їх отримувати і 

застосовувати). 

Критерієм сформованості емоційно-ціннісного компоненту соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю визначаємо ціннісне ставлення до 

соціально значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на 

базі прийняття рішень (показники: ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства; здатність розуміти та керувати відносинами особистості, 

що репрезентовані в емоціях). 

Критерієм сформованості мотиваційного компоненту соціальної 

зрілості студенів закладів вищої освіти аграрного профілю є значущість 

формування соціальної зрілості (показники: спрямованість на ефективну 

соціальну взаємодію, ділову співпрацю; актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної зрілості).  

Критерієм сформованості рефлексивно-вольового компоненту соціальної 

зрілості студенів закладів вищої освіти аграрного профілю визначаємо 

здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на формування 

соціальної зрілості (показники: здатність рішуче й обґрунтовано приймати 
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рішення та вирішувати соціальні завдання; свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості). 

Критерієм сформованості поведінково-діяльнісного компоненту 

соціальної зрілості студенів закладів вищої освіти аграрного профілю виступає 

здатність будувати продуктивні соціальні відносини, які дозволяють 

виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної 

діяльності (показники: прояв соціально значущих якостей (самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); уміння конструктивно виконувати соціальні завдання та 

вирішувати конфліктні ситуації). 

Проблема розробки та діагностики критеріїв і показників соціальної 

зрілості студентів пов’язана з проблемою виділення рівнів досліджуваного 

об’єкта. Кожен об’єкт може мати кілька рівнів або станів розвитку.  

Відповідно до положення, що було запропоноване С. Гончаренко (2010), 

В. Загвязинським (1987), Л. Рувинським та І. Кобиляцьким (1985), В. Тюріною 

(2015) визначаємо за доцільне виділити три рівні соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю, а саме: високий, середній і низький.  

Студенти із високим рівнем соціальної зрілості: мають глибокі, міцні, 

системні знання про соціально значущі якості, соціальні явища та процеси, 

усвідомлюють необхідність їх формування; вміють самостійно оцінювати 

соціальні ситуації, явища і факти, виявляти та відстоювати особисту позицію; 

виявляють наявність стійкого інтересу до процесів і явищ суспільно-політичної, 

соціально-культурної, економічної та інших сфер суспільного життя; 

демонструють контактність, відкритість, тактовність, доброзичливість; 

виявляють стійкий інтерес до соціальних проблем; проявляють зацікавленість у 

вирішенні ділових проблем, орієнтовані на ділову співпрацю, здатні 

відстоювати інтереси справи; демонструють емоційну обізнаність, уміння 

управляти власними емоціями, високу емпатію, вміння впливати на емоційний 

стан інших людей; мають високий вольовий потенціал; готові нести 

відповідальність за прийняті рішення, реалізовані дії і наслідки цих дій; мають 
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виражені риси толерантної особистості; швидко адаптуються до навколишнього 

світу, готові успішно виконувати професійну та інші види діяльності за 

найвищими стандартами; соціально орієнтовані та відкриті до соціальної 

взаємодії з оточуючими; усвідомлюють власні потреби і готові їх задовольняти, 

спираючись на власні сили; виявляють громадянський патріотизм, який 

передбачає національну гордість, громадянську відповідальність та готовність 

служити народу України; розв’язують соціальні завдання на творчому рівні, 

демонструють здатність будувати продуктивні соціальні відносини. 

Студенти із середнім рівнем соціальної зрілості: демонструють 

фрагментарне розуміння сутності соціальних якостей; мають несистематизовані 

знання про соціальні явища та процеси; виявляють відсутність стійкого 

інтересу до процесів та явищ суспільного життя; демонструють громадянську 

самосвідомість, бажання за будь-яких умов підтримувати стосунки з людьми, 

орієнтовані на спільну діяльність з іншими; виявляють відсутність 

самомотивації; у більшості випадків, за умови зовнішнього контролю, 

дотримуються соціальних норм; виявляють епізодичний інтерес до суспільно 

корисної діяльності; ситуативно проявляють інтолерантність і асертивність в 

типових ситуаціях, але найменша зміна обставин руйнує їх впевненість в собі 

та здатність відстоювати власну позицію; вирішують соціальні завдання на 

частково-репродуктивному рівні; не завжди здатні конструктивно вирішувати 

конфлікти, аналізувати власну поведінку; не прагнуть до професійної 

самореалізації; демонструють здатність будувати продуктивні соціальні 

відносини, але їх поведінка інколи супроводжується сумнівними щодо 

адекватності діями, характеризується нестійкістю і залежить, здебільшого, від 

їх настрою і соціальних обставин. 

Студенти із низьким рівнем соціальної зрілості: демонструють неповні 

знання, які характеризуються початковим уявленням про соціально значущі 

якості, соціальні явища та процеси, що ускладнює усвідомлення потреби їх 

поповнення та прояву в повсякденному житті; не мають особистої позиції; не 

виявляють зацікавленості стосовно подій, які відбуваються в суспільному житті 
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країни; проявляють громадянський індиферентизм; демонструють труднощі у 

розумінні і прогнозуванні поведінки інших; орієнтуються на пряму винагороду 

незалежно від виконаної роботи, схильні до суперництва; виявляють емоційну 

ригідність, демонструють відсутність емпатії та вміння управляти власними 

емоціями і розпізнавати емоції інших людей; вирізняються повільним темпом 

роботи, негативним ставленням до трудової діяльності; залежні від оцінок 

оточуючих, некритичні до чужих порад; за умови відсутності сторонньої 

допомоги часто не здатні виконувати доручення; мають виражені інтолерантні 

установки; відчувають себе скуто в новій компанії, колективі, обмежують свої 

знайомства, важко переживають образи, безініціативні; часто провокують 

виникнення конфліктних ситуацій, намагаючись ствердитися за рахунок сили; 

не виявляють здатності до самоаналізу; не вміють аналізувати соціальні явища, 

вирішують соціальні завдання на репродуктивному рівні; не здатні будувати 

продуктивні соціальні відносини. 

Підсумуємо: показниками сформованості соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю виступають: знання про соціально 

значущі якості та усвідомлення необхідності їх формувати; повнота, глибина, 

міцність знань про соціально-культурні процеси та явища, норми, правила, 

моделі поведінки, вміння їх отримувати і застосовувати; ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства; здатність розуміти та керувати відносинами 

особистості, що репрезентовані в емоціях; спрямованість на ефективну 

соціальну взаємодію, ділову співпрацю; актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної зрілості; здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання; свідома саморегуляція у 

напрямі формування соціальної зрілості; прояв соціально значущих якостей 

(самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, 

асертивність, громадянськість), уміння конструктивно виконувати соціальні 

завдання та вирішувати конфліктні ситуації. 
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2.2. Стан сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю  

 

Для якісного оцінювання рівня сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю скористаємося визначеними 

в ході дослідження когнітивним, мотиваційним, емоційно-ціннісним, 

рефлексивно-вольовим і поведінково-діяльнісним компонентами, критерії та 

показники яких уможливлюють з’ясування кількісних і якісних характеристик 

щодо наявності, міцності, тривалості, дієвості вияву соціальної зрілості 

студентів.  

Констатувальний експеримент охоплював 1817 студентів Харківського 

національного технічного університету імені Петра Василенка, Львівського 

національного аграрного університету, Миколаївського національного 

аграрного університету, Одеського державного аграрного університету, 

Сумського національного аграрного університету, Таврійського державного 

агротехнологічного університету.  

Експериментальна робота здійснювалась в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю протягом навчання студентів на 2 – 4 курсах.  

В експерименті взяли участь шість груп, розподілені залежно від закладів 

вищої освіти аграрного профілю, які брали участь в педагогічному 

експерименті (таблиця 2.1.).  

Таблиця 2.1. 

Кількісний розподіл студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю, які брали участь у дослідно-експериментальному дослідженні 

 

Університети Інститути / 

факультети 

Г1 Г 2 Г 3 Г4, Г5, Г6 

 

ХНТУСГ 

 ім. П. Василенка 

ННІ ТС - - - 158 

(6 ак. гр.) 

ННІ МСМ - - - 170 

(6 ак. гр.) 

ННІ ЕКТ - - - 168 

(6 ак. гр.) 
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Продовження таблиці 2.1. 

Університети Інститути / 

факультети 

Г1 Г 2 Г 3 Г4, Г5, Г6 

 

ХНТУСГ 

 ім. П. Василенка 

ННІ ПХВ 21 

(1 ак.гр.) 

- - - 

ННІ БМ 55 

(2 ак.гр.) 

- - - 

ЛНАУ Факультет 

механіки та 

енергетики 

24 

(1 ак.гр.) 

124  

(6 ак. гр.) 

- - 

Економічний 

факультет 

- 128  

(5 ак. гр.) 

- - 

МНАУ Факультет 

агротехнологій 

21 

(1 ак.гр.) 

112 

(5 ак.гр.) 

- - 

Факультет 

технологій 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва, 

стандартизації та 

біотехнології 

- 152  

(6 ак. гр.) 

- - 

ОДАУ Агробіотехнологіч

ний факультет 

- - 116  

(6 ак. гр.) 

- 

Факультет 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій 

17 

(1 ак.гр.) 

- 124 

(5 ак. гр.) 

- 

СНАУ Факультет 

ветеринарної 

медицини 

52 

(2 ак.гр.) 

- 104 

(7 ак. гр.) 

- 

Будівельний 

факультет 

- - 62 

(5 ак. гр.) 

- 

ТДАТУ Механіко-

технологічний 

факультет 

- - 98  

(5 ак. гр.) 

- 

Факультет 

агротехнологій та 

екології 

- - 111 

 (4 ак.гр.) 

- 

Усього студентів: 1817 190 516 615 496 

 

Завдання експериментального дослідження передбачало вивчення 

загального рівня сформованості соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю. Сукупність діагностичного інструментарію по кожному з 

компонентів соціальної зрілості студентів представлено у таблицях 2.2. та в 

додатку Б. 

http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/
http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/
http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/
http://osau.edu.ua/fakultety/fakultet-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij/
http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2009-12-09-07-56-53&catid=41&Itemid=94
http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2009-12-09-07-56-53&catid=41&Itemid=94
http://www.tsatu.edu.ua/mtf/
http://www.tsatu.edu.ua/mtf/
http://www.tsatu.edu.ua/mtf/
http://www.tsatu.edu.ua/ate/
http://www.tsatu.edu.ua/ate/
http://www.tsatu.edu.ua/ate/
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Здобуті результати експериментально-дослідної роботи з вивчення рівня 

сформованості соціальної зрілості студентів-аграрників були піддані кількісній 

і якісній обробці з метою з’ясування кількості респондентів (у %), які належать 

до 3-х із встановлених рівнів.  

Таблиця 2.2.  

Діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості 

соціальної зрілості студентів  

№ Показники  Діагностичний інструментарій 

1. Показники  сформованості когнітивного компоненту соціальної зрілості 

1.1. Знання про соціально значущі якості 

та усвідомлення необхідності їх 

формувати.  

Авторський опитувальник «Соціально значущі 

якості особистості студентів-аграрників» 

(Додаток Б). 

1.2. Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища, норми, правила, моделі 

поведінки, вміння їх отримувати і 

застосовувати 

 

Анкета визначення позиції-ставлення 

особистості до соціально-культурних процесів 

та явищ (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

Тестові практичні завдання, які 

характеризують обсяг та міцність оволодіння 

студентами знаннями соціальної спрямованості 

(Додаток Б). 

Тест «Соціальний інтелект» (за Гилфордом – 

О’Саллівеном, модифікація Д. Ушакова) 

(Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

2. Показники сформованості емоційно-ціннісний компоненту соціальної зрілості 

2.1. Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

Методика дослідження ціннісних орієнтацій 

М. Рокича, адаптована А. Гоштаутасом, 

А. Семеновим, В. Ядовим и модифікована 

Д. Леонтьєвим (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 

2002). 

2.2. Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

Діагностика емоційного інтелекту (Н. Холл) 

(Лемак , 2012). 

3. Показники сформованості мотиваційного компоненту соціальної зрілості 

3.1. Спрямованість на ефективну 

соціальну взаємодію, ділову 

співпрацю. 

Методика діагностики спрямованості 

особистості Б. Басса (Фетикин, Козлов, 

Мануйлов, 2002). 

3.2. Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

Метод незакінчених речень щодо визначення 

Усвідомлення та прийняття потреби студентів 

в активному, свідомому формуванні соціальної 

зрілості (Додаток Б) 

4. Показники сформованості рефлексивно-вольового компоненту соціальної зрілості 

4.1. Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

Тест-опитувальник вольового самоконтролю. 

А.В. Звєркова й Е.В. Ейдмана (Фетикин, 

Козлов, Мануйлов, 2002).  

4.2. Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

Самооцінка рівня сформованості соціальної 

зрілості та свідомо регульованої соціальної 

поведінки (Додаток Б). 
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Продовження таблиці 2.2. 

№ Показники  Діагностичний інструментарій 

5. Показники сформованості поведінково-діяльнісний компоненту соціальної 

зрілості 

5.1. Прояв соціально значущих якостей 

(самостійність, соціальна 

активність, соціальна 

відповідальність, толерантність, 

асертивність, громадянськість). 

 

Опитувальник «Стиль саморегуляції 

поведінки» В. Моросанова (Шкала 

«Самостійність») (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 

2002). 

Опитувальник ДРМЕВ – діагностика рівня 

морально-етичної відповідальності (там само). 

Діагностика комунікативної толерантності 

(В. Бойко) (там само). 

Експрес-діагностика особистісної 

конкурентоспроможності (там же); 

Опитувальник Н. Рейнвальда (шкала 

«Працьовитість») (Галузинський, 1995). 

Анкета визначення рівня соціальної активності 

студентів ЗВО аграрного профілю 

Тест-опитувальник «Дослідження рівня  

асертивності» (модифікований В. Каппоні, Т. 

Новак) 

Тест для визначення громадянської 

самосвідомості особистості (Лемак , 2012). 

5.2. Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання та вирішувати 

конфліктні ситуації. 

 

Тест Томаса – типи поведінки в конфлікті 

(адаптований Грішиною) (Фетикин, Козлов, 

Мануйлов, 2002). 

Збірка соціальних задач різного рівня 

складності.  

(Додаток Б). 

 

Варто зазначити, що діагностичні методики, які ми застосовували під час 

дослідно-експериментальної діяльності було підібрано таким чином, щоб за 

результатами виконання можливо було виявити три рівні сформованості 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП – високий, середній та низький. 

У визначенні середньої кількісної характеристики сформованості 

інтегративної якості у студентів ЗВОАП за кожним з 3-х рівнів скористувалися 

виведенням середньої арифметичної по кожному з них за формулою:  

Х = Х1 + Х2 + Х3 + ... + ХN / N = Σ Хі / N, де Х – середня арифметична; 

Х1, Х2, Х3 ... ХN – результати окремих методів, N – кількість методів 

експериментального дослідження, Σ – сума результатів усіх методів. 

Крім того, під час дослідження спочатку ми з’ясовували рівень 

сформованості соціальної зрілості студентів за кожним показником визначених 
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компонентів соціальної зрілості студентів (когнітивного, емоційно-ціннісного, 

мотиваційного, рефлексивно-вольового, поведінково-діяльнісного), потім 

знаходили середнє арифметичне шляхом поділу суми всіх коефіцієнтів на їх 

кількість за кожним рівнем. Результати дослідження стану сформованості 

соціальної зрілості студентів на етапі проведення констатувального 

експерименту подано в таблицях 2.3. – 2.9 (додаток В.1.). 

Проаналізуємо отримані результати. 

Для з’ясування рівня сформованості когнітивного компонента соціальної 

зрілості студентам пропонувалось:  

по-перше, дати відповіді на запитання подані в опитувальнику 

«Соціально значущі якості особистості студентів-аграрників», який давав змогу 

визначити рівень розуміння студентами сутності соціально значущих якостей 

особистості та механізмів їх прояву;  

по-друге, дати відповіді на запитання подані в анкеті визначення позиції-

ставлення особистості до соціально-культурних процесів та явищ;  

по-третє, виконати тестові практичні завдання, які характеризували 

обсяг та міцність оволодіння знаннями соціальної спрямованості;  

по-четверте, пройти тест «Соціальний інтелект» (за Гілфордом – 

О’Саллівеном, модифікація Д. Ушакова), який дозволяє  визначити рівень знань 

студентів щодо соціальних норм, правил, моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та рівень усвідомлення доцільності дотримання відповідних норм та 

правил. 

З метою з’ясування розуміння студентами сутності соціально значущих 

якостей було проведено опитування. Опитувальник складався з десяти 

запитань. За кожну повну відповідь респондент отримував 2 бали, за неповну – 

1 бал, за відсутність відповіді – 0 балів. Рівень сформованості уявлень про 

сутність соціально значущих якостей особистості визначався за сумою балів. 

Високий рівень сформованості уявлень студентів про сутність соціально 

значущих якостей особистості діагностувався, якщо вони отримували від 18 до 

14 балів. Середній рівень – від 13 до 7 балів. Низький рівень – від 6 до 0 балів. 
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Наведемо окремі відповіді студентів, які об’єктивно відображають таку 

тенденцію: Ярослав: «Рівень розвитку людини, при якому вона розуміє 

наслідки своїх дій  в діяльності та несе за них повну відповідальність»; Олег: 

«Соціальний розвиток людини, пристосування до життя в суспільстві. Доросла 

морально, фізично і психологічно людина»; Ганна: «Здатність людини 

відповідати за свої дії, активно відстоювати свої дімки у суперечливих 

моментах». 

Приблизно 2 % студентів зовсім відмовились від участі в опитуванні, 

аргументувавши це браком бажання та часу.  

Дослідження розуміння сутності соціально значущих якостей 

особистості, механізмів їх прояву показує, що 8,4% студентів Г1; 10,1 % – Г2; 

8,2 %; – Г3; 6,5 % – Г4; 6,5 % – Г5; 3,0 % – Г6 мають високий рівень знань щодо 

сутності соціально значущих якостей особистості; 33,2 % студентів Г1; 18,9 % – 

Г2; 22,9 % – Г3; 23,4 % – Г4; 32,9 % – Г5; 41,7 % – Г6 демонструють середній 

рівень знань щодо сутності соціально значущих якостей особистості; 58,4 % 

студентів Г1; 71,0 % –Г2; 68,9 % – Г3; 70,1 % – Г4; 60,6 % – Г5; 55,3% – Г 6 

показують низький рівень знань щодо сутності соціально значущих якостей 

особистості.  

З метою визначення зацікавленості студентів подіями, які відбуваються в 

різних сферах суспільного життя було проведено анкетування. Їм було 

запропоновано визначити один із варіантів відповіді в кожній зі сфер 

(внутрішньополітичного життя, зовнішня політика, стан економіки, проблеми 

освіти, наука та культурне життя, проблеми екології та правопорядку).  

З’ясування зацікавленості студентів подіями, які відбуваються в різних 

сферах суспільного життя, послуговувалися такими критеріями: за відповідь: 

«Так цікавить» респонденти отримували – 4 бали; «Скоріше так, чим ні» – 3 

бали; «Складно відповісти» – 2 бали; «Скоріше ні, чим так» – 1 бал; «Ні не 

цікавить» – 0 балів. 

Якщо респонденти, які бали участь в дослідженні набрали: від 28 до 20 

балів, то визначаємо наявність у них стійкого інтересу до процесів та явищ 
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суспільно-політичного, соціально-культурного, економічного та інших сфер 

суспільного життя, що відповідає високому рівню сформованості позиції-

відношенню особистості до соціально-культурних процесів та явищ; від 19 до 

11 балів, – констатуємо відсутність стійкого інтересу до процесів та явищ 

суспільно-політичного, соціально-культурного, економічного та інших сфер 

суспільного життя, що відповідає середньому рівню позиції-відношенню 

особистості до соціально-культурних процесів та явищ; від 10 до 0 балів, – 

вказує на відсутність зацікавленості подіями, які відбуваються в суспільному 

житті країни, що відповідає низькому рівню позиції-відношення особистості до 

соціально-культурних процесів та явищ. 

Результати вивчення вказують на те, що 6,3 % студентів Г1; 12,4 % – Г2; 

8,5 % –Г3; 7,6 % –Г4; 7,6 % –Г5; 3,6 % –Г6 виявляють стійкий інтерес до 

процесів та явищ суспільного життя, що ми відносимо до високого рівня 

сформованості позиції-відношення особистості до соціально-культурних 

процесів та явищ; 27,9 % студентів Г1; 22,5 % – Г2; 21,9 % – Г3; 37,3 % – Г4; 

30,6 % – Г5; 33,3 % – Г6 показує відсутність стійкого інтересу до процесів та 

явищ суспільного життя, що відповідає середньому рівню сформованості 

позиції-відношення особистості до соціально-культурних процесів та явищ; 

65,8% студентів Г1; 65,1 % – Г2; 69,6 % – Г3; 55,1 % – Г4; 61,8 % –Г5; 63,1 % – 

Г6 не виявляє зацікавленості стосовно подій, які відбуваються в суспільному 

житті країни, що відповідає низькому рівню сформованості позиції-

відношенню особистості до соціально-культурних процесів та явищ. 

Серед студентів, яких ми відносимо до високого рівня усвідомлення 

сутності соціально-культурних процесів і явищ, велика кількість волонтерів, які 

з задоволенням беруть участь у різних соціальних проектах та акціях, діляться 

враженнями з іншими і бажають залучити до цієї діяльності якнайбільше 

бажаючих. Але їх кількість була незначною (приблизно 2 студента на 

академічну групу). 

Обсяг знань студентів визначався за кількістю правильних відповідей на 

30 тестових запитань. За кожну вірну відповідь респондент отримував один бал. 
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Рівні обсягу та міцності знань студентів про соціальні процесів та явища 

визначався за кількістю отриманих студентами балів. Низький рівень 

визначався, коли студенти отримували від 1 до 10 балів, середній – від 11 до 20, 

а високий – від 21 до 30 балів.  

Загальний рівень сформованості обсягу та міцності оволодіння 

студентами знаннями соціальної спрямованості визначався на підставі 

з’ясування відсоткової кількості отриманих відповідей.  

Низький рівень визначався якщо респондент отримував від 0 до 33,3 %, 

середній – від 33,3 % до 66,6 %, а високий – від 66,6 % до 100 % від загальної 

кількості правильних відповідей, після підрахунку загальної суми отриманих 

балів за дві контрольні роботи. 

Результати дослідження рівня сформованості знань соціальної 

спрямованості, показують, що: 5,8 % студентів Г1; 10,5 % – Г2; 10,3 % – Г3; 

5,1 % – Г4; 5,9% – Г5; 4,2 % – Г6 мають глибокі знання про соціальні явища та 

процеси, вміють самостійно оцінювати соціальні ситуації, явища і факти, 

відстоювати особисту позицію; 28,9 % студентів Г1; 19,6 % –Г2; 19,8 % – Г3; 

27,8 % – Г4; 29,4 % –Г5; 30,9 % – Г6 демонструють неповні знання про 

соціальні поняття, явища, процеси й розуміння соціальної дійсності, у них 

бракує власних суджень; 65,3 % студентів Г1; 69,9 % – Г2; 69,9 % – Г3; 67,1 % – 

Г4; 64,7 % – Г5; 64,9 % – Г6 виявляють фрагментарні знання, які 

характеризуються початковим уявленням про сутності соціальних понять, 

явищ, процесів, що ускладнює усвідомлення потреби їхнього поповнення та 

вияву в повсякденному житті. 

З метою з’ясування знань студентів щодо соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у соціумі та усвідомлення доцільності їх 

дотримання, юнакам та дівчатам які брали участь у констатувальному 

експерименті запропоновано пройти тест «Соціальний інтелект» (за Гилфордом 

– О’Саллівеном, модифікація Д. Ушакова).  

Згідно з концепцією Дж. Гілфорда, соціальний інтелект представляє 

систему інтелектуальних здібностей, незалежну від факторів загального 
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інтелекту. Ця здібність включають шість факторів-здібностей: виділяти з 

контексту вербальну і невербальну експресію поведінки; розпізнавати 

поведінку; розуміти поведінку; розуміти логіку розвитку цілісних ситуацій 

взаємодії людей, сутність їх поведінки в цих ситуаціях; розуміти зміни значень 

поведінки в різних ситуаціях, ситуаційних контекстах; передбачати наслідки 

поведінки, виходячи з наявної інформації.  

Загальний рівень сформованості соціального інтелекту студентів 

визначався нами на основі композитної оцінки, яка виражена у стандартних 

балах, і визначалася наступним чином: якщо студенти отримали 47 – 55 балів, 

то ми діагностували у них високий рівень сформованості соціального інтелекту; 

якщо студенти отримали 25 – 46 балів, то ми діагностували середній рівень 

сформованості соціального інтелекту; якщо студенти отримували від 0 до 26 

балів, то рівень сформованості соціального інтелекту визначався як низький. 

Щодо рівнів розвитку соціального інтелекту студентів, то були отримані 

такі дані: високий рівень сформованості соціального інтелекту показали 8,9% 

студентів Г1; 12,0 % – Г2; 6,3 % – Г3; 6,3 % – Г4; 8,2 % – Г5; 1,8 % – Г6; 

середній рівень сформованості соціального інтелекту довели 32,1 % студентів 

Г1; 21,9 % – Г2; 25,1 % – Г3; 32,9 % – Г4; 34,1 % – Г5; 32,1 % – Г6; низький 

рівень – 59,0 % студентів Г1; 66,1 % – Г2; 68,6 % – Г3; 60,8 % – Г4; 57,7 % – Г5; 

66,1 % – Г6.  

Загальний рівень сформованості когнітивного компоненту соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП подано в діаграмі 2.1. 

З метою вивчення ставлення студентів до соціально значущих цінностей 

суспільства використовувалася методика М. Рокича, яка складалася з двох 

бланків, в яких було наведено перелік термінальних та інструментальних 

цінностей, кожну з яких необхідно було оцінити за п’ятибальною шкалою 

відповідно до її значущості. Обробка та інтерпретація отриманих результатів 

проводилася відповідно до теоретичної моделі формування ціннісних 

орієнтацій, викладених у дослідженні О. Руднєвої (2002). 
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Рис. 2.1. Діаграма загального рівня сформованості когнітивного компоненту 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП 
  

Показником ступеня сформованості ієрархічної структури ціннісних 

орієнтацій є варіативність оцінок при визначенні тієї чи іншої цінності. Якщо 

студент використовує всі оцінки за п’ятибальною шкалою, то можна зробити 

висновок щодо сформованості у них психічного механізму диференціації. 

Використання при ранжування цінностей в основному двох оцінок («4» і «5») 

свідчать про сформованість механізму диференціації на середньому рівні. 

Якщо цінності оцінюються одним і тим саме балом, то це означає, що 

сформованість диференціації як психологічного механізму знаходиться на 

низькому рівні (Руднєва, 2002, с. 61-62). 

Результати ранжування цінностей дозволяють стверджувати, що за 

ступенем сформованості механізму диференціації цінностей студентів-

аграрників було розподілено на три рівні: до першого рівня було віднесено 

студентів, для яких характерною є варіативність оцінок при визначенні 

цінностей, що свідчить про високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій; 

до другого рівня було віднесено студентів, для яких характерними є 

ранжування цінностей в основному з використанням двох оцінок «4» та «5», що 

свідчить про середній рівень сформованості ціннісних орієнтацій; до третьої 

групи було віднесено респондентів, для яких характерною є оцінювання 
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цінностей одним й тим саме балом, що свідчить про низький рівень 

сформованості ціннісних орієнтацій. 

Досліджуючи систему ціннісних орієнтацій студентів ми дійшли 

висновку, що 7,9 % студентів Г1; 8,8 % – Г2; 6,7 % – Г3; 6,9 % – Г4; 5,3 % – Г5; 

3,0 % – Г6 мають достатньо високий рівень сформованість механізму 

диференціації ціннісних орієнтацій, у 34,2 % студентів Г1; 24,2 % – Г2; 22,1 % – 

Г3; 37,3 % – Г4; 31,8 % – Г5; 32,2 % – Г6 механізм диференціації ціннісних 

орієнтацій знаходиться на початковій стадії формування; у 57,9 % студентів Г1; 

67 % – Г2; 71,2 % – Г3; 58,9 % – Г4; 62,9 % – Г5; 64,8 % – Г6 несформована 

диференціація ціннісних орієнтацій. 

Крім того, ми досліджували особливості формування ціннісних 

орієнтацій студентів, їх змістовний бік, який визначався нами за величиною 

рангу, який займає та чи інша цінність. Цінності, розташовані у залежності від 

їх значень, утворюють ієрархічну структуру ціннісних орієнтацій респондентів. 

Цінності, які потрапили у верхню частину структури, визначають провідну, 

основну орієнтацію індивіда на ті чи інші цілі та засоби його діяльності. 

Цінності, які розташовані у нижній частині ієрархічної структури, 

показують незначущість змісту в них цілей для даної людини. 

Цінності, які розташовані у середині ієрархічної структури, є мало 

інформативними. Для них характерною є тенденція до зміни свого рангового 

місця в залежності від різноманітних обставин. 

Результати аналізу отриманих даних дозволили визначити типологічні 

ціннісні орієнтації студентів ЗВОАП (таблиця 2.10. та 2.11.).  

Аналіз даних таблиці 2.10. дозволяє стверджувати, що студенти не 

надають великого значення життєвим цінностям, які б дозволили їм успішно 

адаптуватися в майбутньому самостійному житті (самостійність як 

незалежність у судженнях і оцінках, пізнання (розширення власного 

кругозору), активна діяльність, рівність (рівні можливості для всіх), творчість 

(можливість займатися творчою діяльністю), які займають в ієрархічній 

структурі цінностей останні місця. Непокоїть той факт, що не займають 
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провідного рангу в ієрархічній структурі і такі цінності, як стабільність в країні, 

нашому суспільстві (як умова благополуччя кожного); пізнання (розширення 

власного кругозору). 

Таблиця 2.10. 

Ієрархія термінальних цінностей студентів ЗВОАП 

№ пп Термінальні цінності Номер рангу 

1 Здоров’я (фізичне та психічне) 1 

2 Матеріально забезпечене життя 2 

3 Любов 3 

4 Задоволення від життя (розваги, приємне проведення часу) 4 

5 Цікава робота 5 

6 Стабільна обстановка в країні, нашому суспільстві (як умова 

благополуччя кожного) 
7 

7 Щасливе сімейне життя 6 

8 Свобода як незалежність у вчинках та діях 10 

9 Суспільне визнання 9 

10 Упевненість у собі 8 

11 Життєва мудрість (зрілість суджень) 11 

12 Пізнання (розширення власного кругозору) 12 

13 Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках 13 

14 Рівність (рівні можливості для всіх) 15 

15 Активна діяльність 14 

16 Творчість (можливість займатися творчою діяльністю) 16 

17 Переживання прекрасного в природі і мистецтві 17 

 

Проте матеріально забезпечене життя, займає друге місце; задоволення 

від життя (розваги, приємне проведення часу) четверте місце.  

Серед інструментальних цінностей провідними у студентів є: вихованість, 

життєрадісність, сміливість у відстоюванні власних поглядів, ефективність у 

справах (працелюбність, продуктивність роботи).  

Отже, можна стверджувати, що у студентів, які брали участь в 

дослідженні недостатньо сформовані ціннісні орієнтації щодо соціальних 

позицій, оскільки такі термінальні цінності, як активна діяльність, стабільність 

в країні, пізнання (розширення кругозору) та інші не являються для них 

пріоритетними. Відповідно серед інструментальних цінностей також не є 

пріоритетними і такі соціально значущі цінності як: відповідальність, чесність, 

освіченість, незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче тощо).  
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Таблиця 2.11. 

Ієрархія інструментальних цінностей студентів ЗВОАП 

№ пп Інструментальні цінності Номер рангу 

1 Життєрадісність 2 

2 Вихованість (гарні манери, ввічливість) 1 

3 Сміливість у відстоюванні власних поглядів 3 

4 Ефективність у справах 4 

5 Відповідальність 7 

6 Раціоналізм (уміння розсудливо і логічно мислити, приймати 

виважені рішення) 
6 

7 Акуратність 5 

8 Чесність 10 

9 Освіченість 11 

10 Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 8 

11 Дисциплінованість 12 

12 Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 15 

13 Тверда воля 16 

14 Чуйність, турботливість 9 

15 Непримиренність до недоліків у собі та інших 17 

16 Високі запити 13 

17 Терпимість до поглядів інших людей 14 

 

З метою з’ясування здатності розуміти та керувати відносинами, що 

репрезентовані в емоціях студентам пропонувалося взяти участь у дослідженні 

рівня їх емоційного інтелекту (Діагностична методика дослідження емоційного 

інтелекту (Н. Холл). 

З метою дослідження рівня сформованості емоційного інтелекту 

студентам пропонувалося відповісти на висловлювання відповідно до 

інструкції, що розміщена в опитувальнику. На кожне висловлювання існує 6 

варіантів відповідей, які оцінюються за бальною системою. Інтегративний 

рівень емоційного інтелекту студентів з урахуванням знаку, що домінує 

визначався за такими кількісними показниками: 70 і більше – високий; 40-69 – 

середній; 39 і менше – низький. 

Результати дослідження доводять, що: 5,8 % студентів Г1; 7,9 % – Г2; 

4,7 % – Г3; 8,2 % – Г4; 8,8 % – Г 5; 1,2 % – Г6, які брали участь в дослідженні 

виявляють емоційну обізнаність, уміння управляти власними емоціями, високу 

емпатію. Рівень емоційного інтелекту у них визначаємо як високий. Натомість 
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36,3 % студентів Г1; 26,6 % –Г2; 26,4 % – Г3; 34,8 % – Г4; 30,6 % – Г5; 30,4 % – 

Г6  доводять уміння розпізнавати емоцій інших людей, неусвідомлене 

управління своїми емоціями, відсутність самомотивації. Рівень емоційного 

інтелекту цих студентів визначаємо як середній. У 57,9 % студентів Г1; 65,5 % 

– Г2; 68,9 % – Г3; 57,0 % – Г4; 60,6 % – Г5; 68,4 % – Г6 – емоційну ригідність, 

відсутність емпатії. Їх рівень емоційного інтелекту співвідносимо з низьким 

рівнем. Необхідно зазначити, що здатність студентів до управління своїми 

емоціями для всіх без винятку студентів виявилася наймеш розвиненою. 

Загальний рівень сформованості емоційно-ціннісного компоненту 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП подано в діаграмі 2.2.  

 

 

Рис. 2.2. Діаграма загального рівня сформованості емоційно-ціннісного 

компоненту соціальної зрілості студентів ЗВОАП 
 

Для з’ясування рівня сформованості мотиваційного компонента 

соціальної зрілості студентів визначалися: спрямованість особистості; 

актуалізація потреби студентів в активному, свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

Для оцінювання спрямованості студентів ми використали методику 

діагностики спрямованості особистості Б. Басса (Опитувальник Смекала-

Кучера). 
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Спрямованість як система відносин особистості до дійсності, відповідно 

до визначеної діагностичної методики, являє собою наступну тріаду: 

відношення до праці і до її результатів; відношення до інших людей як членів 

колективу, соціальної групи; відношення до самого себе, своєї особистості. 

У зв’язку з цим розподіляють ділову спрямованість «на задачу» (НЗ – 

task-orientation), спрямованість «на взаємодію» з іншими людьми (ВД – 

interaction-orientation) і особистісну спрямованість «на себе» (НС – self-

orientation).  

Спрямованість «на задачу (на діяльність)» відображає зміст мотивів 

особистості, які спричинені самою діяльністю, заглиблення в процес діяльності, 

прагнення до пізнання сутності діяльності, до оволодіння новими соціально 

значущими вміннями та навичками. Особистість, яка спрямована на задачу 

(діяльність) прагне до збільшення її продуктивності, тому намагається довести 

свою точку зору, яку вважає корисною для виконання того чи іншого завдання, 

спільної діяльності. Відповідну спрямованість ми відносимо до високого рівня, 

тому що саме вона сприяє формуванню у студентів зацікавленості у вирішенні 

ділових проблем, виконанню роботи якомога краще, орієнтує їх на ділову 

співпрацю, ефективну соціальну взаємодію. 

Спрямованість «на спілкування (на взаємодію)» спостерігається тоді, 

коли кроки особистості визначаються потребами у спілкуванні, прагненням 

підгримувати добрі стосунки з іншими. Така особистість виявляє зацікавленість 

спільною діяльністю, інтерес до норм, цінностей, традицій колективу. Їй 

властиві легкість, доступність у спілкуванні, вміння налагодити систему 

взаєморозуміння з товаришами. Відповідну спрямованість ми відносимо до 

середнього рівня сформованості мотиваційної спрямованості особистості. 

Спрямованість «на себе» створюється домінуванням мотивів власного 

благополуччя, прагненням до самоактуалізації та самореалізації. Така 

особистість цілеспрямована, наполеглива, інтроспективна, бачить у праці 

насамперед можливість задовольнити свої цілі, незалежно від ставлення до себе 

з боку інших людей. Відповідну спрямованість  ми відносимо до низького рівня 
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сформованості мотиваційної спрямованості особистості, тому що вона людина, 

мотивація якої спрямована «на себе» часто націлена на пряму винагороду 

незалежно від виконаної роботи і виявляє схильність до суперництва, бажання 

домогтися свого незважаючи на інших. 

Кожен пункт анкети містить три варіанти відповіді, позначені літерами А, 

В, С. Студентам пропонувалося обрати той з них, що якнайкраще висвітлює їх 

точку зору. Обробка даних проводиться наступним чином: якщо зазначена в 

«ключі» літера (А, В, С) занесена до рубрики «Найбільше», то їй приписується 

2 бали по даному виду спрямованості; якщо літера розташована під індексом 

«Найменше» – їй приписується 0 балів. Потім підраховується кількість 

відповідно 2 і 0 по кожному з видів спрямованості. Із загальної кількості двійок 

віднімається кількість нулів до цієї різниці додається 30. Ця сума характеризує 

рівень кожного виду спрямованості. Якщо кількість нулів перевищує кількість 

двійок, то різниця між ними віднімається з числа 30. У результаті обробки 

даних виявляється домінуюча спрямованість за рахунок більшої кількості 

набраних балів.  

Як засвідчують результати дослідження спрямованості, у 9,5% студентів 

Г1; 6,9 % – Г2; 7,8 % – Г3; 6,3 % – Г4; 6,5 % – Г5; 1,2 % – Г6 виявлено 

спрямованість на справу. Для 40,5 % студентів Г1; 20,5 % – Г2; 18,4 % – Г3; 

31,6 % – Г4; 28,8 % – Г5; 32,7 % – Г6 характерна спрямованість на спілкування, 

а також властива орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи. У 

50 % студентів Г1; 72,6 % – Г2; 73,8 % – Г3; 62,1 % – Г4; 64,7 % – Г5; 66,1 % – 

Г6 виявляється спрямованість на себе.  

Результати досліджень свідчать, що у сучасних студентів часто 

спостерігається тенденція до зростання спрямованості на себе, тяжіння до 

егоцентризму, безвідповідальність, орієнтація на задоволення власних потреб, 

незважаючи на інших, агресивність, прагнення до влади. 

З метою усвідомлення та прийняття потреби в активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості застосовувався метод незакінчених речень, який 

використовується у дослідженнях як доповнення до сухих анкетних питань, що 
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інколи є надто серйозними, нецікавими для респондентів. Незакінчені речення 

цінні ще й тим, що вони вимірюють не лише усвідомлюваний, а й 

неусвідомлюваний рівень сприйняття чи оцінювання певних фактів та явищ 

соціальної дійсності.  

Студентам у процесі дослідження було запропоновано закінчити такі 

речення:  

1. «Соціальна зрілість особистості це – …». 

2. «Формування соціальної зрілості потрібно для того, щоб …». 

3. «Мої соціальні потреби – це …». 

4. «Мої життєві інтереси полягають в …». 

5. «Я прагну …». 

6. «Я можу досягти мети коли…». 

7. «Я підтримую соціальні відносини, тому що…». 

8. «Я усвідомлюю необхідність формування соціальної зрілості, тому що 

…». 

9. «В особистому житті я зорієнтований (зорієнтована) на …». 

10. «Я усвідомлюю, що соціальна зрілість допоможе в …». 

За кожну повну, ґрунтовну, розгорнуту відповідь респондент отримує 2 

бали, за неповну – 1 бал, за відсутність відповіді – 0 балів. Рівень 

сформованості потреб в формування соціальної зрілості особистості 

визначається за сумою балів: високий рівень сформованості потреби студентів 

до формування соціальної зрілості визначався,  якщо вони отримували від 14 до 

18 балів; середній – від 7 до 13 балів; низький – від 0 до 6 балів. 

Результати дослідження потреб студентів в активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості показують, що: 7,4% студентів Г1; 8,5 % –Г2; 

7,2 % – Г3; 7,6 % – Г4; 8,8 % – Г5; 1,2 % – Г6 стійкій інтерес і потребу  у 

формування соціальної зрілості (серед основних аргументів, які називають 

студенти, виявляючи бажання формувати соціальну зрілість, комунікативні, 

трудові, нормативні, моральні, професійні мотиви, устремління до 

досконалості, успіху), виявляють бажання підтримувати стосунки з людьми, 
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орієнтовані на спільну діяльність, соціальну взаємодію; 42,6% студентів Г1; 

25,9 % – Г2; 23,6 % – Г3; 35,4 % – Г4; 38,2 % – Г5; 24,4 % – Г6, розуміючи 

необхідність формування соціальної зрілості, відкрито демонструють 

відсутність зацікавленості в формування відповідної соціальної якості. Серед 

основних потреб визначають орієнтацію на спрощені способи існування, 

веселе, легке, радісне, щасливе життя, позитивне ставлення до людей; 50 % 

студентів Г1; 65,6 % – Г2; 69,2 % – Г3; 57 % – Г4; 53 % – Г5; 74,4 % – Г6 не 

виявляють потреби в формування соціальної зрілості, аргументуючи це тим, що 

вони більш зацікавлені мати престижну професію та високооплачувану роботу. 

Загальний рівень сформованості мотиваційного компоненту соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП подано в діаграмі 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Діаграма загального рівня сформованості мотиваційного компоненту 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП 
 

Для з’ясування рівня сформованості рефлексиво-вольового компоненту 

соціальної зрілості студентам пропонувалось взяти участь у діагностичному 

дослідження, яке дозволило визначити їх здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання, а також здатність до 

свідомого регулювання діяльності та поведінки у прогресивному напрямі 

формування соціальної зрілості.  

Г1 

(n=190) 

Г2 

(n=516) 

Г3 

(n=615) 

Г4 

(n=158) 

Г5 

(n=170) 

Г6 

(n=168) 

8,5 7,7 7,5 7 7,7 
1,2 

41,5 

23 21 

33,5 33,5 
28,6 

50 

69,1 71,5 

59,5 58,8 

70,2 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 



174 

 

Результати дослідження вихідного рівня здатності рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання показують, що: 10% 

студентів Г1; 9,5% – Г2; 8,3% – Г3; 5,6% – Г4; 5,9% – Г5; 0,6% – Г6 мають 

високий вольовий потенціал щодо здатності та рішучості обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання; 35,8% Г1; 24% –  Г2; 

24,1% – Г 3; 30,4 % – Г4; 33,5% – Г5; 33,9% – Г6 виявляють слабкий вольовий 

потенціал щодо здатності та рішучості приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання; 54,2% студентів Г1; 66,5% – Г2; 67,6% – Г3; 64% – Г4; 

60,6% – Г5; 65,5% – Г6 не здатні обґрунтовано приймати рішення та 

вирішувати соціальні завдання і бажають розвивати вольові якості.  

Якісний аналіз результатів дослідження здатності рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання доводять, що більшість 

студентів має низький рівень розвитку загальної вольової саморегуляції, який 

свідчить про їх пасивність і надмірну емоційність, що часто заважає їм 

сконцентруватися і володіти ситуацією. 

Тільки невелика кількість студентів у кожній групі має високий рівень за 

загальною шкалою. Вони визначаються соціально-позитивною спрямованістю, 

уміють зберігати спокій і зосереджуватися на тому чи іншому виді діяльності, 

доводити справу до кінця та вирішувати соціальні завдання, не відволікаючись 

на зовнішні фактори. Результати дослідження самовладання студентів 

показують, що вони здатні раціонально оцінювати ситуацію, не впадати в 

відчай або ж не розгубитися у потрібний момент. 

Здатність до свідомого регулювання діяльності та поведінки у 

прогресивному напрямку формування соціальної зрілості визначалася нами за 

допомогою, авторського опитувальника «Самооцінка рівня сформованості 

соціальної зрілості та свідомо регульованої соціальної поведінки» (Додаток Б). 

За кожну повну, ґрунтовну, розгорнуту відповідь респондент отримував 2 

бали, за неповну – 1 бал, за відсутність відповіді – 0 балів.  

За результатами анкетування визначався рівень здатності студентів-

аграрників до свідомого регулювання діяльності та поведінки у прогресивному 
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напрямку формування соціальної зрілості: високий рівень визначався, якщо 

вони отримували від 18 до 20 балів; середній рівень – від 9 до 17 балів; низький 

рівень – від 0 до 8 балів. 

Установлено, що більшість студентів вважають актуальною проблему 

формування соціальної зрілості, але не можуть дати ґрунтовного пояснення 

відповідного поняття. Серед якостей, які студенти вважають, притаманними 

соціально зрілій особистості називаються: самостійність, відповідальність, 

толерантність, конкурентоспроможність, не розділяючи їх окремо для жінок і 

для чоловіків. Серед якостей, які студенти вважають, притаманними соціально 

незрілій особистості виділяються: конфліктність, не уміння спілкуватися, 

непрофесіоналізм, грубість, егоїзм, упертість, заздрість. 

На питання: «Як ця якість (соціальна зрілість), на вашу думку, 

проявляється у поведінці та діяльності відповідного контингенту, студенти 

дали наступні відповіді: «Соціально зріла людина виважена, діє відповідно до 

своїх знань», «Поведінка соціально зрілої особистості відрізняється 

впевненістю у собі, урівноваженістю, терпимістю до недосконалості інших», 

«Вона любить свою професію та пишається, тим, що працює в сільському 

господарстві» тощо. 

Більшість студентів рівень власної соціальної зрілості визначає як 

середній. У середньому 53,9 % студентів охарактеризували власну соціальну 

поведінку – як несвідому, пояснюючи це тим, що свідома поведінка вимагає 

багато зусиль з боку людини та бажання звертати на це відповідну увагу. 

Відсутність такого бажання пояснюють браком часу та належних умінь. 

У середньому 48,9 % респондентам цікаво дізнатися про дійсний рівень 

сформованості їхньої соціальної зрілості. В середньому 60,1 % студентів 

виявили бажання цілеспрямовано формувати соціальну зрілість. Зауважуючи, 

при цьому, як що відповідна діяльність буде цікавою і не буде займати багато 

часу. А приблизно 57,3 % студентів всіх груп, які брали участь в дослідженні 

схильні пов’язувати рівень сформованості соціальної зрілості з рівнем 

професійної й особистісної самореалізації людини, пояснюючи це тим, що, на 
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їх думку, соціально зріла особистість має досягати успішну, тому що не має 

перешкод або може їх подолати. 

У середньому 37,3 % вважають, що рівень сформованості соціальної 

зрілості впливає на досягнення успіху у професійній діяльності, пояснюючи це 

тим, що соціально зріла особистість це професіонал своєї справи. 

48,5 % вважають, що маючи бажання людина може подолати будь-які 

проблеми, а надто такі, які створює низький рівень соціальної зрілості. Серед 

засобів подолання відповідних проблем називають опанування знаннями про 

соціальну зрілість, уміння долати перешкоди, спілкуватися, адекватно поводити 

себе в соціумі, розвивати та формувати соціально значущі якості та уміння 

тощо. 

За результатами анкетування високий рівень здатності студентів-

аграрників до свідомого регулювання діяльності та поведінки у прогресивному 

напрямку формування соціальної зрілості констатовано у 7,9 % студентів Г1; 

10,3 % – Г2; 5,4 % – Г3; 8,2 % – Г4; 7,1 % – Г5; 1,8 % – Г6. 

А 38,9 % Г1; 22,1 % – Г2; 26 % – Г3; 32,9 % – Г4;31,2 % – Г5; 32,7 % – Г6 

виявили середній рівень здатності студентів-аграрників до свідомого 

регулювання діяльності та поведінки у прогресивному напрямку формування 

соціальної зрілості. 

Відповідно 53,2 % студентів Г1; 67,6 % – Г2; 68,6 % – Г3; 58,9 % – Г4; 

61,7 % – Г5; 65,5 % – Г6 не здатні до обґрунтованого, свідомого регулювання 

діяльності та поведінки у прогресивному напрямку формування соціальної 

зрілості. Це можна пояснити тим, що для більшості сучасних студентів 

формування соціальної зрілості не є ключовою потребою, їх життєві потреби 

зорієнтовано переважно на досягнення певних матеріальних благ.  

Рівень сформованості рефлексивно-вольового компоненту соціальної 

зрілості студентів подано в діаграмі 2.4. 
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Рис. 2.4. Діаграма рівня сформованості рефлексивно-вольового компоненту 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

 

Для з’ясування рівня сформованості поведінково-діяльнісного компонента 

соціальної зрілості, було визначено його показниками такі: уміння та навички 

проявляти соціально значущі якості (самостійність, соціальна активність, 

соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість); 

уміння конструктивно виконувати соціальні завдання та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

Для з’ясування рівня сформованості самостійності студентів, було 

застосовано методику «Стиль саморегуляції поведінки» В. Моросанова (за 

шкалою «Самостійність»). Методика дозволяє схарактеризувати розвиненість 

регуляторної автономності студентів, рівень якої визначаємо за кількістю 

отриманих балів: низький рівень діагностуємо, якщо студент отримав від 0 до 3 

балів, середній рівень – від 4 до 6 балів; високий рівень – від 6 і більше балів. 

Результати кількісної обробки даних дають змогу стверджувати, що 6,3 % 

студентів Г1; 11,4 % – Г2; 8,3 % – Г3; 5,1 % – Г4; 8,8 % – Г5; 0,6 % – Г6 здатні 

самостійно планувати власну діяльність і поведінку, організовувати роботу по 

досягненню висунутої мети, контролювати хід її виконання, аналізувати і 

оцінювати як проміжні, так і кінцеві результати діяльності; 34,7 % студентів Г1; 
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23,3 % – Г2; 20 % – Г3; 32,3 % – Г4; 32,4 % – Г5; 26,8 % – Г6 здатні самостійно 

планувати діяльність, але потребують контролю з боку інших щодо її 

виконання, очікують сторонньої допомоги; 59 % студентів Г1; 65,3 % – Г2; 

71,7 % – Г3; 62,6 % – Г4; 58,8 % – Г5; 72,6 % - Г6 залежні від думок і оцінок 

оточуючих, власні плани і програми дій вони розробляють не самостійно, 

схильні некритично дослуховуватись до чужих порад, за умови відсутності 

сторонньої допомоги у них часто виникають проблеми.  

З метою визначення рівня відповідальності студентів, їм пропонувалося 

відповісти на 30 балів. Рівень відповідальності студентів визначався за 

кількістю отриманих балів: низький рівень сформованості відповідальності 

діагностувався, якщо студент отримував від 0 до 5 балів; середній рівень – від 5 

– 15 балів; високий рівень – від 15 -25 балів. 

Дослідження рівня відповідальності студентів показало, що 9,5 % 

опитаних Г1; 12,2 % – Г2; 7,6 % –Г3; 8,9 % – Г4; 5,3 % –Г5; 1,8 % – Г6 готові 

нести відповідальність за прийняті рішення, реалізовані дії та наслідки цих дій; 

37,9 % студентів Г1; 25,5 % – Г2; 26,8 % – Г3; 37,3 % – Г4;33,5 % – Г5; 27,4 % – 

Г6 усвідомлюють тільки найближчі наслідки власної поведінки; 

відповідальність 52,6 % студентів Г1; 66,3 % – Г2; 65,6 % – Г3; 53,8 % – Г4; 

61,2 % – Г5; 70,8 % – Г6 проявляється у ситуаційному самоконтролі за 

діяльністю, відповідальне ставлення, що виникає в окремих актах 

характеризується нестійкістю і залежить, здебільшого, від настрою особистості 

і соціальних обставин.  

Отримані результати дослідження рівня толерантності доводять, що 7,9 % 

студентів Г1; 10,3 % – Г2; 9,3 % –Г3; 6,3 % – Г4; 5,9 % – Г5; 1,2 % – Г6 мають 

виражені риси толерантної особистості; 35,8 % студентів Г1; 25 % – Г2; 20,8 %; 

Г3; 33,5 % – Г4; 28,8 % – Г5; 23,8 % – Г6 показують, що для них характерна 

комбінація як толерантних, так і інтолерантних рис, це свідчить про те, що в 

одних соціальних ситуаціях вони поводяться толерантно, в інших можуть 

проявляти інтолерантність; 56,3 % студентів Г1; 63,9 % – Г2; 69,9 % – Г3; 
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60,2 % – Г4; 65,3 % – Г5; 75 % – Г6 високий рівень інтолерантності й наявність 

виражених інтолерантних установок стосовно навколишнього світу й людей. 

Рівень конкурентоспроможності студентів визначався за допомогою 

експрес-діагностики особистісної конкурентоспроможності.  

Студентам пропонувалося надати оцінку прояву власних психологічних 

якостей. Для цього у таблиці ліворуч та праворуч подаються протилежні за 

значенням якості. Кількісні значення, незалежно від знаку, відображають 

наступну частотність їх прояву: 3 бали – це властивість проявляється завжди; 2 

– у більшості випадків; 1– виявляється нерідко; 0 – в однаковій мірі 

проявляються обидві властивості. 

Для того щоб зорієнтуватися в характеристиці особистісної 

конкурентоспроможності, необхідно було скласти всі позитивні бали, потім 

негативні і з більшої суми відняти меншу. Отриманий результат відображав 

рівень особистісної конкурентоспроможності, яка розуміється як форма 

міжособистісної взаємодії, що характеризується досягненням цілей в умовах 

конкуренції та суперництва.  

Визначення рівня конкурентоспроможності доводить, що 8,4 % студентів 

Г1; 13,4 % –Г2; 6,7 % – Г3; 8,2 % – Г4; 9,4 % – Г5; 0,6 % – Г6 швидко 

адаптуються до навколишнього світу, готові діяти за найвищими стандартами, 

здатні генерувати нові оригінальні ідеї та аргументувати й створювати умови 

для їх ефективного втілення; 30,5 % студентів Г1; 22,7 % – Г2; 31,2 % – Г3; 

36,1 % – Г4; 37,1 % – Г5; 26,2 % – Г6 мають труднощі, пов’язані з можливістю 

швидко адаптуватися до соціальних умов, не готові успішно здійснювати будь-

яку діяльність, здебільшого залежні від зовнішніх факторів; 52,1 % студентів 

Г1; 63,9 % – Г2; 62,1 % – Г3; 55,7 % – Г4; 53,5 % – Г5; 73,8 % – Г6 мають 

проблеми з адаптацією до соціальних умов, низьку мотивацію щодо 

професійного та особистісного розвитку, не здатні виконувати професійну та 

інші види діяльності за найвищими стандартами. 

Рівень соціальної активності визначався на допомогою діагностичної 

методики, розробленої (Н. Щурковою, в модифікації Н. Фетискіна). Вона 
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дозволяє визначити спрямованість соціальної орієнтації студентів, провідні 

мотиви їх соціальної взаємодії з оточуючими, ефективність спільної діяльності.  

Результати дослідження рівня соціальної активності показують, що 7,9 % 

студентів Г1; 10,7 % – Г2; 8,1 % – Г3; 5,6 % – Г4; 10 % – Г5; 1,2 % – Г6 

соціально орієнтовані та відкриті до соціальної взаємодії з оточуючими, 

демонструють ефективність спільної діяльності, гнучкість поведінки, 

контактність, як усередні колективу так і зі зовнішнім оточенням, загалом вони 

задоволені своїм положенням у групі і можливістю її проявляти; для 37,4% 

студентів Г1; 23,8 % – Г2; 26 % – Г3; 34,2 % – Г4; 31,2 % – Г 5; 25 % – Г6 

велике значення має наявність взаєморозуміння з членами групи, вони 

приділяють багато уваги розвитку самокорекції та саморефлексії, намагаються 

уникати участі в заходах, які проводяться на рівні групи і університету, досить 

часто займають позицію конформістів, що можна схарактеризувати як середній 

рівень соціальної активності; 60,9 % студентів Г1; 65,5 % – Г2; 65,9 % – Г3; 

60,2 % – Г4; 53,5 % – Г5; 73,8 % – Г6 показали відсутність готовності до 

спілкування, співпраці з іншими, бажання знайти своє місце в спільній 

діяльності з членами групи, невміння зрозуміти точку зору інших. Вони беруть 

участь у заходах тільки під примусом, що можна віднести до низького рівня 

соціальної активності.  

Застосування тесту «Дослідження рівня асертивності» (модифікованого 

В. Каппоні, Т. Новак) встановило, що 6,3 % студенти Г1; 12,8 % – Г2; 7,8 % – 

Г3; 6,9 % – Г4; 6,5 % – Г5; 1,8 % – Г6 усвідомлюють власні потреби і готові їх 

задовольняти, спираючись на свої власні сили, здатні домовлятися з іншими, 

знаходити компромісне рішення, яке б задовольняло обидві сторони, часто 

домагаються свого, не маніпулюючи опонентами, впевнені у собі, діють чітко і 

рішуче, що відповідає високому рівню асертивності. 37,4 % студентів Г1; 

26,4 % – Г2; 21,8 % – Г3; 35,4 % – Г4; 34,5 % – Г5; 24,4 % – Г6 здатні 

відстоювати власні права та інтереси, але асертивність має ситуативний прояв, 

який не закріплений в індивідуальному стилі поведінки (середній рівень 

асертивності); 44,7 % студентів Г1; 54,4 % – Г2; 63,5 % – Г3 ; 41,8 % – Г4; 
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65,7 % – Г5; 49,7 % – Г6, яких ми відносимо до низького рівня сформованості 

асертивності, чітко не усвідомлюють і тому не застосовують способу захисту 

власних прав та інтересів, які сприяють розвитку почуття поваги до власної 

індивідуальності. 

З метою дослідження рівня громадянськості студентам пропонувалося 

відповісти на наступні запитання:  

1. Який вислів є найближчим для вашого розуміння:  

а) громадянськість – готовність діяти так, як необхідно мешканцю даної 

країни;  

б) громадянськість – здатність діяти як законослухняний громадянин під 

примусом і страхом покарання;  

в) громадянськість – розуміння необхідності здійснення громадянських 

вчинків.  

2. Чи з’являється у вас антипатія до людей, які допускають випади проти 

Української держави: а) так; б) майже ні; в) так, коли ці випади необґрунтовані 

або дуже різкі й образливі.  

3. Як ви сприймаєте іноземних громадян, які критикують свою державу:  

а) вважаю їх перекотиполем;  

б) ставлюсь, як до нормального явища;  

в) схвалюю, якщо ця держава не з авторитетних.  

4. Чи вважаєте ви, що для кращої громадянської ідентифікації необхідно:  

а) володіти державною (українською) мовою;  

б) розуміти і знати державну мову;  

в) не звертати увагу на знання державної мови.  

5. Як би ви вчинили би, якщо під час відпочинку за містом опинилися 

поруч з розгерметизованою цистерною, що містить невідому рідину з 

неприємним запахом:  

а) пішли б шукати інше місце для відпочинку;  

б) вирушили б до найближчого населеного пункту (у разі відмови друзів – 

одноосібно) з метою повідомлення про це;  
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в) відмовилися б від відпочинку, розпочали дії щодо подолання аварії. 

Якщо студент вибирав відповідь В, то отримував 3 бали, Б – 2 бали, А – 1 бал.  

Високий рівень громадянськості (громадянський патріотизм) визначався 

за кількістю отриманих балів від 13 до 15; середній (громадянська 

самосвідомість) – від 8 до 13 балів; низький рівень (громадянський 

індиферентизм) – від 5 до 7 балів.  

У результаті діагностичного вивчення встановлено, що 7,9% студентів 

Г1; 12 % – Г2; 7,3 % – Г3; 5,6 % – Г4; 6,5 % – Г5; 1,2 % – Г6 виявляють 

громадянський патріотизм; 35,3 % студентів Г1; 20,2 % – Г2; 23,3 % – Г3; 

35,4 % – Г4; 35,9 % – Г5; 26,8 % – Г6 – громадянську самосвідомість; 56,8 % 

студентів Г1; 67,8 % – Г2; 69,4 % – Г3; 59 % – Г4; 57,6 % – Г5; 72 % – Г6 – 

громадянський інфантилізм, який ми відносимо до низького рівня розвитку 

громадянськості. 

Здатність студентів конструктивно вирішувати конфлікти, оцінювати 

соціальну ситуацію досліджували за допомогою тесту Томаса – типи поведінки 

в конфлікті (адаптований Грішиною).  

Якщо за результатами тестування студент виявляє наявність вираженої 

тенденції до співпраці, то констатуємо високий рівень уміння конструктивно 

вирішувати конфлікти, якщо респондент репрезентує наявність вираженої 

тенденції до уникнення та пристосування, констатуємо середній рівень уміння 

вирішувати конфлікти, якщо студент виявляє наявність вираженої тенденції до 

суперництва, констатуємо низький рівень уміння вирішувати конфлікти. 

Дослідження уміння конструктивно вирішувати конфлікти, доводить, що 

9,5 % студентів Г1; 11,6 % – Г2; 16,6 % – Г3; 8,2 % – Г4; 8,8 % – Г5; 1,2 % – Г6 

прагнуть конструктивно вирішувати конфлікті ситуації, прагнуть до взаємодії; 

36,3 % студентів Г1; 28,7 % – Г2; 16,6 % – Г3; 34,2 % – Г4; 32,9 % – Г5; 25,6 % – 

Г6 репрезентують наявність вираженої тенденції до уникнення та 

пристосування; 54,2 % студентів Г1; 59,7 % – Г2; 75,5 % – Г3; 57,6 % – Г4; 

58,3 % – Г5; 73,2 % – Г6 виявляє наявність вираженої тенденції до суперництва.  
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Уміння студентів вирішувати соціальні завдання визначали за допомогою 

розроблених нами 15 завдань, які мали різні рівні складності.  

Високий рівень визначаємо на підставі отримання вичерпаних відповідей 

на всі завдання; середній рівень визначався на підставі отримання вірних 

відповідей після вирішення десяти завдань; низький рівень визначався на 

підставі отримання правильних відповідей після вирішення перших п’яти 

завдань. 

Дослідження вміння студентів вирішувати соціальні завдання різного 

рівня складності доводять, що 7,9 % респондентів Г1; 11,8 % – Г2; 8,6 % – Г3; 

7,6 % – Г4; 7,6 % – Г5; 2,4 % – Г6 розв’язують соціальні завдання на творчому 

рівні; 36,8 % респондентів Г1; 17,8 % – Г2; 25,2 % – Г3; 34,8 % – Г4; 30 % – Г5; 

25,6% – Г6 вирішують соціальні задачі на частково-репродуктивному рівні; 

55,3 % студентів Г1; 70,4 % – Г2; 66,2 % – Г3; 57,6 % – Г4; 62,4 % – Г5; 72 % – 

Г6 вирішують їх на репродуктивному рівні.  

Рівень сформованості поведінково-діяльнісного компоненту соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП подано в діаграмі 2.5. 

 

Рис. 2.5. Діаграма загального рівня сформованості поведінково-діяльнісного 

компоненту соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

 

Загальний рівень сформованості соціальної зрілості студентів за рівнями 

сформованості їх соціальної зрілості подано в таблиці 2.12.  

Г1 (n=190) Г2 (n=516) Г3 (n=615) Г4(n=158) Г5 (n=170) Г6 (n=168) 

7,9 
11,8 

7,9 6,9 7,6 
1,3 

36,1 

23,3 23,5 

34,8 32,9 
25,7 

56 

64,9 
68,6 

58,3 59,5 

73 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 
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З метою визначення еквівалентності груп за рівнями сформованості 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП, застосовувався багатофункціональний φ-

критерій кутового перетворення Р. Фішера.  

Таблиця 2.12. 

Загальний рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів 

на етапі проведення констатувального експерименту 
Групи, які брали 

участь у 

експерименті 

Рівні сформованості компонентів соціальної зрілості студентів  

Високий  Середній Низький 

Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % 

Г 1 (n=190) 15 7,9 69 36,3 106 55,8 

Г 2 (n=516) 51 9,8 119 23,1 346 67,1 

Г 3 (n=615) 45 7,3 144 23,4 426 69,3 

Г 4 (n=158) 11 7,1 53 33,4 94 59,5 

Г 5 (n=170) 12 7,1 56 32,9 102 60,0 

Г 6 (n=168) 4 2,4 53 31,5 111 66,1 

Середній показник 6,8 % 30,3 % 62,9 % 

 

Методика багатофункціонального φ-критерію кутового перетворення 

Р. Фішера та відповідні розрахунки подано в додатку В.2.  

Результати визначення відмінності груп подано в таблиці 2.13.  

Таблиця 2.13. 

Результати визначення відмінності груп, які брали участь у експерименті  
Групи Показники відмінності між 

групами 

Г 1 та Г 2 за високим рівнем сформованості когнітивного 

компоненту соціальної зрілості студентів 
1,45 < 1,64 ( 05,0 ) 

Г 2 та Г 3 за середнім рівнем сформованості емоційно-

ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів 
0,42 < 1,64 ( 05,0 ) 

Г 5 та Г 6 за низьким рівнем сформованості мотиваційного 

компоненту соціальної зрілості студентів 
1,30 < 1,64 ( 05,0 ) 

Г 4 та Г 5 за високим рівнем сформованості поведінково-

діяльнісного компоненту соціальної зрілості студентів 
0,21< 1,64 ( 05,0 ) 

Г 1 та Г 4 за середнім рівнем сформованості рефлексивно-

вольового компоненту соціальної зрілості студентів 
0,31 < 1,64 ( 05,0 ) 

Отже, відмінність груп, які брали участь у експерименті, є незначущою, 

що підтверджує однорідність груп (Гмурман, 1972). На підставі закону великих 

чисел справедливо стверджувати, що вибірка є репрезентативною, якщо вона 

реалізована випадково: кожний об’єкт вибірки відібраний випадково з 

генеральної сукупності, якщо всі об’єкти мають однакову ймовірність 
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потрапити у вибірку, яка формується (Гмурман, 1972). Тому, з одержаних 

результатів визначаємо Г 1 як контрольну групу (К), а Г 2, Г 3, Г 4, Г 5 та Г 6 

відповідно як експериментальні групи (Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5).  

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив, що в 

середньому високий рівень сформованості соціальної зрілості притаманний 

6,8 % студентів, середній рівень сформованості цієї якості мають 30,3 % 

опитаних, низький рівень сформованості соціальної зрілості визначено у 62,9 % 

респондентів. 

Таким чином, результати констатувального експерименту підтвердили, 

що рівень сформованості соціальної зрілості студентів є недостатнім, що 

доводить необхідність розроблення структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів і впровадження її в освітній процес 

закладів вищої освіти аграрного профілю.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Відповідно до виокремленої структури визначено критерії та показники 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю: оволодіння знаннями про соціально значущі якості та соціально-

культурні процеси та явища (показники: знання про соціально значущі якості 

та усвідомлення необхідності їх формувати; повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та явища, норми, правила, моделі поведінки, 

уміння їх отримувати і застосовувати); ціннісне ставлення до соціально 

значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на базі 

прийняття рішень (показники: ставлення до соціально значущих цінностей 

суспільства; здатність розуміти та керувати відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях); значущість формування соціальної зрілості 

(показники: спрямованість на ефективну соціальну взаємодію, ділову 

співпрацю; актуалізація потреби в активному, свідомому формуванні 

соціальної зрілості); здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на 
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формування соціальної зрілості (показники: здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання; свідома саморегуляція у 

напрямі формування соціальної зрілості); здатність будувати продуктивні 

соціальні відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними 

суб’єктами суспільно-практичної діяльності (показники: прояв соціально 

значущих якостей (самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість; уміння 

конструктивно виконувати соціальні завдання та вирішувати конфліктні 

ситуації). 

Систематизовані критерії та показники надали можливість визначити 

рівні сформованості соціальної зрілості студентів: високий, середній, низький. 

Експериментальна робота здійснювалась в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю протягом навчання студентів на 2 – 4 курсах. В 

експерименті взяли участь шість груп, розподілені залежно від закладів вищої 

освіти аграрного профілю, які брали участь в педагогічному експерименті. 

З метою визначення однорідності груп студентів, які брали участь у 

констатувальному експерименті, застосовувався багатофункціональний φ-

критерій кутового перетворення Р. Фішера, за допомогою якого доведено, що 

відмінність груп за кожним із рівнів сформованості їх соціальної зрілості є 

незначущою. Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив, що 

в середньому високий рівень сформованості соціальної зрілості притаманний 

6,8 % студентів, середній рівень сформованості цієї якості мають 30,3 % 

опитаних, низький рівень сформованості соціальної зрілості визначено у 62,9 % 

респондентів. Результати констатувального експерименту підтвердили, що 

рівень сформованості соціальної зрілості студентів є недостатнім, що доводить 

необхідність розроблення структурно-функціональної моделі формування 

соціальної зрілості студентів і впровадження її в освітній процес закладів вищої 

освіти аграрного профілю.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора (Данченко 2017a, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f, 2017j, 2017k, 2018). 
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РОЗДІЛ ІІІ 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

3.1. Виховний потенціал освітнього процесу закладів вищої освіти 

аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості студентів 

 

У поняттєвому полі розглянутої нами проблеми одним із основних понять 

виступає поняття «потенціал», яке є міждисциплінарною категорією, що 

використовувається в самих різних галузях знань.  

Поняття «потенціал» в широкому, соціальному сенсі визначається як 

сукупність можливостей, засобів, джерел, які можуть бути приведені в дію, 

використані для досягнення поставлених цілей, здійснення плану, вирішення 

певних завдань; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

галузі (Чамкаєва, 2012). 

Як зазначають дослідники О. Докукіна, Т. Кравченко, І. Мачуська, Л. 

Повалій та інші, у педагогічній науці поняття «виховний потенціал» 

вирізняється силовим аспектом будь-якої взаємодії протилежних сторін.  

В одних випадках виховний потенціал розглядають як множину 

узгоджених колективних впливів з виховною метою.  

В інших – як інформаційне поле, з якого сама особистість добирає цікаві 

для неї факти, відомості для задоволення особистих потреб у саморозвитку 

(Горпинюк, Докукіна, Кравченко, Мачуська, Павицька, Повалій, Хижняк, 

Хромова, 2014, с. 180).  

Освітній процес закладу вищої освіти – це сукупність пов’язаних між 

собою дій викладача та студента, основною метою цієї взаємодії є розвиток та 

становлення суб’єктно-суб’єктних відношень, які передбачають наявність 

високого рівня активності особистості як викладача так і студента, 

породжуваного процесом досягнення цілей спільної освітньої діяльності, 
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однією з яких визначаємо формування соціальної зрілості студентів заклади 

вищої освіти аграрного профілю. 

Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю розглядаємо як цілісну систему, усі складові в якій 

структуровані, їх розташування в системі підкорюється законам ієрархії та 

логічної послідовності, а це означає, що при реалізації цього процесу необхідно 

враховувати взаємовплив структурних компонентів системи, що визначає 

специфіку освітньої діяльності на кожному етапі включення у відповідну 

діяльність.  

Послідовна система має динамічний характер у зв’язку з тим, що низка її 

сутнісних рис, а саме: позиція суб’єктивності студента-аграрника, форма й 

характер взаємодії суб’єктів процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП має мінливий характер. При цьому вектор мінливості спрямований на 

розвиток якісних характеристик особистості студента-аграрника.  

Потенціал освітнього процесу вищого навчального аграрного закладу 

щодо формування соціальної зрілості студентів визначаємо в таких аспектах:  

 у динамічному – як процес послідовного розвитку: системи відношень 

між викладачем та студентами (від односторонньої суб’єкт-об’єктної до 

двосторонньої суб’єкт-суб’єктної), яка забезпечує формування суб’єктної 

позиції студента, яка обумовлює характер процесу формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; форми взаємодії 

між викладачем і студентами (уведення в діяльність – розділена дія – імітована 

дія – підтримана дія – саморегулююча дія – самоспонукаюча дія – 

самоорганізуюча дія); характеру пізнавальної діяльності (репродуктивний, 

частково-репродуктивний, творчий та рефлексивний); реалізацію педагогом 

відповідних функцій (організаторської, аналітико-прогностичної, 

координаційно-інформаційної, комунікативної, стимуляційно-гальмівної). 

 у змістовому – як сукупність соціально-орієнтованих знань про соціальні 

поняття, процеси, явища, закони та закономірності їх розвитку, що втілюються 
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в уміннях, навичках та звичках студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю реалізації соціально значущої діяльності, яка спрямована на 

вирішення соціально-орієнтованих та професійних завдань;  

 у технологічному – як система інструментів, які забезпечують підбір та 

реалізацію особистісно-орієнтованих принципів, форм і методів, які сприяють 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю.  

Зазначені аспекти дозволяють стверджувати, що продуктивна активність 

особистості студентів може бути реалізована лише в тому випадку, якщо 

спеціально розвиваються зазначені форми їх співробітництва з викладачем та 

забезпечуються зміни, перебудова цих форм в освітньому процесі. 

Отже, майбутні аграрники, у процесі спільного вирішення продуктивних 

задач, насамперед, засвоюють механізм змістоутворення, чим забезпечують 

більш продуктивне й мотивоване оволодіння оперативно-технічними засобами 

виконання нової діяльності, спрямованої на формування соціальної зрілості.  

На сучасному етапі управління процесами формування й розвитку 

особистості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, активна 

взаємодія викладачів і студентів відбувається не тільки за рахунок 

використання сучасних педагогічних технологій, а й великою мірою завдяки 

безпосередньому впливу виховного  простору і через відповідний простір.  

Потужним фактором демократизації сучасної вищої школи, що сприяє 

вихованню у студентів лідерських якостей, формуванню громадянської 

свідомості, активної життєвої позиції, що в свою чергу позитивно впливає на 

формування соціальної зрілості особистості – студентське самоврядування. 

Узагальнюючи наукові дослідження визначаємо, що студентське 

самоврядування є невід’ємною складовою виховного простору закладів вищої 

освіти аграрного профілю та має для неї величезне значення, а саме:  
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 сприяє соціалізації особистості, допомагає студентам відчувати 

складність соціальних відносин, формувати соціальну позицію, виявляти свої 

можливості в реалізації лідерських функцій;  

 забезпечує виховання якостей, необхідних для подолання перешкод 

соціального життя;  

 розвиває організаторські здібності студентів, збільшуючи кількість 

умілих організаторів конкретних справ;  

 формує відчуття відповідальності;  

 виховує самостійність як рису людини, її ініціативність;  

 розвиває відносини взаємної відповідальності; сприяє самоактивізації, 

здійсненню саморегулювання, самоконтролю (за Романик, 2004, с. 6). 

Ми погоджуємося з думкою Х. Мохссена (2012), що для успішної 

діяльності органів студентського самоврядування та особистісного й 

соціального зростання всіх його суб’єктів воно має спиратися на пріоритетні 

принципи  рівноправності, виборності, оновлення та наступності, прозорості, 

демократії, законності, доцільності, гуманності, свободи та відповідальності, 

розподілу повноважень, звітності тощо.  

Отже, можна стверджувати, що в системі студентського самоврядування 

створюються сприятливі можливості для самореалізації особистості та 

вирішується низка важливих завдань, а саме:  

 реалізація сутнісних сил студентів, їх потреб, здібностей та інтересів у 

різних сферах і формах соціальної діяльності;  

 розвиток творчої ініціативи студентів, їх відповідальність і громадянська 

позиція, самостійність і соціальна активність;  

 підвищення свідомості студентів, що, в свою чергу, позитивно 

позначається на формуванні виховного середовища закладів вищої освіти 

аграрного профілю і сприяє формуванню соціальної зрілості студентів-

аграрників. 
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Спираючись на вищесказане, вважаємо, що виховний потенціал щодо 

формування соціальної зрілості студентів має діяльність, що спрямована на 

формування виховного простору закладів вищої освіти аграрного профілю, в 

якому особливе місце належить органам студентського самоврядування.  

Крім того, необхідно наголосити на важливості налагодження ефективної 

взаємодії між викладачами і студентами. 

Заклади вищої освіти аграрного профілю, працюючи на рівні вимог 

ринкової економіки і науково-технічного розвитку сучасного суспільства, 

виконуючи його соціальне замовлення, вирішують такі взаємопов’язані 

завдання:  

 дидактичні (навчальні) завдання полягають у наданні студентам системи 

наукових знань, вмінь і навичок відповідно до профілю професійної підготовки, 

згідно навчальної програми та навчального плану, організації їх самостійної 

роботи, уміння творчо опрацьовувати інформацію;  

 виховні завдання спрямовані на формування всебічно розвиненої 

особистості: її емоцій, волі, характеру, мотивації діяльності, ціннісних 

орієнтацій, інтелекту, моральних якостей;  

 розвивальні – розгортаються першочергово у формуванні творчої 

особистості і зорієнтовані на розвиток її інтелекту, загальних і професійних 

здібностей, емоційно-вольової сфери, моральних якостей (Кремень, 2009). 

Безпосередньо, у світлі проблеми формування соціальної зрілості 

студентів, вартує уваги позиція учених В. Галузинського, М. Євтуха, які 

наголошують: процес формування особистості студента (у процесі його 

навчання, виховання і розвитку) є єдиним і взаємозумовленим; виховання, 

навчання і освіта студента, його переростання у спеціаліста є так само 

історично зумовленим соціальним процесом; загальний і специфічний характер 

виховання студента (в широкому розумінні цього слова) є також єдиним і 

взаємообумовленим. Чим повніше ця єдність, тим вищим постає результат 

виховання; професійно-педагогічна діяльність викладача і навчальна діяльність 
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студента є також взаємозалежними; формування особистості студента 

відбувається в структурі внутрішньо колективних стосунків (Галузинський, 

Євтух, 1995). 

Науково доведено, що процес виховання підпорядкований певним 

діалектичним закономірностям і має свою структуру, компоненти якої між 

собою взаємопов’язані: оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки 

(дій), формування почуттів, переконань, умінь та навичок поведінки, які 

реалізуються в практичній діяльності особистості (Зоріна, 2004).  

Тільки практика перетворює загальнозначущий зміст в індивідуалізовану 

модель розуміння змісту. Без цієї фази залишається незавершеним включення 

змісту в систему цінностей особистості, не досягається готовність особистості 

до самостійного та ефективного здійснення будь-якої діяльності, зокрема, 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

Цілком логічним продовженням цих тверджень є позиція О. Федоренко, 

яка зауважує, що навчально-виховний процес (згідно оновлень чинного 

законодавства України – освітнього процесу) виконує двоєдине завдання 

підготовки підростаючого покоління до життя і включення його в різні види 

діяльності, зокрема, в професійну діяльність (Федоренко, 2012, c. 241). 

Розв’язання цієї задачі, наголошує авторка, проходить у двох фазах: аудиторна, 

де провідна роль належить навчанню, але здійснюється і виховання 

особистості; позааудиторна, де провідна роль належить вихованню, але 

продовжується і навчання, оскільки без включення змісту, що вивчається, у 

життєву практику студентів неможливо і повноцінне його засвоєння 

(Федоренко, 2012, c. 242).  

Ще одним потужним фактором, рушійною силою процесу формуванню 

соціальної зрілості студентів є гуманітарні дисципліни, які, за словами В. Лаппо 

(2017, с. 191), «забезпечують не лише освітній рівень знань студента, вони 

несуть у собі досить важливий виховний аспект, який визначає цілий ряд 

основних суспільних взаємин, а саме: культури спілкування, мовлення, 

поведінки, толерантності, поваги, ввічливості, взаємодопомоги, справедливості, 
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чесності та ін. Виховання несе в собі значний духовний потенціал, воно є 

цілісним процесом формування й розвитку емоційно-почуттєвої та ціннісної 

свідомості особистості». 

Дисципліни гуманітарного циклу, на думку вчених Г. Балла, А. Сущенка,  

сприяють злиттю культури, науки й природи, сприяють засвоєнню студентами 

системи базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та 

культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей: любов як принцип буття, сенс 

здорового способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток і 

самовдосконалення, почуття обов’язку, свобода творчості (Балл, (1994, с.3–4; 

Сущенко, 2003, с. 34–35). 

Отже, гуманітарна освіта у закладах вищої освіти аграрного профілю  

покликана формувати у студентів наукове бачення сутності й механізмів 

соціалізації, уміння швидко орієнтуватися в реальних умовах, адекватно 

реагувати на різноманітні ситуації та ефективно взаємодіяти з іншими на 

користь усього соціуму, виявляючи відповідні соціально значущі якості.  

Пошук засобів формування соціальної зрілості студентів вимагає 

побудови ієрархічно організованої системи їх соціально-гуманітарної 

підготовки. Ми згодні з думкою В. Андрущенко, що неувага (чи пряма зневага) 

до гуманітарної складової (літератури і мистецтва, історії та психології, 

соціальних наук та екології) спричиняє розгубленість перед ідеалами, добром і 

злом, прекрасним і потворним, справедливим і несправедливим. Перед нами 

постає талановита, здібна, конструктивна, творча й одночасно одновимірна 

особистість, яка творить свій світ за законами «логіки металу», а не «логіки 

людських взаємин» (Андрущенко, 2004, с. 33).  

Причини негативного ставлення до вивчення гуманітарних дисциплін у 

вищих навчальних закладах, на думку В. Лаппо, виявляють ті упущення, які, 

власне, і заважають діалектичній єдності гуманітарного знання:  

 слабкість матеріально-технічної бази викладання гуманітарних предметів;  

 навчальні програми не відповідають потребам професійної діяльності;  



194 

 

 зменшення кількості годин;  

 орієнтування на вузькопрофільних спеціалістів;  

 впровадження тестових завдань на іспитах та інше (Лаппо, 2017, с.189).  

У сучасних умовах, лише в єдності опанування наукових здобутків 

гуманітарних, фундаментально-природничих і технічних дисциплін можна 

досягнути успіху у формуванні як висококваліфікованого професіонала, так і 

духовно-, культурно-, соціально зрілої особистості.  

Роль і місце соціально-гуманітарних дисциплін характеризується їх 

впливом на як на процес соціалізації особистості студентів, так і на формування 

їх соціальної зрілості.  

Зміст дисциплін соціально-гуманітарного циклу являє собою сукупність 

теорій, положень, норм, знань із галузей, що безпосередньо пов’язані з 

духовним і соціальним життям людини й людських спільнот, створюють умови 

для всебічного, гармонійного розкриття фізичного, духовного та творчого 

потенціалу особистості, а саме: освіта, виховання, наука, культура, релігія, 

свободи, права і обов’язки людини, інформаційний простір, охорона здоров’я, 

соціальне забезпечення, праця, безпека життєдіяльності, дозвілля тощо 

(Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 

еліти, 2006, с. 12). 

Професійна підготовка майбутніх аграріїв здійснюється відповідно до 

стандартів Європейського простору вищої освіти та Закону України «Про вищу 

освіту» (2014), що забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця. 

Оскільки Міжнародна та Національна рамки кваліфікацій, галузеві рамки та 

професійні стандарти базуються на компетентнісному підході, то формування 

змісту неперервної професійної підготовки майбутніх працівників агропрому 

відбувається за принципами визначення результатів навчання (PH) як 

сукупності компетентностей, що виражають знання, розуміння, вміння, 

цінності, інші особистісні якості, які набуває особа після завершення освітньої / 

навчальної програми або її окремого компоненту. 
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Професійна кваліфікація майбутніх фахівців-аграрників, як здається, 

повинна включати в себе не тільки професійну майстерність, але і професійну 

соціалізацію.  

Аналіз практичної та теоретичної підготовки студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю дає підстави стверджувати, що гуманітарна освіта 

страждає ізольованістю дисциплін соціально-гуманітарного циклу (історія, 

філософія, соціологія, політологія, психологія та інші) від дисциплін, які  

спрямовані на формування професійних знань, умінь та навичок студентів. 

 В умовах ринку вимоги до професійної підготовки аграрників постійно 

зростають, а соціально-гуманітарний комплекс наук, конкуренції зі 

спеціальними дисциплінами не витримує. Це призводить до знецінення 

значущості соціально-гуманітарного знання, адже фахівець будь-якого профілю 

повинен усвідомлювати де починаються моральні та соціальні аспекти його 

діяльності і в чому полягає його особиста відповідальність за її результати. 

Аналіз навчальних планів закладів вищої освіти аграрного профілю, в 

яких здійснювалася дослідно-експериментальна діяльність щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

дозволили визначити потенційні курси, які мають високі можливості щодо 

підвищення рівня визначеної інтегративної якості (додаток Г).  

Отже, діапазон дисциплін соціально-гуманітарного циклу у робочих 

навчальних планах ЗВОАП широкий і різноманітний. Однак, практика 

викладання соціально-гуманітарних дисциплін у цих ЗВО свідчить, що 

побудова навчального матеріалу не відкриває реальних можливостей для 

формування соціально значущих якостей майбутніх фахівців-аграрників. 

Таким чином, вважаємо, що потенційними щодо підвищення рівня 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є 

соціально-гуманітарні дисципліни: Філософія, Психологія, Соціологія, Історія 

України, Політологія, за умови розроблення змістового та організаційно-

методичного забезпечення процесу формування соціальної зрілості студентів 

під час викладання означених дисциплін. 
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Крім того, ми наполягаємо на провідному значенні позааудиторної 

діяльності й розглядаємо її як складову освітнього процесу з високим виховним  

потенціалом щодо формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Позааудиторна діяльність охоплює як навчальну, так і позанавчальну 

діяльність, тобто позанавчальна діяльність є частиною позааудиторної 

(Донченко, 2004; Петриченко, 2010; Рашидов, 2015).  

Позааудиторна діяльність доповнюючи аудиторну, спрямована на 

вирішення завдань освітнього процесу поза межами аудиторії у вільний час і в 

інших формах і враховує взаємодію всіх суб’єктів педагогічного процесу, та 

покликана сприяти цілеспрямованій і правильній організації дозвілля, 

максимально задовольняти пізнавальні та творчі потреби молоді, скеровувати 

організацію самостійної роботи студентів.  

Позааудиторна діяльність, на думку Т. Козиревої, це постійно 

розширюваний життєвий простір, у якому з педагогічною підтримкою студент 

переходить від соціальної ролі учня до ролі фахівця та пізнає обставини й 

самого себе в порівнянні з іншими, визначає орієнтири власних дій у 

теперішньому й майбутньому (Козырева, 2006, с.100–101).  

Подібне розуміння позааудиторної діяльності дає можливість створювати 

умови для формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

оскільки, як показує практика, процес взаємодії в студентському середовищі 

відбувається найбільш активно саме за межами навчальної аудиторії: 

спілкуючись, студенти виявляють низку спільних поглядів, уподобань, творчих 

нахилів, прагнень і, як наслідок, організуються в різноманітні за спрямованістю 

об’єднання, де й формується соціальна зрілість студентів.  

Істотними характеристиками позааудиторної діяльності студентів, 

зокрема, Г.Овчарук вважає наступні: вона здійснюється в позааудиторний час, 

належить до сфери вільного часу; позааудиторна діяльність відрізняється від 

навчальної за змістом і принципами організації. Навчальна діяльність 

характеризується нормативністю, тому регламентована навчальними планами, 
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програмами, ігнорує індивідуальні особливості студентів на противагу 

позааудиторній діяльності; позааудиторну діяльність створило конкретне 

соціокультурне середовище, у якому забезпечено умови для саморозвитку, 

соціальної самоідентифікації особистості й реалізації її природних задатків і 

здібностей (Овчарук, 2008, c. 36).  

Важливо відмітити, що до основних функцій позааудиторної діяльності 

відноситься:  

 інформативно-освітню (сприяє процесу засвоєння, розширення й 

поглиблення знань, умінь і навичок студентів, їх інтелекту);  

 аксіологічну (формує в студентів цілі, духовні цінності, ціннісні 

орієнтації, способи поведінки);  

 мобілізаційно-регулятивну (процес мобілізації й розвитку емоційних та 

вольових якостей особистості);  

 корекційну (коригування впливу зовнішнього оточення на особистість 

студентів);  

 комунікативну (сприяє реалізації комунікативного потенціалу й розвитку 

комунікативних здібностей студентів);  

 розважальну (звільняє від напруженої пізнавальної діяльності під час 

навчання);  

 компенсаторну (допомагає студентам повірити в себе, задовольнити 

потребу в досягненні успіху у сфері майбутньої професійної діяльності) 

(В. Коваль, 2009, с. 20–21).  

Науковці М. Донченко, Л. Петриченко С. Рашидов вважають, що 

означене поняття поєднує в собі діяльність як навчального, так і виховного 

характеру. Отже, позааудиторна діяльність охоплює як навчальну, так і 

позанавчальну діяльність, тобто позанавчальна діяльність є частиною 

позааудиторної (Донченко, 2004; Петриченко, 2010; Рашидов, 2015).  

Погоджуємось із Л. Петриченко, на думку якої, «у позааудиторній 

діяльності поєднуються різноманітні види праці та спілкування, реалізуються 
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всебічні як виховні, так і навчальні завдання, спрямовані на професійну 

підготовку майбутнього фахівця».  

Отже, аналізуючи наукові підходи (Горіна, 2014; Коваль, 2009; Олексюк, 

1997; Пономарьова, 2016; Холод, Єгорова, 2014), доходимо до висновку, що 

позааудиторну діяльність можна розглядати: як складову виховної роботи або 

як частину освітнього процесу. Приєднуємось до думки тієї частини науковців, 

які розглядають позааудиторну діяльність у закладах вищої освіти як необхідну 

складову цілісного освітнього процесу, оскільки вона поєднує в собі 

різноманітні заходи як навчального, так і виховного характеру. 

Важливим бачиться той факт, що позааудиторна діяльність, маючи 

власну структуру, є процесом безперервним, у якому відбувається виховання, 

освіта і розвиток студентів, котрий не має фіксованих термінів завершення й 

послідовно переходить з однієї стадії в іншу.  

Зокрема О. Стоян виокремлює чотири групи позааудиторної діяльності:  

 самостійна робота з підвищення професійного рівня (конспектування 

першоджерел, підготовка до лекцій і семінарів, виконання курсових робіт, 

читання спеціальної літератури);  

 участь у створенні культурних цінностей (суспільна робота, науково-

дослідна робота, участь у художній самодіяльності, любительські та творчі 

заняття);  

 засвоєння культурних цінностей (читання художньої, документальної та 

науково-технічної літератури, журналів і газет, прослуховування музичних 

записів, відвідування кіно, театрів, концертів, музеїв, виставок, лекцій, 

зустрічей з письменниками, артистами, художниками);  

 відпочинок і розваги (заняття спортом, зустрічі з друзями, знайомими, 

родичами та ін.) (Стоян, 1994, с. 21).  

Натомість В. Коваль виділяє такі складові позааудиторної діяльності:  
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 самостійна навчальна робота студентів (підготовка до аудиторних занять, 

виконання самостійної роботи до навчальних дисциплін, написання 

реферативних повідомлень, курсових, випускних робіт);  

 діяльність із самоврядування студентського колективу (самостійне 

вирішення проблем життєдіяльності студентської групи, колективу гуртожитку 

тощо);  

 культурно-дозвіллєва діяльність за інтересами;  

 підвищення професійної майстерності (цілеспрямоване вдосконалення 

вмінь професійної спрямованості (спортивні тренування, участь у студентських 

наукових конференціях, стажуваннях, тренінгах тощо) (Коваль, 2009, с.22).  

Через участь у позааудиторній діяльності, зауважує Р. Абдулов, 

обдарована молодь часто взаємодіє з особистостями, які мають подібні 

інтереси, і забезпечує соціальну інтеграцію в спільноту закладів вищої освіти. У 

підсумку студенти, які беруть участь у виховних заходах, розглядають час, 

проведений в університеті, як позитивний досвід та відчувають себе його 

частиною (Абдулов, 2003, с. 93).  

Приєднуємось до думки В. Лаппо (2018), яка відмічає, що 

«найефективнішою є наскрізна система організації позааудиторної діяльності, 

яка розпочинається з виконання простих (загальних) завдань на молодших 

курсах, продовжується у формі все більш складних етапів професійно 

спрямованої діяльності, а на випускних курсах може перейти у роботу в 

студентських підприємствах як школі працевлаштування».  

Важливою для нас є думка Т. Гуменнікової про те, що позааудиторна 

діяльність є додатковим резервом часу для викладачів і студентів, що дозволяє 

цілеспрямовано і результативно вирішувати завдання особистісно орієнтованої 

підготовки студента до професійної діяльності, вдосконалює пізнавальні 

інтереси та потреби, формує звичку до систематичної безперервної роботи над 

собою, формує основи особистісно-професійного самоменеджменту, 

передбачає розвиток проектувальних особистісних змін, які мають відбутися зі 
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студентами. Автор одночасно наголошує на тому, що важливим показником 

готовності студентів до особистісно орієнтованого виховання є достатній 

рівень розвитку таких здібностей: уміння знаходити підхід до іншої 

особистості, потреба розбиратися в іншій людині, впливати на неї, а також 

комунікативність, ініціативність, самостійність, мобільність тощо. 

(Гуменникова, 2004, c. 59-61).  

Таким чином, необхідно відзначити, що саме позааудиторна діяльність 

має значні можливості для формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, тому що саме підчас цієї діяльності 

відбувається найбільш тісне міжособистісне спілкування студентів, їх 

культурне збагачення, духовне, професійне та соціальне становлення.  

Крім того, високий виховний потенціал в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості має 

змістове та методичне забезпечення даного процесу. 

Аналіз теоретичних здобутків в галузі педагогіки вищої школи 

(А. Алексюк (1998), В. Андрущенко (2008), О. Глузман (2009), І. Зязюн (2000), 

Т. Сущенко (1985), В.Тернопільська (2016), В. Тюріна (2005), А. Семенова 

(2009), М. Фіцула (2006), О.Федоренко (2012) та ін.) та виховної практики 

вищих навчальних закладів дозволив виділити основні форми формування 

соціальної зрілості студентів:  

 масові – формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю (святкування державних та релігійних свят, знаменних 

подій у житті вищого аграрного навчального закладу, проведення наукових 

конференцій, тематичних зустрічей, тижнів з різних навчальних предметів, 

зустрічей з видатними людьми, конкурсів, олімпіад, фестивалів, виставок, 

туристичні та спортивні заходи тощо);   

 групові – формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю («круглі столи», гуртки за інтересами, обговорення кіно і 

телепередач, новинок преси, акції милосердя, пошукова діяльність, екскурсії, 
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походи, активна участь у створенні університетських музеїв та експозицій, 

участь у постійнодіючому психологічному семінарі, заняття з елементами 

тренінгу тощо);  

 індивідуальні – формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю, які зумовлені індивідуальними особливостями 

студентів, через які переломлюється будь-який виховний вплив на особистість, 

і здійснюється у двох напрямах: корекція відхилень у свідомості і поведінці 

окремих студентів шляхом створення спеціальних педагогічних ситуацій, які 

сприяють усуненню наявних в особистості студента негативних якостей 

(активізація прихованих почуттів, зміцнення віри у власні сили, паралельна 

педагогічна дія та ін.); спонукання студентів до раціонального використання 

вільного часу з метою всебічного розвитку своєї особистості, вдосконалення 

необхідних якостей (індивідуальна консультація студентів, розробка та 

допомога в реалізації індивідуальних програм розвитку та ін.). 

Приєднуючись до думки М. Фіцули (2006) визначаємо, що серед усіх 

названих форм формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю найдоступнішими є групові, оскільки не потребують 

особливих умов для організації і проведення, а також ефективні за умови 

кваліфікованого педагогічного керівництва.  

Основними вимогами до групових заходів є створення колективів, тобто 

людей, об’єднаних спільною метою (студентські групи, гуртки за інтересами 

тощо) і соціально значущою спільною діяльністю (товариства, команди, союзи, 

об’єднання), що виховує почуття взаєморозуміння, взаємодії, взаємодопомоги, 

відповідальності (Фіцула, 2006). 

У процесі формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю доцільно, на нашу думку, використовувати такі 

організаційні форми, як-от: лекції, лекції-дискусії, лекції-конференції, 

проблемні лекції, семінари-диспути, практичні та семінарські заняття, 

семінари-дискусії, індивідуальні та індивідуально-групові заняття, розробка 

соціальних проектів, імітаційні та рольові ігри, заняття з елементами тренінгу, 
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конкурси, викладання спецкурсу, діяльність спрямована на оптимізацію 

виховних можливостей дисциплін соціально-гуманітарного циклу, 

просвітницькі заходи та інші, які включають в себе, як аудиторні, так і 

позааудиторні форми роботи.  

Крім того, практика формування соціальної зрілості студентів довела 

ефективність наступних форм організації освітнього процесу закладів вищої 

освіти аграрного профілю, а саме:  

 інтерактивних, які стимулюють особистість до активної діяльності: 

заняття з елементами тренінгу, коуч-тренінги, ділові та рольові ігри, «мозкові 

штурми» та інші;  

 комунікативних, які сприяють налагодженню міжособистісної й 

міжнаціональної взаємодії, подоланню перешкод у спілкуванні: проблемні 

лекції, «круглі столи», години спілкування, «відкрита студія», відверті розмови, 

виступи з доповідями на конференціях, участь у дебатах та диспутах та інші;  

 творчих, які розкривають та розвивають особистісний потенціал 

студентів на шляху самовдосконалення й самоствердження: творчі проекти, 

фотовиставки, складання творів-роздумів, есе, презентації та інші.  

Крім того, велике практичне значення для формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю мають і такі форми роботи:  

 коментоване читання, основне завдання якого полягає у формуванні в 

студентів уміння аналізувати і правильно розуміти науковий текст;  

 семінар-розв’язування задач, мета якого – активізувати пізнавальну 

діяльність студентів;  

 семінар-диспут (дискусія), який покликаний організувати студентів, 

пробудити їх інтерес до предмета дослідження, сприяє глибокому засвоєнню 

інформації, виховує принциповість, розвиває логічне мислення і мовленнєву 

діяльність, спонукає мислити, сперечатися, доводити свою точку зору;  

 семінар-конференція, що сприяє формуванню відповідальності, 

самостійності, активності студентів тощо;  
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 семінар-«мозковий штурм», мета якого сформувати вміння вирішувати 

соціальні завдання на творчому рівні.  

У ході проведення дискусії використано метод «займи позицію», метод 

«за – проти» використовувався для демонстрації різних поглядів на проблемне 

питання, що дозволяло ознайомитися з альтернативними рішеннями, іноді й 

протилежними поглядами, та навчав захищати власну позицію з толерантним 

ставленням до поглядів і переконань Іншого, «акваріум» тощо (Васильєв, 2005).  

Свою ефективність підтвердили диспути, «круглі столи», година 

спілкування та година освіченості – інтегровані форми спеціально 

організованої ціннісно-орієнтованої діяльності, що сприяють формуванню у 

студентів системи ціннісних ставлень до себе, Іншого, соціального буття, 

процесів та явищ,  написання творів-есе, роздумів тощо. 

Свою ефективність у формуванні соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю довели рольові та ділові ігри – методи пошуку 

рішень в умовній проблемній ситуації, а також виховні ситуації, які сприяють 

максимальній мобілізації особистісних зусиль задля здійснення вибору та 

визначення шляхів вирішення на основі аналізу проблеми, емпатії та рефлексії.  

Важливе значення для формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю носить діяльність, спрямована на 

виокремлення ефективних методів забезпечення даного процесу.  

Свою ефективність довели, як сучасні традиційні методи, до яких 

відносимо методи:  

 різнобічного впливу на свідомість, почуття, волю учнів з метою 

формування їхніх поглядів, переконань (бесіда, лекція, позитивний приклад);  

 організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки 

(педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправа, створення виховних 

ситуацій);  
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 регулювання, корекції, стимулювання позитивної поведінки і діяльності 

вихованців (заохочення, покарання тощо) (Гончаренко, 2003, с. 76), так і 

інтерактивні методи:  

 дискусійні методи (діалог, групова дискусія, розбір і аналіз життєвих 

ситуацій); 

  ігрові (дидактичні, творчі ігри, в тому числі ділові, рольові ігри); 

 психологічна група інтерактивних методів (заняття з елементами 

сенситивного і комунікативного тренінгу, емпатія) (Голубкова, 1998, с. 16).  

Треба наголосити, що в процесі формування переконань та позицій 

студентів щодо необхідності формування соціальної зрілості важливу роль 

відіграють дискусії. Адже, науково доведено, що когнітивний аналіз емоційних 

станів установлював зв’язок емоцій особистості з когнітивними оцінками подій, 

явищ, фактів та створював умови для виявлення стійких переконань 

ірраціонального характеру, які можуть базуватися на дезінформації, що 

відповідно сприяє формуванню раціональних переконань в особистості 

(Сойчук, 2017, c. 286).  

Під час діяльності щодо обговорення різних тем, дискусія мала різний 

характер та розгорталася за такими дискусійними моделями:  

 централізована дискусія – комунікативна взаємодія через організатора 

спілкування;  

 децентралізована дискусія – неформальна й вільна міжособистісна 

комунікація;  

 фронтальна дискусія – неструктуроване обговорення проблемного 

питання за активної участі всіх членів колективу;  

 ціннісна дискусія – обговорення особистісного ставлення до фактів, подій 

та явищ, переконань соціальної та громадянської позиції;  

 евристична дискусія – проведена з метою винайдення шляхів вирішення 

проблемного питання;  
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 полемічна дискусія – з опорою на докази, твердження, наукові 

положення, що потребувало додаткової підготовки з метою оволодіння певним 

науково-поняттєвим апаратом з окресленої проблеми;  

 філософський діалог («Проблеми чи життєві завдання?», «Цінності 

сучасної людини») – обговорення важливої проблеми за допомогою логічно-

структурованої низки запитань, що уможливило актуалізацію наявних знань 

вихованців як особистісно значущих, які трансформувалися в їхні погляди та 

переконання (Демьянюк, 2011, с. 22).  

Дискусії відносимо до активних методів формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю. Особливістю дискусії є її нетривалий 

термін, але обов’язково з короткою інформацією та постановкою проблеми.  

Наприклад, дискусія за темою «Аксіологічні аспекти соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» передбачає з’ясування 

соціальної обумовленості індивідуальних цінностей особистості; визначення 

взаємозв’язку між рівнем соціальної зрілості особистості та її ціннісними 

орієнтаціями; визнання місця духовних цінностей у рамках філософії 

прагматизму та його місця в сучасному баченні суспільних відносин; виявлення 

різних поглядів, зіставлення різних позицій студентів.  

У процесі проведення дискусії прагнемо вчити студентів аргументувати 

свою позицію, дотримуючись ввічливості й коректності. Головне, щоб кожен 

усвідомив і обміркував існуючи позиції, намагаючись зрозуміти іншого.  

У процесі експериментально-дослідної діяльності ми використовували 

дискусії різного типу, а саме: наукові (виявлення істинних знань і оволодіння 

новими знаннями), організаційні (вирішення певної організаційної проблеми де 

джерелом правильного рішення є самі учасники), навчальні (вирішення 

завдання, яке вже відоме в науці, але залишилося знайти його вирішення в 

навчальному процесі). 

Дискусія може бути запланованою, свідомо підготовленою педагогом або 

стихійно розгорнута на занятті (Москальова, 2011, с. 347).  
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Як свідчить наш власний досвід, з метою підвищення ефективності 

методу краще використовувати заплановану дискусію, що дає можливість 

планомірно активізувати заняття зі студентами, допомагає їм самостійно 

отримати знання, зробити власні виважені висновки.  

Дискусійний метод дає позитивні результати лише завдяки вмінню 

викладача оперативно надати студентам потрібну інформацію перед 

розгортанням дискусії (постановка проблеми, уточнення процесу розгортання 

дискусії, обмін думками, інтерпретація викладачем чи експертом отриманої 

інформації від студентів, підведення підсумків).  

Дослідно-експериментальна діяльність показала, що формуванню 

соціальної зрілості студентів, розкриття їх потенційних можливостей, здатність 

до самовдосконалення і самоствердження успішно реалізуються під час занять з 

елементами тренінгу. 

У виявленні сутності поняття «тренінг», користуємося дослідженнями 

Р. Сойчук, яка, звертаючись до наукових досліджень даного феномену, 

визначає останній як спосіб перепрограмування наявної в особистості моделі 

керування поведінкою та діяльністю, спрямованою на вдосконалення знань і 

вмінь, чи на модифікацію установок і соціальної поведінки особистості 

способами, що відповідають цілям організації та вимогам діяльності; активне 

групове навчання навичкам спілкування з відповідною корекцією «Я-

концепції» та самооцінки; поліфункціональний метод навмисних змін 

психологічних феноменів особистості, групи з метою їх гармонізації (Сойчук, 

2017, с. 283). 

Упровадження в практику виховної роботи занять з елементами тренінгу, 

як показує наш власний досвід, сприяє рефлексії. У процесі занять з 

елементами тренінгу учасники, завдяки зворотному зв’язку, виявляють брак 

умінь та навичок, а також недостатність теоретичних знань, неадекватність 

наявних настанов і стереотипів, що сприяє корекції неефективних моделей 

поведінки та їх заміні на нові, більш ефективні.  
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Суттєвою перевагою тренінгової методики є те, що вона дає унікальну 

можливість розглядати складні, емоційно значущі питання в надійній 

обстановці, що, в свою чергу, надає можливість навчатись та застосовувати 

набуті вміння без хвилювання та несприятливих наслідків, які можуть виникати 

у випадку прийняття неправильного рішення. 

Мета занять з елементами тренінгу полягала, здебільшого, не в аналізі та 

інтерпретації проблем особистості, задля подальшого їх усунення, а в 

активному, свідомому навчанні бажаної соціальної поведінки і формування 

внутрішніх настанов у бажанні студентів підвищувати власний рівень 

соціальної зрілості. 

Під час проведення занять з елементами тренінгу ми дотримувались 

наступних принципів, які покликані забезпечити його результативність, а саме:  

 принципу конфіденційності, який полягає в нерозповсюдженні змісту 

спілкування за межами тренінг-групи задля збереження встановленої довіри й 

відкритості, що надалі відображається на активності її членів і щирості ведення 

дискусії;  

 принципу «тут і тепер», що передбачає налагодження зворотного зв’язку 

в групі, побудованого на довірі між усіма учасниками заняття, котрий створює 

умови для кожної особистості побачити себе в роботі тренінгу, свій «Я-образ»;  

 принципу активності всіх учасників заняття, що є головним у роботі 

тренінгу і сприяє організації спостереження та самоспостереження у груповій 

взаємодії з одночасним «зануренням» у себе й іншого та проведенням аналізу 

групових процесів;  

 принципу відвертості, який забезпечує налагодження атмосфери 

психологічного комфорту й довірливого спілкування, завдяки поіменному 

звертанню до кожного учасника, а не за прізвищем, а також установленню 

рівності між усіма членами групи;  

 принципу персоніфікації щодо проблемних питань, що надає можливість 

уникати безособових мовних форм;  
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 принципу емоційного зв’язку, який передбачає акцентуалізацію 

емоційних станів учасників тренінгу під час зворотного зв’язку, що створює 

умови для зміни власного стилю спілкування з іншими та формує вміння чітко 

й адекватно висловлювати власні почуття (Психологические исследования 

проблемы формирования личности профессионала, 1991). 

У контексті дослідження теоретичних та практичних засад вивчення, 

розробки та впровадження тренінгу в освітній процес закладів вищої освіти 

аграрного профілю, а також залежно від мети і завдань, які здатен віршувати 

тренінг, ми використовували такі види занять:  

 заняття з елементами соціально-психологічного тренінгу – 

спрямовувалося на розвиток комунікативних здібностей, міжособистісних 

відносин, уміння встановлювати та розвивати різні види взаємин між людьми, 

уміння будувати продуктивні соціальні відносини (прикладом вправ, які було 

застосовано під час проведення відповідних занять, можуть бути такі: 

«Груповий портрет», «Дама здавала в багаж...», «Кадрова проблема» тощо);  

 заняття з елементами тренінгу особистісного зростання – спрямовувалося 

на самовдосконалення, вирішення внутрішньо особистісних конфліктів, 

суперечностей, на розвиток соціально значущих якостей, які входять до 

інтегративної якості соціальної зрілості (прикладом вправ, які було застосовано 

під час проведення відповідних занять, можуть бути такі: «Лінія життя», 

«Змагання фахівців-аграріїв», «Презентація нових технологій», «Кожна людина 

як літера в алфавіті», «Кар’єра», «Слалом», «Харизма» тощо);  

 заняття з елементами соціально-просвітницького тренінгу 

спрямовувалося на набуття і засвоєння вмінь та навичок, зміни стратегій 

поведінки, які допомагали студентам конструктивно реагувати в будь-якій 

ситуації, адаптуватися до оточення, швидше знаходити вихід із ситуацій, 

реалізовувати свої плани і досягати мети, в тому числі і мети формування 

високого рівня соціальної зрілості особистості (прикладом вправ, які було 

застосовано під час проведення відповідних занять можуть слугувати такі: 
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«Один день», «Зустрічають за одягом», «Пан чи пропав?», «Вимірювання та 

фіксація» тощо);  

 заняття з елементами психокорекційного та психотерапевтичного 

тренінгу – спрямовувалося на корекцію психічних процесів, тренування певних 

якостей і здібностей особистості (прикладом вправ, які було застосовано під час 

проведення відповідних занять можуть бути такі: «Декілька способів говорити 

«Ні» або «Як чинити опір тискові з боку інших?», «Скульптура конфлікту» 

«Зворотній зв’язок» тощо). 

Під час розробки комплексу вправ було використано наукові доробки 

А. Гольдштейна (2003), В.  Хомика (2003), А. Семенової (2009), О. Бандурки 

(2006), В. Тюріної (2006), О. Федоренко (2006), Р. Сойчук (2017), 

Л. Канішевської (2017), О. Овчарук (2003), О. Штепи (2004), В. Ягоднікової а 

також власні доробки автора та ін. Вправи подано в додатку Е. 

Варто зазначити, що під час занять з елементами тренінгу використані 

базові методи: рольова гра, моделювання, демонстрація, м’язова релаксація, 

робота з роздатковим матеріалом; робота з образами й метафорами, 

спрямування уяви, аналіз проблемних ситуацій, міні-лекції та обговорення; 

дискусія, діагностика (проектні методики), картковий метод тощо.  

Свою ефективність в процесі формування соціальної зрілості студентів 

довели також ігрові форми навчання та виховання.  

Обґрунтуємо доцільність використання ділових ігор у процесі 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

К. Ушинський зазначає, що саме «у  грі людина, що зріє, випробовує свої 

сили і самостійно розпоряджається своїми ж створеннями» (Ушинский, 1950).  

Головним «продуктом» гри, підкреслював В. Давидов, є та чи інша зміна, 

формування та розвиток особистісних якостей, певні особистісні 

новоутворення (Психологический словарь, 1983, с. 117).  

Дидактична гра – це спеціально створені ситуації, що моделюють 

реальність, з яких студентам пропонується знайти вихід. Головне призначення 
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даного методу – стимулювати пізнавальний процес (Подласый, 2001; Щукина, 

1978). 

С. Рубінштейн стверджував, що гра є вираженням ставлення людини до 

навколишньої дійсності: «Суть людської гри – у здатності, відображаючи, 

перетворювати дійсність. Уперше виявляючись у грі, ця сама загальна людська 

здатність уперше  у грі і формується. Уперше формується і виявляється потреба 

людини впливати на світ – у цьому основне, центральне і найзагальніше 

значення гри» (Рубинштейн, 2000, с. 589). 

В. Селіванов вважає гру найважливішим засобом виховання і зазначає, 

що «гра – це засіб виховання, у якому вихователь як інструмент формування 

особистості вихованця використовує його вільну (ігрову) діяльність в 

уявлюваній чи реальній ситуаціях, направляючи її на розвиток позитивних 

якостей особистості» (Селиванов, 2002, с. 9).  

Він також зазначає, що гра – це діяльність вихованця, мотивом якої є сам 

процес чи дії з уявлюваними об'єктами в уявлюваній чи реальній ситуаціях, 

вона спрямована на пізнання, освоєння і перетворення дійсності і 

використовується в педагогічному процесі як засіб виховання і навчання 

(Селиванов, 2002, с. 207). 

Перевагою ділових ігор є те, що вони поєднують теорію і практику, 

сприяючи формуванню професійних знань і практичних умінь. Ігри 

підвищують інтерес до предмета, що вивчається, оскільки вони 

супроводжуються позитивними емоціями. 

Педагогічна сутність ділових ігор полягає в активізації мислення, 

підвищенні самостійності майбутнього спеціаліста, піднесенні духу творчості в 

навчанні, наближенні його до профорієнтаційного, підготовці до професійної 

практичної діяльності.  

В якості прикладу застосування ділових ігор можуть слугувати ігри, 

розроблені О. Винославською (2005) та адаптовані нами для використання в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю, які ми 

використовували під час викладання курсу «Психологія» (спеціальність 
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«Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»), а саме:  

«Алгоритм розв’язання управлінських проблем», «Прийняття групових 

рішень», «Послідовність дій при вирішенні проблем», «Базові технології 

прийняття рішень», «Правила для переможця» та інші.  

Виховний вплив методів виховання, зауважує М. Фіцула, посилюється за 

умови використання відповідних прийомів виховання, які розуміємо як частину, 

елемент методу виховання, необхідний для ефективного застосування методу в 

конкретній ситуації (Фіцула, 2006, с. 292). 

При чому, вибір методів виховання залежить від наступних факторів, 

наголошує Г. Коджаспирова: мети виховання; змісту і закономірностей 

виховання; провідного типу діяльності в даному віці вихованців; порівняльних 

можливостей різних методів і прийомів виховання; вікових особливостей 

вихованців; індивідуальних і статевих особливостей; виховних завдань і умов їх 

вирішення;  рівня вихованості і мотивації поведінки (Коджаспирова, 2010). 

Спираючись на дослідження Г. Коджаспірової, виділяємо прийоми, 

спрямовані на зміни як у відносинах педагога з вихованцем, так і в його 

взаєминах з оточуючими (рольова маска, безперервна естафета думок, 

самостимулювання, імпровізація на вільну тему, імпровізація на задану тему та 

ін.); прийоми організації спілкування (інструктування, розподіл ролей, корекція 

позицій, самоусунення, розподіл ініціативи, обмін функціями та ін.). 

Крім методів і прийомів, у виховній роботі використовують засоби 

виховання, під якими розуміємо вид суспільної діяльності, який впливає на 

особистість у певному напрямі (Фіцула, 2006, с. 292). 

На слушну думку, А. Макаренка, який зауважував, що «у вихованні немає 

дрібниць. Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше – люди». 

Талановитий педагог наголошував, що «виховання відбувається на кожному 

квадратному метрі педагогічної території, тому турбота про високу культуру 

оформлення й утримання навчальних приміщень закладу, території, 

гуртожитків – це важливий засіб виховання загальнолюдської і професійної 
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культури майбутніх фахівців» (Професійна освіта, 2000), у тому числі і 

формування їх соціальної зрілості. 

Крім того, свою ефективність у процесі формування соціальної зрілості 

студентів ЗВОАП також довели груповий перегляд фільмів, різноманітні акції, 

перфоманси, організації фотовиставок, екскурсії  тощо. 

Отже, спираючись на думку М. Фіцули (2006) визначаємо, що форми, 

методи, прийоми і засоби, які застосовуються нами в процесі формування 

соціальної зрілості студентів взаємопов’язані та взаємозумовлені. Жодна з них 

не є універсальним засобом формування соціальної зрілості студентів. Тому 

педагог повинен володіти технологією їх використання і вміло поєднувати їх, 

враховуючи особливості кожного студента-аграрника чи колективу загалом.  

Резюмуючи, викладене вище вважаємо за необхідне звернути увагу на 

той факт, що в процесі формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю ми використовували форми та методи, які мають переважно 

традиційний характер. Це пояснюється тим, що в процесі впровадження 

традиційних методів головна діяльність належить викладачам, а в процесі 

впровадження інноваційних форм і методів (зокрема, коворкинг, кейси та інші) 

значна частка часу належить самостійній діяльності студентів.  

Зважаючи на контингент студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю, зменшення кількості годин, які виділяються на опанування соціально-

гуманітарних дисциплін та на те, що в процесі формування соціальної зрілості 

студентів-аграрників нами було здійснено діяльність, спрямовану на підготовку 

викладачів до формування відповідної інтегративної якості, ми вважаємо 

ефективним використовувати саме сучасні традиційні форми та методи в 

процесі формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

На нашу переконливу думку, важливо створити такі умови для 

формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої 

освіти аграрного профілю, за яких у них б вироблялися позитивні, схвалювані 

суспільством якості, риси, здатності.  
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Беручи до уваги наукову позицію В. Тернопільської, Т. Коломієць та ін., 

вважаємо, що причини (умови, фактори), що визначають вибір методів 

формування соціальної зрілості студентів залежать від:  

 цілей та завдань відповідного процесу;  

 змісту;  

 системи методів (без універсалізації будь-якого з них);  

 індивідуальних особливостей студентів;  

 умов (важливе місце серед яких належить взаєминам, які складаються у 

групі: мікроклімат у колективі, стиль педагогічного керівництва тощо);  

 засобів (посібники, твори образотворчого мистецтва, засоби масової 

інформації, різні види діяльності, педагогічна техніка та ін.);  

 рівня педагогічної кваліфікації педагогів та рівня їх готовності до 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

(Тернопільська, 2014, с. 40). 

Важливою умовою успішного формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю є, безперечно, особистість викладача, 

його загальна і педагогічна культура та майстерність, а також рівень готовності 

до формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю.  

Необхідно додатково звернути увагу на те, що педагог своєю особистістю 

впливає на формування особистості студентів. Переконливим підтвердженням 

цього є зауваження К. Ушинського, який зазначав, «у вихованні – все повинно 

базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила ллється тільки з живого 

джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний 

організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити 

особистості в справі виховання» (Фасоля, 2011). 

Досягнення поставленої мети виховної роботи можливе у процесі 

реалізації сукупності методів. Комбінація цих методів у кожному випадку має 

бути адекватною поставленій меті, змісту виховання, рівню вихованості 

особистості, її віковим та психологічним характеристикам. Вибір такої 
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сукупності (комбінації) методів виховання залежить від рівня педагогічного 

професіоналізму.  

Крім того, важливе значення має усвідомлення викладачами необхідності 

опанування ними принципами та прийомами педагогічної фасилітації. 

Варто наголосити, що у процесі формування особистості не буває 

однакових ситуацій і стандартних підходів до використання тих чи інших 

методів. Багато тут залежить від знань, таланту, досвіду і творчості вихователя. 

Тому слушною залишається думка А. Макаренка: «Ніякого засобу не можна 

розглядати відокремлено від системи. Ніякого засобу взагалі, хоч би який ви 

взяли, не можна визнати ані добрим, ані поганим, якщо ми розглядатимемо 

його окремо від інших засобів, від цілої системи, від цілого комплексу впливів» 

(Професійна освіта, 2000).  

«Соціальний досвід, що накопичений суспільством і підлягає засвоєнню є 

надбанням старшого покоління, яке виступає в ролі викладача», відмічає 

О. Федоренко (2012).  

Чим складніше частина соціального досвіду, що підлягає організованому 

засвоєнню, тим більшого значення набуває викладач, а його викладацька 

діяльність – обов’язковий компонент системи, яка спрямована на освіту і 

формування якостей особистості студента (Федоренко, 2012). 

Слід підкреслили, що ефективність формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю і ефективність виховного процесу взагалі 

залежить від  особистості викладача, від властивих йому особистісних якостей, 

настанов, ціннісних орієнтацій, мотиваційних тенденцій тощо. 

Не можна не погодитись з І. Бехом (2013), який зауважує, що «задача 

педагога полягає в тому, щоб вихованець позитивно переживав суспільно 

значущі впливи, які спрямовує на нього виховний простір і прагнув 

мінімізувати всі ті моменти, що стають на заваді його духовно-морального 

розвитку. Такої спрямованості перепони об’єктивно діятимуть, оскільки у 

виховному просторі окрім цілеспрямованих впливів, мають місце і впливи 

стихійні, які своїми особистісно деструктивними тенденціями уповільнюють 
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процес сходження підростаючої особистості до духовно-моральної зрілості» 

(с. 46). 

Важливе виховне значення для формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю належить інституту кураторів, як центральної 

структурної ланки управління організаторсько-виховної роботою зі студентами.  

Зміст діяльності інституту кураторів визначається Законом України «Про 

вищу освіту» (2017), Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті (2002), відповідними документами Міністерства освіти і науки 

України, а також положеннями, розробленими структурними ланками. 

Діяльність викладачів-кураторів студентських груп має високу соціальну 

значущість, оскільки він виступає посередником між суспільним попитом на 

соціально зрілих громадян, висококваліфікованих фахівців-аграріїв.  

Відтак, це потребує від викладача-куратора студентської групи 

оволодіння теорією і методикою виховання студентської молоді. Однак, для 

значної кількості викладачів-кураторів студентських груп ЗВО аграрного 

профілю на заваді стає брак педагогічної освіти, а значить і дефіцит знань з 

теорії і методики виховання, що потребує, відповідно спеціальної 

цілеспрямованої діяльності щодо формування готовності викладачів-кураторів 

формування соціальної зрілості студентів. 

Таким чином, аналіз виховного потенціалу освітнього процесу закладів 

вищої освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості 

студентів дозволяє стверджувати, що він має значні виховні можливості: 

встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами і студентами; 

організацію освітнього процесу, який орієнтований на вирішення соціально-

орієнтованих та професійних завдань; присутність в закладах вищої освіти 

аграрного профілю органів студентського самоврядування; забезпечення 

процесу формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі ЗВО 

аграрного профілю особистісно-орієнтованими засобами, формами і методами 

організації формування відповідної інтегративної якості; готовність викладачів 

формувати у студентів відповідну інтегративну якість. 
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3.2. Теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю  

 

З метою забезпечити досягнення студентами належного рівня соціальної 

зрілості нами визначено комплекс організаційно-педагогічних умов як 

сукупність явищ, дій і заходів, що інтегруються в єдине ціле. 

Ключовим поняттям виступає поняття «умова», яка в лексикографічній 

літературі трактується як: обставини, особливості реальної дійсності, за яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; правила, вимоги, виконання яких 

забезпечує що-небудь; ситуація або середовище, де щось відбувається або існує 

(Басков, 2004). 

У науковій педагогічній літературі поняття «педагогічна умова», 

розглядається як:  

 обставини чи обстановка, яка здійснює вплив на формування і розвиток 

певних педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості (Конопкін, 

1980, с. 97);  

 чинники, що впливають на процес досягнення мети, зокрема виділяють 

зовнішні (позитивне ставлення; об’єктивність оцінювання діяльності; умови 

виховного процесу тощо) та внутрішні (індивідуальні психофізіологічні 

властивості особистості, мотивація, вміння, навички, досвід тощо) (Організація 

самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання, 2003);  

 система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що 

об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідних для досягнення 

педагогічної мети (Платонов, 1972);  

 взаємопов’язана сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх 

характеристик функціонування, що забезпечує високу результативність 

педагогічного процесу й відповідає психолого-педагогічним критеріям 

оптимальності (Манько, 2000, с. 157);  
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 обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний 

педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується 

активністю особистості, групи людей (Словник довідник з професійної 

педагогіки, 2006).  

Окрім зазначеного варто звернути увагу на визначення поняття 

організаційні умови як «взаємопов’язану сукупність процесів і дій, що впливає 

на цілеспрямовану й упорядковану організацію освітнього середовища, у якому 

відбувається формування певного педагогічного феномену» (Рудницька, 2005). 

Поділяючи думку С. Федоренко, вважаємо доречним використовувати 

поняття «організаційно-педагогічні умови», оскільки воно «експліцитно 

відбиває погляд на освітнє середовище як комплексну систему внутрішніх і 

зовнішніх впливів на розвиток особистісної сфери суб’єктів навчально-

виховного процесу (згідно оновлень чинного законодавства України – 

освітнього процесу)» (Федоренко, 2017, c. 158). 

Ще вважаємо необхідним, згідно досліджень Р. Сойчук (2017), визначити 

основні характеристики педагогічних умов, а саме: системний характер; чітко 

визначена структура з установленими зв’язками між структурними елементами; 

урахування особливостей підготовки педагогів та вихованців до активної 

творчої діяльності; особливості організації виховного процесу, що 

детермінують результати виховання, освіти й розвитку особистості (c. 233). 

Загалом, під організаційно-педагогічними умовами, спираючись на думку 

С. Федоренко (2017), розуміємо сукупність сприятливих і процесуальних 

ресурсів освітнього середовища, які в цілеспрямованому комплексному 

поєднанні забезпечують формування певного педагогічного феномену (c. 159). 

Для визначення організаційно-педагогічних умов, які забезпечують 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю було 

проведено їх експертне оцінювання. У запропонованому дослідженні взяли 

участь 78 викладачів-кураторів ЗВО аграрного профілю. За результатами 

пілотажного дослідження визначено 8 організаційно-педагогічних умов, на які 

найчастіше вказували викладачі,  а саме: 
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1. Створення виховного простору ЗВО аграрного профілю, сприятливого 

для формування соціальної зрілості студентів. 

2. Формування у студентській групі виховного середовища, що активізує 

бажання студентів розвивати соціально значущі якості. 

3. Актуалізація виховного потенціалу освітнього процесу ЗВО аграрного 

профілю.  

4. Розробка та реалізація наскрізної програми формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі ЗВО аграрного профілю. 

5. Встановлення закладами вищої освіти аграрного профілю соціально-

педагогічного партнерства з усіма зацікавленими у формуванні соціальної 

зрілості студентів фізичними та юридичними особами (інститутами).  

6. Педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

7. Змістове і методичне забезпечення процесу формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі ЗВО аграрного профілю. 

8. Підготовка викладачів до формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю. 

На наступному етапі експертам було запропоновано проранжувати 

відповідні організаційно-педагогічні умови. Результати експертного 

оцінювання наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Результати експертного оцінювання визначення організаційно-

педагогічних умов, які забезпечують формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю 
№ 

пп 

Організаційно-педагогічні умови Кількість 

вибірок (у %) 

Місце  

у рейтингу 

1 Створення виховного простору ЗВО аграрного 

профілю, сприятливого для формування соціальної 

зрілості студентів. 

49 (62, 8 %) 3 

2 Формування у студентській групі виховного 

середовища, що активізує бажання студентів 

розвивати соціально значущі якості. 

17 (21,8 %) 8 

3 Актуалізація виховного потенціалу освітнього 

процесу ЗВО аграрного профілю.  
24 (30,8 %) 7 
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Продовження таблиці 3.1. 

№ 

пп 

Організаційно-педагогічні умови Кількість 

вибірок (у %) 

Місце  

в рейтингу 

4 Розробка та реалізація наскрізної програми 

формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі ЗВО аграрного профілю. 

62 (79, 5 %) 1 

5 Встановлення закладами вищої освіти аграрного 

профілю соціально-педагогічного партнерства з 

усіма зацікавленими у формуванні соціальної 

зрілості студентів фізичними та юридичними 

особами (інститутами).  

36 (46,2 %) 5 

6 Педагогічний моніторинг ефективності процесу 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю. 

42 (53,8 %) 4 

7 Діяльність викладачів, спрямована на формування 

соціального досвіду студентів ЗАО аграрного 

профілю. 

33 (42,3 %) 6 

8 Підготовка викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 
53 (68 %) 2 

Усього 78 осіб (100 %) 

 

Спираючись на нормативні документи в сфері вищої освіти, наукові 

добутки окремих освітян (І. Бех, 2013; Л. Канішевська, 2013; А. Лякішева, 2015;  

В. Радул, 2017; Р. Сойчук, 2017; І. Сопівник, 2018; Р. Сопівник, 2017, 

С. Федоренко, 2017; М. Школьна, 2018, Я. Галета, 2018; В. Ягоднікова, 2018 та 

інші), аналіз практики діяльності ЗВО аграрного профілю, наші безпосередні 

бесіди з викладачами закладів вищої аграрної освіти, відповідно до результатів 

експертного оцінювання визначаємо наступні організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП, а саме:  

 розроблення та реалізація наскрізної програми формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю;  

 формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю;  

 створення виховного простору закладів вищої освіти аграрного профілю, 

що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів;  

 педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної 

зрілості студентів (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю 
 

Схарактеризуємо кожну із зазначених умов. 

Першою організаційно-педагогічною умовою визначаємо розроблення та 

реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Виконання зазначеної умови передбачає насамперед змістово-методичне 

забезпечення освітнього процесу ЗВО аграрного профілю програмою 

формування соціальної зрілості студентів, спрямованою на цілісний системний 

підхід до організації відповідного педагогічного процесу. 

Наскрізна програма формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю в освітньому процесі складається з трьох компонентів:  

 перший компонент включає розробку та викладання спецкурсу 

варіативного компоненту програми вищого аграрного навчального закладу 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю»;  

 другий компонент – діяльність, спрямована на оптимізацію виховних 

можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю;  

Розроблення та реалізація 
наскрізної програми 

формування соціальної 
зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного 
профілю 

Формування готовності 
викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів 
ЗВО аграрного профілю 

Створення виховного простору 
у закладах вищох освіти 

аграрного профілю, що сприяє 
формуванню соціальної 

зрілості студентів 

Педагогічний моніторинг 
ефективності процесу 

формування соціальної 
зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 
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 третій компонент – інтерактивна програма виховання студентів 

«Соціальна зрілість особистості як основа ефективної самореалізації», мета якої 

формування компонентів соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

Важливо звернути увагу на той факт, що наскрізною відповідну програму 

вважаємо, тому, що вона покликана не тільки об’єднати можливості 

навчального, виховного та розвивального завдань освітнього процесу, а й тому, 

що вона враховує особливості соціально-психологічного та професійного 

розвитку студентів різних курсів ЗВО аграрного профілю. 

Основними завданнями програми є:  

 ознайомлення студентів з сутністю соціальної зрілості особистості;  

 формування позитивної мотивації щодо необхідності формування 

соціальної зрілості особистості та її підкріплення в різних видах пізнавальної, 

особистісної, суспільно значущої та професійної діяльності;  

 розвиток умінь та навичок соціально зрілої поведінки;  

 сприяння самовдосконаленню та саморозвитку студентської молоді задля 

досягнення більш високого рівня соціальної зрілості;  

 формування вмінь оцінювати соціальну ситуацію у відповідному 

соціокультурному середовищі, налагоджувати комунікативні толерантні 

взаємини в процесі життєдіяльності й спілкуванні, відповідати за вибір 

активної громадянської позиції у відстоюванні прав і свобод, інтересів 

особистості;  

 спроможності виявлення соціально значущі якості, як-от: самостійність, 

конкурентоспроможність та інші;  

 здатність мобілізувати інтелектуально-духовний потенціал для 

досягнення успіху, що передбачає самовдосконалення та подальший 

ефективний саморозвиток особистості, у тому числі і професійного.  

Усі дії людини, їх планування, здійснення, результати виражають собою 

суть самоорганізації. Адже людина починає пізнання цього світу з прагнення 

визначити, упорядкувати, систематизувати об’єкти, предмети, методологію, 
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інструменти, мову дослідження. У залежності від стадії розвитку особистості і 

ступеня усвідомлення нею проблеми, на перший план можуть виступати 

духовно-ціннісні, креативно-антропологічні та прагматичні орієнтири суб’єкта, 

які відповідають різним проекціям когнітивної, емоційної, мотиваційної і 

поведінково-діяльнісної структури індивідуальності, що обумовлюють 

адаптивну або активно-перетворюючу функцію особистості. 

Науково доведено, що пізнання будь-якого предмета, будь-якого нового 

явища починається з ознайомлення з ним, з його зовнішніми проявами і з 

окремими сторонами, деталями.  

Адже, погоджуючись з І. Бехом (2012), процес пізнання «полягає в 

усвідомленні вихованцем змісту і сенсу певної духовної цінності як підґрунтя 

його приємних переживань, і має представляти собою цілісну мікроконцепцію 

зі своїми процесуальними закономірностями-вимогами, невідворотними для 

виконання». Як уже відмічалося в нашому дослідженні, однією з соціально-

духовних цінностей людини є соціальна зрілість особистості, тому виникає 

необхідність здійснення діяльності, спрямованої на «сходження зростаючої 

особистості до відповідної духовної цінності» (за І. Бехом, 2012).   

Тому доцільним бачиться спрямувати діяльність на формування у 

студентів сукупності знань і уявлень про соціальні процеси та явища, розуміння 

поняття «соціальна зрілість особистості» та необхідності формування у 

особистості відповідної інтегративної якості.  

Причому, знання та уявлення студентів пов’язані, перш за все, зі 

знаннями про сутність соціальної зрілості особистості, про соціально-духовні 

цінності і доцільність їх вияву, як у повсякденній життєдіяльності, так і в 

процесі їх професійного зростання; про потреби, інтереси, мотиви формування 

відповідної якості у особистості; про ознаки, що підтверджують наявність 

відповідного рівня соціальної зрілості. Підґрунтям для формування знань і 

уявлень про соціальну зрілість особистості і усвідомлення необхідності її 

формування є взаємодія процесів саморефлексії та самоідентифікації, а також 

їхні результати.  
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Адже, як наголошує Р. Сойчук, саме в юності у свідомості особистості 

відбуваються глибокі перетворення, зумовлені процесом переходу від «світу 

речей» до «світу ідей» (почуттів, думок, ставлень), підкріплені особистісними 

принципами поведінки, оцінними судженнями як провідними засадами вчинків 

(Сойчук, 2017, с. 136). Важливою потребою в юнацькому віці є потреба в 

самопізнанні. Процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів та 

станів свободи, відмічає Р. Сойчук (2017), називають рефлексією (с. 137).  

Рефлексія як здатність до самопізнання, самооцінювання, самоставлення, 

саморегуляції уможливлює ніби відсторонене сприйняття особистістю власного 

психічного життя. У процесі рефлексії об’єктом аналізу є результати набутого 

досвіду ідентифікації. Вона розгортається як розмірковування суб’єкта не лише 

в площині його життєвого сьогодення з властивими йому цінностями, 

бажаннями, прагненнями, а й у площині досягнення можливих вищих духовних 

надбань. Загалом від глибини й різнобічності рефлексії залежить 

диференційованість Я, емоційне ставлення особистості до об’єктів, які 

належать до сфери її духовних утворень (цінності пізнання, діяльності, 

спілкування). При цьому ті позитивні емоції, які виникають, можуть стати 

новою самоцінною мотивацією Я самостійно змінювати себе духовно, 

наголошує Р. Сойчук (Сойчук, 2017, с. 138).  

У контексті зазначеного викликає зацікавленість висловлювання 

А. Фурмана про те, що коли особистість «досягає рефлексивного рівня 

буденної миследіяльності, то розуміє, що стає творцем не тільки власної долі, а 

й своєї країни, принаймні свого найближчого довкілля – батьківщини» 

(Фурман, 2015, с. 75).  

Саме тому нашу діяльність було спрямовано на формування знань про 

соціальну зрілість особистості, соціально-духовні цінності, до яких належить 

соціальна зрілість особистості, доцільність її вияву, а також на розвиток у 

студентів самопізнання, самооцінювання, самоставлення, саморегуляції. 

Крім того, важливою є думка І. Беха (2012) про те, що «процес пізнання 

тут не обмежується процесом чистого осмислення, а й передбачає певне 
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ставлення до його результату» і «вимагає, перш за все, велично-зворушливого 

спілкування вихователя з вихованцями в усіх запропонованих закономірностях 

і вимогах». Тому важливим є усвідомлення викладачем того, «яка психологічна 

реальність лежить за процесом об’єднання» (Бех, 2012).  

Тому діяльність, між іншим, була спрямована на формування свідомого 

ставлення до соціальної зрілості особистості в процесі суб’єкт-суб’єктних 

відносин між студентами та викладачами, що, в свою чергу, сприяло свідомому 

формування відповідної якості. Практичне здійснення відповідної діяльності 

реалізується через розробку та впровадження у навчальний процес ЗВОАП 

спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів».  

Як відомо, провідна діяльність в юнацькі роки – навчально-професійна, 

якій підпорядковуються всі інші види діяльності. Ефективність навчальної 

діяльності залежить від внутрішніх (суб’єктивних) чинників, до яких відносять 

особистісні якості людини, рівень розвитку, мислення, пам’ять, пізнавальні 

можливості, рівень рефлексії, вміння усвідомлювати те, що відбувається з нею і 

в навколишньому світі, попередній досвід, категоріальний апарат, мотивація 

навчання, стиль навчально-пізнавальної діяльності і зовнішніх (об’єктивних) 

чинників, до яких належать зміст навчання, знання, вміння викладача тощо 

(Фіцула, 2006, с.80).  

Як відомо, навчальний процес у вищій школі реалізує освітню, виховну, 

розвивальну, професійну функції. Згідно з метою та завданням нашого 

дослідження виховній функції належить провідна роль.  

Безпосередньо, у світлі проблеми формування соціальної зрілості 

студентів заклади вищої освіти аграрного профілю, вартує уваги позиція 

М. Фіцули, який зазначає, що виховна функція навчання у вищій школі 

спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, її індивідуальних і 

професійно значущих якостей. Досягти цього можливо завдяки досконало 

вибудуваному змісту навчальних предметів, що сприяє формуванню світогляду 

і загальної культури студентів» (Фіцула, 2006, с.81).  
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З дидактичної позиції продуктом пізнавальної діяльності людини є 

знання, а зміни, які при цьому відбуваються в суб’єкті, виступають як побічний 

результат; у навчальній діяльності прямим продуктом є зміни в самому 

суб’єкті, які у відриві від суб’єкта втрачають будь-який сенс.  

З психологічної позиції навчання, як вид людської діяльності, забезпечує 

засвоєння соціально-історичного досвіду: знань, накопичених людством; 

досвіду трудової і творчої діяльності; досвіду емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності (Анциферова, 2000).  

Науково доведено, що засвоєння досвіду забезпечується шляхом 

інтеріоризації (перетворення структури предметної діяльності на структуру 

внутрішнього плану свідомості), причому активність особистості виявляється 

не просто в інтеріоризації навчальних впливів, але й в переломленні їх через 

суб’єктивний досвід особистості, у результаті чого зовнішні умови утворюють 

єдине ціле з внутрішнім світом, що робить того, хто навчається, одночасно 

об’єктом і суб’єктом навчання.  

Отже, навчальна діяльність є самостійною пізнавальною діяльністю 

людини, чинником розвитку особистості в цілому.  

Суб’єктивний досвід того, хто навчається зазнає переконструювання за 

рахунок включення перетворюваних нових знань і вмінь до системи 

попередньо набутого досвіду. Знання, які подаються у процесі навчання, 

допомагають суб’єктові вибудувати нові знання та дії у своєму досвіді і змінити 

попередньо набутий досвід; знання є засобом його динамічної зміни.  

Оскільки навчання є зміною суб’єкта діяльності, то діяльність учіння 

може бути визначена як діяльність із само змінювання, саморозвитку, коли його 

досвід перетворюється в навчальній діяльності шляхом присвоєння елементів 

соціокультурного досвіду.  

Тому в процесі формування соціальної зрілості студентів вбачаємо за 

необхідне в освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю 

здійснювати діяльність, спрямовану на оптимізацію виховних можливостей 

навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо формування 
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соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, мета 

якої сформувати теоретичну базу та практичні вміння та навички, сприяти 

реалізації індивідуальних інтелектуальних та духовних ресурсів студентів для 

подальшого розвитку та необхідності самовдосконалення їх соціально зрілої 

поведінки.  

Слід зазначити, що вперше термін «оптимізація навчання» застосував 

Ю. Бабанський, який розглядав цей процес як взаємопов’язану діяльність 

вчителя та учнів, що має на меті одержання максимально можливої в цій 

ситуації ефективності навчання за умов дотримання мінімальних затрат часу 

учнів та вчителів (Бабанський, 1977, c. 25).  

Сутність процесу оптимізації навчання, на думку М. Фіцули, полягає у 

виборі оптимальної сукупності навчально-виховних завдань, змісту, методів і 

форм, що дає можливість досягнення найкращих результатів у конкретних 

умовах (Фіцула, 2010). 

Сучасні вітчизняні й зарубіжні дослідники способів оптимізації 

освітнього процесу розглядають цей феномен як:  

 доцільний вибір змісту, методів, форм і прийомів дидактичного впливу, 

які забезпечували б найкращий результат у навчанні (Фіцула, 2010);  

 процес створення найкращих, найзручніших умов для діяльності та 

найбільш сприятливих умов для отримання максимально можливих результатів 

без додаткових затрат часу і фізичних зусиль (Лозова, 2011, с. 234);  

 створення найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів 

без зайвих витрат часу і фізичних зусиль (Верхола, 1976, с. 29 – 30);  

 процес знаходження або вибору найкращого варіанту з множини 

можливих (Алексюк, 1998, с. 96);  

 сукупність найсприятливіших умов для здійснення навчально-виховного 

процесу (Вітвицька, 2012, с. 127);  

 ступінь відповідності організаційного аспекту системи тим цілям, для 

досягнення яких вона створена (Ягупов, 2001, c. 351 – 352);  
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 вид управління навчальним процесом, що забезпечує оптимальне 

(найкраще, найдоцільніше за таких умов) функціонування навчально-виховної 

системи, що передбачає вибір оптимального варіанта процедури навчання в 

конкретній педагогічній ситуації (Марушкевич, 2006, c. 163 – 164).  

Важливим для нашого дослідження є положення про те, що сутність 

терміну «оптимізація» пов’язана також із створенням найсприятливіших для 

досягнення певної мети стосунків між особистістю й колективом, між 

окремими суб’єктами навчально-виховного процесу (згідно оновлень чинного 

законодавства України – освітній процес) (Опольська, 2009, c. 234). 

Здійснюючи формування соціальної зрілості студентів у процесі навчальної 

діяльності, передусім, намагалися визначити конкретні освітні завдання та 

відповідний зміст, спрямований на формування в студентської молоді 

досліджуваного феномена. 

Третім компонентом програми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю в освітньому процесі визначаємо 

інтерактивну програму виховання студентів «Соціальна зрілість особистості як 

основа ефективної самореалізації», мета якої – формування компонентів 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Соціальну зрілість студентів визначаємо як інтегративну якість 

особистості. Інтегративність визначаємо як комплексність, цілісність, 

системність будь-якого процесу, явища чи поняття. Вона пов’язана з цілями, 

для досягнення яких призначена відповідна система. 

Головна мета нашого дослідження є формування високого рівня 

соціальної зрілості студентів.  

Соціальна зрілість студентів має складну структуру, змістові компоненти 

якої взаємозумовлені та взаємопов’язані між собою.  

Спираючись на це вважаємо, що формування високого рівня кожного 

компонента сприяє формуванню високого рівня соціальної зрілості студентів 

загалом. Ефективність формування високого рівня соціальної зрілості студентів 



228 

 

значною мірою залежить від правильно вибудуваного процесу виховання, 

продуманого вибору форм і методів його реалізації. 

Причому, поняття «ефективність», у широкому значенні, це «властивість 

певного процесу, яка зумовлена його якістю та кількістю засобів, що беруть 

участь у процесі, а також конкретною ситуацією; характеризується певним 

співвідношенням між отримуваним сумарним ефектом та сумарними витратами 

на створення і використання засобів, що беруть участь у процесі, його 

організацію та здійснення»  (Гірничний енциклопедичний словник, 2001, с. 346).  

З педагогічної точки зору поняття «ефективність» має визначати ступінь 

відповідності між проектованими та діагностованими результатами і 

характеризувати ступінь успішності функціонування педагогічної системи в 

досягненні мети (Гончаренко, 1997, с 138). 

Запропонована нами інтерактивна програма виховання студентів 

«Соціальна зрілість особистості як основа ефективної самореалізації»  дозволяє 

проектувати процес виховання соціальної зрілості студентів на основі суб’єкт-

суб’єктного рівноправного партнерства під час їх включення у соціально-

культурну діяльність. Специфіка цього процесу полягає насамперед у тому, що 

він є безперервним, тривалим у часі, оскільки формування соціально зрілої 

особистості відбувається впродовж усього життя.  

Необхідно відзначити, що спрямований на формування всебічно 

розвиненої особистості, процес формування соціальної зрілості студентів 

передбачає використання різноманітних форм, методів, прийомів і засобів 

виховання, постійного виявлення результатів виховних впливів, корекції змісту 

і методики, а його ефективність підвищиться за умови, коли буде встановлено 

тісний зв’язок різних видів форм роботи із життям, викликами сьогодення, із 

повсякденною діяльністю студентської молоді, адже відірвані від життя форми 

неминуче призведуть до поверхневого ставлення студентів до діяльності. 

З метою створення належного методичного забезпечення процесу 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 



229 

 

профілю, спираючись на дослідження Р. Сойчук (2017), нами було використано 

різноманітні форми й методи та отримано такі стадії:  

 підготовча стадія – попередня робота викладача – постановка мети, 

осмислення виховної ситуації та шляхів реалізації і конкретизації дій на 

досягнення запланованого результату;  

 стадія проектування – окреслення виховних завдань, виокремлення 

факторів, добірка й розробка необхідних методів та засобів формування 

соціальної зрілості студентів;  

 стадія очікування – з’ясування існуючих потреб, бажань і мотивів 

студентів у певній діяльності, що передбачало виконання вправ та спеціальних 

технік, котрі сприяли виявленню реального стану (відсутність чи 

поліаспектність бажань, мотивів тощо);  

 стадія генерації ідей – використання різних методів («мозковий штурм», 

вирішення проблемних ситуацій, обмірковування, дискусії, диспути тощо), що 

надавало змогу надалі краще уявити (відновити, встановити) певний задум, 

з’ясувати сутність понять, явищ, подій та фактів;  

 стадія реалізації – вибір шляху вирішення проблеми та складання 

проекту дій з термінами його виконання. Здійснювався аналіз можливостей та 

розроблялася стратегія для усунення певних перешкод з ретельним 

обговоренням змісту кожного наступного кроку.  

Коректувався проект (вправа) і правила проведення; організовувалося 

безпосереднє виконання плану дій; визначалися мікрогрупи, які працювали над 

виконанням конкретних завдань. При цьому враховували інтереси й творчі 

можливості студентів, заохочували їхню ініціативу, підбадьорювали їх, 

озброювали методами та прийомами виконання тих чи інших завдань. Усе це 

сприяло мобілізації внутрішніх потенційних можливостей студентів у 

вирішенні виховних завдань;  
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 стадія моніторингу та рефлексії – проведення аналізу набутого 

певного досвіду, з’ясування та усвідомлення реальності психологічного стану 

студентів;  

 стадія оцінювання – ретельний аналіз усього ходу проекту (заняття 

з елементами тренінгу, вправи, семінари, заняття тощо) та можливість 

самооцінювання кожним учасником за бальною шкалою особистісної 

активності, інтересу, втоми під час заняття.  

Планування та організація виховних заходів, спрямованих на формування 

компонентів соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю передбачає реалізацію педагогом відповідних функцій, зокрема:  

 організаторської (планування й координація формування компонентів 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю з усіма 

учасниками виховного процесу: спільно зі студентами організовує відповідний 

процес; надає допомогу органам студентського самоврядування; налагоджує 

взаємодію між студентським колективом, адміністрацією навчально-наукових 

інститутів та університету, громадськістю; проводить психолого-педагогічну 

діагностику рівня сформованості соціальної зрілості студентів, веде 

документацію);  

 аналітико-прогностичної  (на основі вивчення й урахування рівня 

сформованості соціальної зрілості кожного студента педагог сприяє 

підвищенню рівня їх вихованості та здійснює проектування життєдіяльності 

студентського колективу, окремих студентів та власної діяльності й поведінки);  

 координаційно-інформаційної (налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

між усіма учасниками освітнього процесу);  

 комунікативної (установлення довіри, діалогічної взаємодії зі 

студентами, колегами, адміністрацією, гармонійних стосунків у студентському 

колективі, налагодження конструктивної взаємодії на досягнення успіху);  

 стимуляційно-гальмівної (здатність активізувати чи гальмувати діяльність 

студентів у залежності від її спрямованості). 
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Як підсумок, констатуємо, що ефективність наскрізної програми 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю в освітньому процесі забезпечується цілісністю трьох визначених 

напрямів відповідної діяльності, а також за умови урахування психологічних та 

професійних особливостей розвитку та становлення особистості студентів-

аграрників різних курсів. 

Друга організаційно-педагогічна умова –формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю. 

Роль викладача, який виступає як «ідентифікатор» або «дзеркало» для 

іншої людини, підтверджується тезою про діалогову сутність комунікації між 

викладачем і тим, хто навчається, з погляду розуміння особистості як 

особливого індивідуального стилю культури (Бахтін, 1987, с. 88). 

Соціокультурними аспектами діяльності викладача є відповідні ролі: 

значущий інший, який «задає вершини»; значущий інший, що створює у 

свідомості тих, кого навчають, символічні образи; креативна роль викладача, 

що «добудовує» особистість студента як в інтелектуальному, так і в етичному 

відношенні (Малашина, 2006, с. 57).  

Однією з провідних якостей особистості викладача є готовність до 

професійної діяльності. Педагогічні аспекти готовності до професійної 

діяльності розглядали такі науковці, як І. Зязюн (1997), Н. Кузьміна (1980), 

А. Линенко (1998), І. Полубояріна (2013), В. Тюріна (1993), О. Федоренко 

(2012), Р. Хмелюк (1970), Г. Яворська (2006) та ін.  

Призначення готовності – забезпечення високих результатів у виконанні 

будь-якої роботи, наголошує Л. Григоренко, готовність, на думку науковця, 

можна розглядати як умову успішної професійної діяльності особистості 

(Григоренко, 1991, с. 8). Учений характеризує готовність як сукупність 

професійно-педагогічних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які 

забезпечують результативність роботи (Григоренко, 1991, с. 8).  
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А. Линенко розглядає готовність через особливий психологічний стан, 

який характеризує вибіркову, прогнозуючу активність особистості на стадії її 

підготовки до включення в діяльність (Линенко, 1998, с. 1690). 

Л. Кадченко розкриває поняття «готовність» як складне особистісне 

утворення, яке забезпечує високі результати професійної діяльності і включає в 

себе «професійно-моральні погляди та переконання, професійну спрямованість, 

професійні знання, вміння, навички, здатність долати труднощі, самооцінку 

результатів відповідної праці, потреби у професійному самовдосконаленні» 

(Кадченко, 1992, с. 7). 

Провідною передумовою ефективної виховної діяльності, зауважує 

Г. Троцко, є готовність викладача до здійснення виховної роботи, оскільки вона 

допомагає спеціалісту успішно виконувати свої обов’язки, правильно 

використовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль, вирішувати 

різноманітні педагогічні ситуації. Вона наголошує, що готовність передбачає: 

позитивне ставлення до виховної діяльності, стійкі позитивні мотиви цієї 

діяльності; адекватні вимогам професійної діяльності риси характеру і 

здібності; необхідні знання, навички та вміння (Троцко , 1997, с. 53). 

Готовність, на думку О. Федоренко, може визначатися як певна зібраність 

особистості, яка допомагає їй актуалізувати і використовувати власні 

можливості для успішних дій, тобто це є внутрішнє налаштування на певну 

поведінку в процесі виховної діяльності, що вимагає розуміння професійних 

завдань, усвідомлення своєї відповідальності, бажання досягти успіхів 

(Федоренко, 2012, с. 133).  

Теоретичний аналіз досліджень проблеми професійної готовності 

свідчить про те, що ця категорія має різноманітні психолого-педагогічні 

інтерпретації й розглядається як стан підготовленості (М. Дьяченко, 1976; 

Л. Кандибович, 2007 та ін.); специфічний стан (М. Левітов, 1969; Б. Ломов, 

1984 та ін.); в основу стану готовності покладено фіксовані настанови, що 

формуються в результаті інтеграції суспільного та індивідуального досвіду і є 

внутрішніми регуляторами поведінки людини (Д. Узнадзе, 1966); сукупність 
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моральних, психологічних та професійних якостей (М. Дьяченко, 1976; 

Л. Кандибович, 2007 та ін.). 

Готовність до професійної діяльності розглядається на функціональному, 

особистісно-діяльнісному, особистісному рівнях.  

Поняття «готовність» вчені (А. Линенко, 1998; В. Морозов 1999 та ін.) 

розглядають як результат підготовки до певної діяльності, інтегративне 

особистісне утворення, компонентами якого є сукупність умінь, навичок, 

особистісних якостей, відповідно до вимог і змісту професійної діяльності.  

На функціональному рівні готовність – виявлення особистістю якостей, 

безпосередньо значущих для діяльності (Е. Ільїн, 2012; Н. Левітов, 1969; 

Д. Узнадзе, 1966; В. Шадріков 1996 та ін.) та комплекс інтегрованих, але 

різнорідних властивостей, що розрізняються за місцем і функціями в регуляції 

діяльності (Б. Ананьєв, 1969; А. Деркач, 2004; І. Зімня, 1997; І. Зязюн, 2000; 

І. Кон, 1967; А. Леонтьєв 1977 та ін.).  

На особистісному рівні готовність розглядається фахівцями 

(М. Дьяченком, 1976; Г. Костюком, 1989; В. Сластьоніним, 1996 та ін.) як 

багатопланова структура якостей, властивостей і станів, що в сукупності 

надають змогу здійснювати професійну діяльність.  

На особистісно-діяльнісному рівні «готовність» розглядається як цілісне 

виявлення всіх сторін особистості, що надає можливість виконувати свої 

функції (А. Деркач, 2004). 

У структурі готовності до професійної діяльності більшість дослідників 

(Ю. Бабанський, 1982; М. Дьяченко, 1976; С. Гончаренко, 2013 та ін.) 

виділяють знання (сукупність засвоєних фактів, законів науки, понять, уявлень 

про предмети та явища об’єктивної дійсності, колективного досвіду людства), 

вміння (елементи діяльності, спосіб виконання дії, що забезпечується 

сукупністю набутих знань і навичок і дозволяє виконувати дію з високою 

якістю, точно і правильно), навички (автоматизовані компоненти свідомої дії 

людини, що виробляються в процесі її здійснення), певний досвід їх 
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застосування на практиці, позитивне ставлення до діяльності, стійкі мотиви 

професійної діяльності, наявність професійно значущих якостей особистості.  

Ці визначення дозволили уточнити поняття «готовності викладачів» до 

формування соціальної зрілості студентів, яке розуміємо як цілісне, складне 

особистісне утворення, інтегративна якість особистості, що поєднує професійні 

знання, вміння, навички та якості особистості, які забезпечують 

результативність їхньої діяльності, здатність до подолання труднощів, 

самооцінку результатів цієї праці, потреби у професійному самовдосконаленні. 

Реалізацію готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО АП доцільно здійснювати  за такими принципами:  

 фасилітації (забезпечення студентів професійної підтримки – викладачів, 

кураторів академічної групи, методистів) (Тюріна, 1998);  

 діалогічності взаємодій (взаємодія всіх учасників носить характер 

діалогу, у якому кожен учасник має рівні можливості висловитися й кожен 

може бути почутий) (Пуни, 1973);  

 особистісно орієнтованого навчання і виховання (забезпечення права на 

свободу вибору ціннісної позиції, на можливість його дійового здійснення за 

наявності установки на подолання дисгармонії у взаємодії) (Бех, 2003);  

 послідовність – поетапне засвоєння всіх структурних компонентів 

соціальної зрілості особистості, почергове оволодіння вміннями 

відповідальності, толерантності, активності, асертивності тощо;  

 наступність – взаємозв’язок усіх видів практики, коли освоєння нового 

здійснюється на основі досвіду, набутого студентами на попередніх етапах 

практичної підготовки (Федоренко, 2017).  

Згідно з провідними ідеями теорії діяльності (Л. Виготський, 1983; 

О. Леонтьєв, 1977; С. Рубінштейн 1989 та ін.), науковими здобутками 

психологів та педагогів  (В. Безпалько, 1989; С. Гончаренко, 2003; 

В. Євдокімов, 2000; Л. Канішевська, 2011; І. Лернер, 1981; А. Линенко, 1998; 

В. Лозова, 2000; Н. Ничкало, 1999; О. Падалка, 1996; О. Федоренко 2008 та ін.) 
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структуру готовності викладачів ЗВОАП до формування соціальної зрілості 

студентів  розглядаємо в єдності наступних взаємопов’язаних структурних 

компонентів:  

 змістового, який об’єднує сукупність знань про сутність соціальної 

зрілості студентів та специфіку формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю;  

 ціннісно-мотиваційного, заснованого на стійкій спрямованості щодо 

організації процесу формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю; як актуального аспекту професійної діяльності, 

прагненні виконувати цю діяльність на високому рівні, спроможності 

забезпечити продуктивний розвиток студентів та закласти основи для власного 

професійного та особистісного зростання;  

 рефлексивно-вольового, який передбачає вміння вибирати психологічно 

виважене рішення, ставати на позицію контролера стосовно самого себе, що 

сприяє глибокому розумінню власних внутрішніх процесів, яке й робить їх 

підвладними вищим духовним інстанціям особистості;  

 діяльнісно-технологічного, який передбачає володіння формами, 

методами, техніками та технологіями  формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю визначаємо як сукупність і 

єдність елементів діяльності викладачів, спрямовану на орієнтацію їх на 

набуття теоретичних знань про соціальну зрілість студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю та здатність цілеспрямовано формувати її в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Це,  свою чергу, вимагає визначення критеріїв, показників та рівнів 

сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; розроблення, апробації  та 

впровадження в освітній процес закладів вищої освіти аграрного профілю 
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організаційно-методичоного забезпечення відповідного процесу, а також 

передбачає перевірку ефективності процесу формування готовності викладачів 

до формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

Третя організаційно-педагогічна умова – створення виховного простору 

у закладах вищої освіти аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної 

зрілості студентів. 

Методологічною основою дослідження виховного простору можуть 

слугувати філософські ідеї вчення про ноосферу В. Вернадського (2012), 

«сферу духу» П. Флоренського (2002) та інших. Значення цих ідей для розгляду 

процесу виховання полягає в тому, що вони є основою для осмислення 

людського «Я» як множини духовних сфер (культурно-історичної, соціальної, 

емоційно-чуттєвої, інтелектуальної тощо), які в сукупності створюють 

«внутрішній простір» людини. 

Виховний простір, наголошує Л.Новікова (1998), – це результат 

конструктивної діяльності, яка повинна досягатися з метою підвищення 

ефективності виховання, причому діяльності, що не лише творить, а й інтегрує. 

Спираючись на дослідження І. Беха (2013), під «виховним простором» 

розуміємо психолого-педагогічний проект, метою якого є духовно-моральне 

вдосконалення підростаючої особистості. 

 Сама ж сутність його проектування полягає в створенні й реалізації 

системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності 

педагога і взаємодії вихованців, спрямованих на успішне досягнення виховної 

мети – розвитку духовно зрілої особистості. Адже, як влучно сказав О. Пушкін: 

«Залиш герою серце! Що ж буде Він без нього? Тиран…» (Пушкін, 1959-1962). 

Причому, на наше глибоке переконання, психологічна зрілість особистості стає 

підґрунтям для формування соціальної зрілості особистості. 

Для практики виховного процесу у ЗВО це означає, що виховний простір 

варто цілеспрямовано моделювати, діагностувати, проектувати, керувати його  

становленням, функціонуванням і зміною, тобто розвитком, на що прямо вказує 

М. Резніченко у низці своїх публікацій (2009). 
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Для закладів вищої освіти аграрного профілю побудова виховного 

простору – це єдина можливість для «гармонійної єдності між індивідуальною 

свободою самореалізації особи і проблемами її прояву в суспільстві» 

(М. Резніченко, 2009), коли особисті інтереси знаходять успішне застосування в 

житті студента і не суперечать громадському благу, а доповнюють і сприяють 

його процвітанню. 

До основних принципів розбудови виховного простору щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

спираючись на дослідження  М. Резніченко (2005), відносимо:  

 відповідність характеру побудови виховного простору індивідуальним 

(соціальним, психологічним) особливостям студентів і викладачів; 

 цілісність не лише всередині моделі, а й у мажах усього освітнього 

простору навчального закладу;  

 гуманізм, що припускає ставлення до суб’єкта виховного простору як 

самоцінності, одночасно вільної, творчої й відповідальної;  

 ергономічність (комфорт) виховного простору;  

 культуровідповідність, яка передбачає організацію виховання на 

загальнолюдських цінностях, відповідно до цінностей і норм національної 

культури й регіональних традицій, що не суперечать загальнолюдським 

цінностям;  

 толерантність – уважне ставлення до думки інших людей, інших культур, 

традицій, релігій, способу життя;  

 варіативна – використання різних технологій у змісті виховання і форм 

роботи зі студентською молоддю (2005). 

Щодо формування виховного простору вищого аграрного навчального 

закладу, який є ефективною платформою для формування соціальної зрілості 

студентів в освітньому процесі, то спираючись на дослідження І. Беха (2013), 

вважаємо, що ефективність відповідної діяльності залежить від вибору засобів 

(компонентів) до яких відносимо такі:  
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 демократизацію соціобуття студентів; гуманізацію та індивідуалізацію їх 

соціобуття;  

 формування особистісно-конструктивних відносин;  

 оптимізацію виховних можливостей освітнього процесу;  

 продуктивну життєдіяльність студентів та викладачів у виховному 

просторі. 

На думку, І. Беха, демократизація функціонування виховного простору 

передбачає істотне підвищення коефіцієнта корисної дії саморегуляції 

суспільно значущих процесів, що відбуваються у ньому. Це ж безпосередньо 

пов’язане з культурним розвитком кожного члена виховного простору. У більш 

широкому соціальному плані необхідність демократизації визначається, перш 

за все, об’єктивною потребою суспільства у новій людині, здатній до 

самостійних, відповідальних, творчих дій, людині інтелектуальній і 

високодуховній (2013). 

Тому, спираючись на дослідження науковця, демократизація виховного 

простору сприятливого для формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю передбачає: вирівнювання викладачів та 

студентів в правах; право всіх суб’єктів виховного процесу на вільний вибір, 

помилку, власну точку зору; дотримання «Конвенції про права людини»; 

створення в демократичного стилю взаємин, який передбачає «не забороняти, а 

спрямовувати; не змушувати, а переконувати; не командувати, а 

організовувати; не обмежувати, а надавати свободу вибору» (Бех, 2013). 

Шляхи демократизації виховного простору вищого аграрного 

навчального закладу для реалізації методики формування соціальної зрілості 

студентів в освітньому процесі, спираючись на дослідження І. Беха (2013), 

включають: створення єдиної педагогічної системи формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; перехід від 

педагогіки вимог до педагогіки співпраці й від неї – до педагогіки відносин у 

межах створеної педагогічної системи формування соціальної зрілості закладів 
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вищої освіти аграрного профілю; розвиток самоуправлінських начал у житті 

студентського колективу; особистісно-орієнтований підхід до формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

Щодо гуманізації виховного простору, то І. Бех наголошує, що 

гуманізація як процес (для досягнення цієї мети) вимагає висунення низки 

проміжних (етапних) цілей, досягнення яких забезпечує розвиток базових 

(універсальних) та індивідуальних якостей особистості, що мають соціальну 

цінність (Бех, 2013, с. 3).  

Гуманізацію ставлення до студентів, ґрунтуючись на дослідженнях 

науковця, визначаємо, як прояв: педагогічної любові до них, зацікавленість в їх 

долі; оптимістичній вірі в особистість; бажання співпрацювати з ними, у 

майстерності спілкування; відсутності прямого примусу; в пріоритеті 

позитивного стимулювання; у терпимості до недоліків вихованців (Бех, 20313, 

c. 5), що, в свою чергу, вимагає від викладачів: формування «суб’єктно-

суб’єктної системи, за якої вихованці є активними і свідомими суб’єктами 

соціальної взаємодії»; дотримання вимоги, що у «колективі кожній особистості 

забезпечується не тільки належна повага, але й висока вимогливість»; 

реалізація «реального співробітництва, на основі спільної діяльності, яка 

створює передумови для формування «співчуйності в суспільній діяльності»; 

створення «ситуацій успіху», «ситуацій радості та причетності до якоїсь 

важливої справи», «формування оптимістичного світосприймання» тощо. 

Індивідуалізація в освітньому процесі, наголошує І. Бех (2013), – це 

система засобів, яка сприяє усвідомленню підростаючою особистістю своєї 

відмінності від інших: своїх способів осягнення культурних цінностей та 

міжособистісної взаємодії для успішного входження в світ духовності і гідного 

життя у ньому. Індивідуалізацію доцільно розуміти як діяльність педагога і 

самого вихованця щодо розкриття, збереження і розвитку одиничного, 

своєрідного, особливого, що зумовлене природою чи свідомо набуте в 

індивідуальному досвіді. 
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Важливою видається нам думка І. Беха, що «різнобічна активність молоді 

у виховному просторі практично реалізується як певні види предметної 

діяльності, яку зазвичай розрізняють за кардинальними критеріями: 

репродуктивності – творчості (Бех, 2013, с.6).  

Тому велике значення для реалізації визначеної педагогічної умови має 

формування творчих здібностей студентів, опанування ними творчої діяльності, 

розвиток творчої уяви та естетичної позиції студентів-аграрників.  

Діяльність, спрямована на формування позитивних групових відносин, 

запобігання фізичного та психічного насилля над вихованцями, а також прямих 

та непрямих експлуататорських відносин (домінування і підкорення партнера 

різними суспільно несхвальними способами, спроби побудувати міжособистісні 

відносини таким чином, щоб він як ініціатор цих відносин зайняв залежну 

позицію, яка асоціюється з його приниженням чи образами) є необхідною 

умовою створення виховного простору вищого аграрного навчального закладу, 

сприятливого для формування соціальної зрілості студентів заклади вищої 

освіти аграрного профілю. 

Крім того, забезпечення ефективності відповідного процесу належить 

студентському самоврядуванню, який є, на думку Ю. Кращенко (2009), 

потужним фактором демократизації сучасної вищої школи, що сприяє 

вихованню у студентів лідерських якостей, формуванню громадянської 

свідомості, активної життєвої позиції.  

За визначенням М. Степко студентське самоврядування – форма 

організації життя студентського колективу, яка забезпечує розвиток 

самостійності студентів у прийнятті та реалізації рішень для досягнення 

суспільно й особистісно значущих цілей, сприяє задоволенню молодіжних 

потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і 

взаємодії молоді (Студентське самоврядування як невід’ємна складова 

демократизації вищої школи, 2005, с. 19).  
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Студентське самоврядування є вагомою частиною студентського життя, 

діяльність якого здійснюється через низку функцій, які визначені Положенням 

про студентське самоврядування, а саме:  

 захист і представництво прав та інтересів осіб, які навчаються; сприяння 

громадській, соціальній та професійній самореалізації осіб, які навчаються, 

залученню осіб, які навчаються, до творчої та науково-дослідної роботи;  

 гласність усіх сторін життя студентства через засоби масової комунікації;  

 співробітництво та обмін досвідом роботи зі студентами інших вищих 

навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями, в тому числі із 

закордонними і міжнародними;  

 проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, 

оздоровчих та інших заходів;  

 прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність 

студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;  

 надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням 

наукових та професійних інтересів осіб, які навчаються;  

 діяльність, спрямована на підвищення свідомості студентів, їх 

вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму до свого навчального 

закладу; зміцнення зв’язків між вищими навчальними закладами, 

міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних контактів;  

 інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються 

студентів;  

 забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам 

(спільно з відповідними службами) (Положення про студентське 

самоврядування. Наказ МОН № 166 від 03.04.2001 року). 

Участь студентів у роботі органів студентського самоврядування сприяє 

зростанню соціальної сміливості, потреби у встановленні міжособистісних 

контактів, тяжінню до творчого самопрояву, гнучкості, вмінню контролювати 

себе, оперативності, динамічності, зрілості свідомості; наполегливості; 
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самостійному вирішенню нетипових проблем; орієнтованості на результат; 

швидкості адаптації при зміні ситуацій; формуванню міжособистісних 

стосунків у різновіковому колективі; ініціюванню розв’язання нових завдань, 

що таким чином підтверджує ідею про те, що студентське самоврядування 

відіграє значну роль у самореалізації особистості (Мохссен, 2012, с. 52).  

Отже, можна стверджувати, що в системі студентського самоврядування 

створюються сприятливі можливості для самореалізації особистості та 

вирішується низка важливих завдань, а саме:  

 реалізація сутнісних сил студентів, їх потреб, здібностей та інтересів у 

різних сферах і формах соціальної діяльності;  

 розвиток творчої ініціативи студентів, їх відповідальність і громадянська 

позиція, самостійність і соціальна активність;  

 підвищення свідомості студентів та їх вимогливості до рівня своїх знань, 

умінь і здібностей, що, в свою чергу, позитивно позначається на формуванні 

виховного середовища ЗВОАП і сприяє формуванню соціальної зрілості 

студентів.  

Щодо оптимізації виховних можливостей процесу навчання студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю, то ми приєднуємось до думки І. Беха 

(2013), який зауважує, що «навчальна діяльність виконує важливу соціальну 

функцію – вона забезпечує оволодіння молодим поколінням культурою 

суспільства. В інтересах виконання цієї функції необхідно досягти того, щоб 

учення було добре інтегрованим в систему життєдіяльності кожної особистості, 

а також тих колективів, до складу яких він входить.  

Під системою життєдіяльності розуміємо взаємопов’язану сукупність 

видів діяльності, за допомогою яких особистість задовольняє різноманітні 

потреби і долучається до певних суспільно значущих цінностей. Відтак, без 

використання особистісно розвивальних результатів процесу  навчання 

життєдіяльність особистості виявиться ціннісно збідненою». 



243 

 

Формування продуктивної життєдіяльності студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю складний і багатосторонній процес, який повинен 

бути спрямований на цілісний розвиток особистості студента. Ефективність 

цього процесу залежить від того, чи стали студенти суб’єктами власної 

життєдіяльності.  

Безпосередньо, вартує уваги позиція І. Беха (2013), який підкреслює, що 

«життєдіяльність у виховному просторі повинна бути максимально наповнена 

справами, які відповідали б психологічними особливостям особистості. Усі 

групові (колективні) заходи мають передбачати накопичення вихованцями 

досвіду ділової співпраці і міжособистісної взаємодії, що в кінцевому підсумку 

втілюватимуться в доцільні й гнучкі форми самоуправління…, які вимагають 

мобілізації всіх їх можливостей». 

Зважаючи на це, спираючись на дослідження І. Беха (2013), серед 

основних напрямків діяльності, спрямованої на формування продуктивної 

життєдіяльності студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

визначаємо такі:  

 створювати ситуації, що спонукають студентів розкритися, показати свої 

знання і вміння у різних видах діяльності, що, в свою чергу, сприяє 

формуванню соціальної зрілості студентів;  

 створення певного стилю взаємин між усіма суб’єктами освітнього 

процесу;  

 поставити студентів у позицію суб’єкта життєдіяльності, коли вони самі 

творять, розвивають цінності, свідомо прагнуть до формування позитивних 

групових відносин;  

 життєдіяльність у виховному просторі закладів вищої освіти аграрного 

профілю повинна бути максимально наповнена справами, які відповідали б 

психологічним особливостям студентів;  
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 групові (колективні) заходи мають передбачати накопичення студентами 

досвіду ділової співпраці і міжособистісної взаємодії, що в кінцевому підсумку 

втілюватимуться в доцільні й гнучкі форми самоуправління;  

 організації студентської життєдіяльності слід попереджати прояв ефекту 

«групового егоїзму», не допускати, щоб студентське самоуправління існувало 

лише формально;  

 свідомо конструювати емоційний ритм життя групи, будувати 

«партитуру» виховної роботи (за І. Бехом). 

«Соціальний досвід, що накопичений суспільством і підлягає засвоєнню є 

надбанням старшого покоління, яке виступає в ролі викладача», відмічає 

О. Федоренко (2012).  

Чим складніше частина соціального досвіду, що підлягає організованому 

засвоєнню, тим більшого значення набуває викладач, а його викладацька 

діяльність – обов’язковий компонент системи, яка спрямована на керівництво 

засвоєння змісту освіти і формуванню якостей особистості студента, функції 

якої полягають у: педагогічній адаптації соціального досвіду, у перетворенні 

його в навчальний матеріал, доступний засвоєнню;  організації навчання, тобто 

організації і проведенні студентом його діяльності, що забезпечує засвоєння 

ним змісту освіти; а також, як відмічалося вище, оптимізації виховних 

можливостей процесу навчання студентів (Федоренко, 2012). 

Ефективність виховного процесу залежить не лише від майстерності 

педагога, наголошує науковець, але й від специфіки всіх складових виховного 

простору, від оптимального використання їхніх можливостей. Викладач у 

цьому зв’язку має враховувати виховний потенціал кожного компонента 

виховного простору (Федоренко, 2007). 

Слід підкреслили, що ефективність формування соціальної зрілості 

студентів і ефективність виховного процесу взагалі залежить від  особистості 

викладача, від властивих йому особистісних якостей, настанов, ціннісних 

орієнтацій, мотиваційних тенденцій тощо. 
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«Педагогічна організація виховного простору, звичайно, досить важливий 

спосіб його вдосконалення, але це не вирішує повністю досягнення виховних 

цілей. Реально існує і неорганізоване середовище, яке стихійно (часто 

деструктивно) впливає на особистість», – зауважує І. Бех (2013).  

Не можна не погодитися з І. Бехом (2013), який зауважує, що «задача 

педагога полягає в тому, щоб вихованець позитивно переживав суспільно 

значущі впливи, які спрямовує на нього виховний простір і прагнув 

мінімізувати всі ті моменти, що стають на заваді його духовно-моральному 

розвитку. Такої спрямованості перепони об’єктивно діятимуть, оскільки у 

виховному просторі окрім цілеспрямованих впливів, мають місце і впливи 

стихійні, які своїми особистісно деструктивними тенденціями уповільнюють 

процес сходження підростаючої особистості до духовно-моральної зрілості». 

Таким чином, дії, спрямовані на створення виховного простору закладів 

вищої освіти аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної 

зрілості студентів, сприятимуть підвищенню ефективності цієї діяльності. 

Четверта організаційно-педагогічна увага – педагогічний моніторинг 

ефективності формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Сучасна скерованість суспільства на активні конструктивні практичні дії 

вимагає спрямувати зусилля на формування та розвиток різнобічної, 

креативної, соціально зрілої особистості професіонала, що, в свою чергу, 

викликає зростання вимог щодо якості підготовки кваліфікованих кадрів. 

«Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів 

підвищення якості освітніх послуг. З огляду на визначені пріоритети 

найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу мислення 

та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням 

інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і 

держави», зауважують науковці (Бодненко, Жильцов, Лещинський та ін., 2014).  



246 

 

Тому однією з організаційно-педагогічних умов формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю визначаємо 

педагогічний моніторинг ефективності формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

До прикладу, В. Звонніков (2007), визначає моніторинг як 

стандартизоване спостереження за освітнім процесом і його результатами, що 

дозволяє створити історію стану об’єкта в часі, кількісно оцінювати зміну 

суб’єктів освітньої системи, визначати і прогнозувати напрямки їх розвитку.  

Зважаючи на такий контекст, необхідно підкреслити, що під педагогічним 

моніторингом науковці розуміють таку форму організації збору, зберігання, 

обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що 

забезпечує безперервне спостереження за її станом і прогнозування її розвитку 

(Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: 

кол. монографія, 2009, с. 12). 

Моніторинг формується як багаторівнева система діагностичних 

процедур, що проводяться з використанням методик, які об’єктивно 

висвітлюють показники якісної освіти. Аналізуючи результати дослідження, 

необхідно чітко розуміти чинники, що впливають на результати моніторингу і 

можуть мати як позитивний, так і негативний наслідок (Бодненко, Жильцов, 

Лещинський, Мазур, 2014, с.10). 

Важливо наголосити, що педагогічний моніторинг, на думку А. Дахіна 

(1997), покликаний забезпечити викладачів та студентів необхідною 

інформацією для ухвалення рішень щодо підвищення продуктивності 

освітнього процесу і визначає, наскільки раціональними є педагогічні засоби, 

що застосовуються в інноваційному процесі.  

Об’єктами педагогічного моніторингу, наголошує автор, виступають 

результати освітнього процесу і засоби, які використовуються для досягнення 

цих результатів, а його метою є забезпечення різних груп суб’єктів освітнього 

простору якісною, об’єктивною і своєчасною інформацією про результати 

діяльності (Дахін, 1997). 
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Зауважимо, що сутність педагогічного моніторингу як процесу 

вимірювання і оцінювання змісту педагогічного процесу формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

виконання корекційних дій, що забезпечують якість відповідної діяльності, 

виражається в таких його функціях (за А. Семеновою):  

 обліковій, яка полягає в регулярному та систематичному збиранні даних, 

які свідчать про стан сформованості соціальної зрілості студентів, що 

відбувається шляхом реєстрації конкретних параметрів, які характеризують 

кількісну та якісну сторони якостей, що вивчаються;  

 аналітичній, яка припускає вивчення рівня і динаміки будь-якого 

окремого показника соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю в тісному взаємозв’язку з рівнем і динамікою як усіх інших 

показників, так і процесу педагогічної практики;  

 оцінній, яка виявляє відхилення фактичного стану сформованості 

соціальної зрілості студентів від визначеної нормативної, яка служить 

критерієм оцінки сформованості даного феномену;  

 комунікативній, що покликана встановити зворотний зв’язок між 

викладачем і студентами в освітньому просторі з метою створення корекційних 

дій, адаптації реалізованого плану формування соціальної зрілості студентів і 

виховних програм до нових реалій;  

 оптимізуючій, що необхідна для знаходження способу формування і 

розвитку знань, умінь, навичок, настанов на діяльність формування високого 

рівня соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю (Семенова, 2009). 

Цілі педагогічного моніторингу повинні бути достатньо чіткими для всіх 

тих, хто бере участь в оцінюванні, наголошує А. Семенова (2009, с. 208), це, на 

нашу думку, стає можливим за однієї умови: підвищення ефективності 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю тільки при підтримці її з боку всіх зацікавлених сторін.  
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Педагогічний моніторинг надає можливість на основі статистичного 

аналізу отриманої інформації виявляти закономірності, сучасні тенденції та 

здійснювати прогнозування перспективи формування соціальної зрілості 

студентів.  

З’ясування стану сформованості соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю необхідно для подальшого прогнозування результатів 

виховного процесу. Визначення реального рівня сформованості соціальної 

зрілості студентів сприятиме кращому розумінню потреб, мотивів, інтересів, 

здібностей та нахилів, особистісних рис та якостей студентів, що допомагає 

визначити, з чого розпочати реалізацію відповідної діяльності та які саме 

форми, методи, прийоми й засоби доцільно використовувати. 

Підсумовуючи викладене в цьому параграфі, зазначимо, що формування 

соціальної зрілості студентів забезпечується шляхом виконання комплексу 

організаційно-педагогічних умов, які характеризуються функціональною 

єдністю й розвивально-виховною орієнтацією. 

 

3.3. Структурно-функціональна модель формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

Освітній процес закладів вищої освіти аграрного профілю можна без 

перебільшення назвати складною системою, яка має свої власні цілі, задачі, 

характеризується величезною кількістю зворотних зв’язків між елементами (як 

позитивними, так і негативними), що впливають один на одного, ефективність 

функціонування якого залежить від застосування методу системної динаміки.  

Соціальна зрілість студентів ЗВО аграрного профілю, як було визначено в 

попередніх розділах, теж належить до складних інтегративних утворень, тому 

процес формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі ЗВОАП 

доцільно розглядати саме з позиції системного підходу.  

Це обумовлено тим, що «системна динамічна модель, на думку 

О. Савіної, є вірогідною, відкритою, органічною, гнучкою, широко 
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адаптованою до змін, орієнтованою на горизонтальні та вертикальні 

організаційні зв’язки як джерело координації та контролю. На противагу 

класичній моделі, яка розглядається автором, як детермінована, закрита, 

механістична, негнучка, обмежено адаптована до змін, орієнтована на ієрархію 

та виступає засобом координації і контролю» (Савіна, 2001, с. 56). 

Учені визначають дане поняття як множину взаємопов’язаних елементів, 

які виступають як єдине ціле (Бодалев, 1983, с.112); взаємодіючих елементів зі 

зв’язками між ними (Паламарчук, 2000, с. 52), взаємодіючих елементів, які 

складають цілісне утворення, що не зводиться до простої суми частин, а являє 

собою дещо більше, ніж сума частин (Исследования по общей теории систем, 

1969, с. 28), взаємопов’язаних елементів, які являють собою певне цілісне 

утворення (Уемов, 1978, с. 82); сукупність елементів, об’єднаних внутрішніми 

зв’язками, які утворюють якісно нове ціле (Лукичева, 2007, с. 33). 

Приєднуючись до думки науковців, під системою ми розуміємо ціле, яке 

складається з множини елементів, об’єднаних зв’язками.  

Ключовим у понятті «система» є те, що вона розглядається як певна 

динамічна єдність, а не проста сукупність її частин. Окрім зазначеного, варто 

згадати позицію Р. Акоффа, який відзначає, що «коли система розчленована, 

вона втрачає свої сутності властивості… з даної причини – і, це головне - 

система є цілим, яке не можна зрозуміти за допомогою аналізу» (Акофф, 2002, 

с.56). При вивченні системи недостатньо знати, як вона функціонує, а 

необхідно розуміти, чому вона функціонує саме таким чином, наголошує 

А. Семенова (Семенова, 2009, с. 35). 

Методологічною основою дослідження складних систем є теорія систем, 

а її інструментом – системний підхід, який спрямований на ідентифікацію 

цілого; пояснення поведінки або властивостей цілого об’єкта дослідження з 

погляду на його роль або функції в цілому, частиною якого він є. Це припускає 

нове поєднання аналізу і синтезу, взаємодоповнюючи один одного, наголошує 

А. Семенова (Семенова, 2009, с. 35).  
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Сутність системного підходу, за М. Васильєвою, є вивчення властивості 

системи для виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і небезпеки для 

функціонування та розвитку, а також оцінка необхідності й сукупності 

діяльності для досягнення мети, декомпозиції цілей щодо рівня завдань, з яких 

починається діяльність по досягненню мети (Васильєва, 2006, с.17). 

Т. Алексинська (2005) визначає такі основні принципи системного 

підходу:  

 цілісність – принципова незводимість властивостей системи до суми 

властивостей її елементів;  

 незалежність кожного від його місця, функцій тощо всередині цілого;  

 структурованість – можливість опису системи через установлення її 

структури, тобто мережі зв’язків і відносин системи;   

 обумовленість поведінки системи не стільки поведінкою її окремих 

елементів, скільки властивостями її структури;  

 взаємозалежність структури і середовища – система формує і проявляє 

свої властивості в процесі взаємодії із середовищем, виступаючи при цьому 

провідним активним елементом взаємодії;  

 ієрархічність – кожний елемент системи, в свою чергу, може розглядатися 

як система, а досліджувана в даний момент система є одним із елементів більш 

широкої глобальної системи;  

 множинність опису кожної системи, оскільки через принципову 

складність кожної системи, її пізнання вимагає побудови безлічі різних 

моделей, кожна з яких описує лише окремий аспект системи (с. 46). 

Виходячи з того, що системний підхід розглядає будь-який об’єкт як 

систему, припускаючи варіанти її розвитку, це надає можливості моделювання і 

вдосконалення систем.  

Відтак, методологічною основою розробки моделей є системний аналіз, 

який трактується як метод дослідження об’єктів, поданих у вигляді систем, і як 

дослідження проблеми ухвалення рішень у складних системах (Організація 
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самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання, 1993) та 

інші.  

Тому об’єкт аналізується як система взаємозв’язаних елементів, їх 

властивостей, унаслідок чого встановлюються причини виникнення даного 

стану, виробляються рекомендації щодо вдосконалення або створення 

принципово нового об’єкта. 

Сутністю системного аналізу є всебічне вивчення властивостей системи 

для виявлення її сильних і слабких сторін, можливостей і небезпек для 

функціонування та розвитку, а також оцінка необхідності й сукупності 

діяльності для досягнення мети, декомпозиції цілей щодо рівня завдань, з яких 

починається діяльність щодо досягнення мети (Васильєва, 2006, с.17). 

Системний аналіз знайшов своє продовження в методі системної 

динаміки. Дослідження системної динаміки моделювання Дж. Форрестером 

(1978), дозволяє зробити висновок про перспективність застосування даного 

методу в педагогічних дослідженнях, зокрема, пов’язаних з формування 

соціальної зрілості студентів-аграрників. Ефективність педагогічної системи 

залежить від її властивостей, узятих у комплексі (Субетто, 1991). 

Крім того, система формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю потребує цілісності у вигляді розробки і впровадження 

моделі цілісного процесу формування соціальної зрілості студентів у межах 

вузівського педагогічного процесу. Цілісність будь-якого процесу дослідники 

розуміють як сукупність основних компонентів, що входять до цього процесу і 

забезпечують повноцінне функціонування за умови їхньої єдності і 

взаємозв’язку (Лозниця, 1999; Лузан, 2000; Сластенін, 1996).  

В основу науково-методичної системи формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю покладені єдність мети, завдань, принципів, 

умов, методів і засобів реалізації розробленої технології. 

Процес формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

розглядаємо як цілісний насамперед тому, що він відбувається в органічному 

поєднанні процесу навчання, який вважаємо не тільки процесом набуття певних 
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знань, умінь і навичок, але водночас і процесом оволодіння вміннями і 

навичками інтелектуальної взаємодії, котрі в майбутньому можуть бути 

спроектовані на професійну діяльність; процесу виховання, що в контексті 

дослідження означає передусім оновлення духовної взаємодії викладачів і 

студентів; процесу саморозвитку як студентів, так і викладачів, один із 

напрямів якого – самовдосконалення як підвищення рівня соціальної зрілості. 

Таке бачення системного підходу до формування соціальної зрілості 

особистості закладено в розробку структурно-функціональної моделі цілісного 

процесу формування соціальної зрілості студентів-аграрників. 

Для її розроблення спираємося на тлумачення педагогічного процесу 

Т. Сущенко, яка стверджує, що цілісна особистість формується у цілісному 

педагогічному процесі, в якому забезпечена гармонія педагогічних впливів; 

термін «процес» означає рух, прямування до кінцевої мети; педагогічний 

процес, спрямований на розвиток творчої особистості, має бути побудований на 

пізнанні внутрішнього світу особистості і за законами творчої поведінки (коли 

особистість не просто відтворює те, що засвоює, а сама бере участь у якісному 

розвитку засвоєних знань, культури і себе самої) (Сущенко, 1985,с. 23). 

Аналіз наукових досліджень, стосовно визначення поняття «модель», 

дозволяє стверджувати, що науковці визначають його, як: зразок, еталон, 

норма, міра, а моделювання – це дослідження явищ, процесів чи систем 

об’єктів шляхом вивчення і побудови їхніх моделей (Сущенко, 1985,с.36);  

ідеал, стандарт, приклад, установлений для імітації чи копіювання, а 

моделювання – як дію, техніку з побудови, створення блоків моделі, їхнього 

можливого взаємозв’язку, взаємозалежності (Робер, 1988, с. 59); мисленнєву 

або практично створену структуру, що відтворює частину дійсності в 

спрощеній, наочній формі (Шубін, 1995, с. 56); уявну або матеріально 

реалізовану систему, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження 

(природний чи соціальний) і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову 

інформацію стосовно цього об’єкта (Енциклопедія освіти, 2008, с. 516); 
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інструмент для регулювання процесу особистісного професійного розвитку 

фахівця (Пєхота, 2003с. 80). 

Виходячи з цього визначаємо модель – як схему, що відбиває і певним 

чином ілюструє зміст складових освітнього процесу, що забезпечує 

формування в студентів соціальної зрілості і відкриває широкі можливості для 

дослідження, починаючи з постановки цілей і проектування експерименту та 

закінчуючи аналізом його результатів. 

Відповідно моделювання роздягаємо – як метод дослідження – 

матеріальне або мисленнєве імітування реально існуючої системи шляхом 

спеціального конструювання аналогів (моделей), у яких відтворюються 

принципи організації та функціонування цієї системи (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002, с. 421).  

Узагалі, моделювання є дослідженням явища, процесів або систем 

об’єктів шляхом побудови та вивчення їх моделей; використання моделей для 

визначення або уточнення їхньої характеристики та раціональної побудови 

об’єктів, що знову конструюються; дослідження об’єктів пізнання на їхніх 

моделях, побудова (аналіз і вивчення) моделей об’єктів (систем, конструкцій, 

процесів та ін.), що має свою структуру, яка розподіляється на відповідні етапи: 

постановка задачі; створення і вибір моделі з метою вивчення оригіналу; 

вивчення моделі; перенесення даних, отриманих у результаті вивчення моделі, 

на оригінал (Філософський енциклопедичний словник, 2002, с. 422). 

За В. Пікельною, моделювання може слугувати як метод наукового 

дослідження; основа розробки нової форми; механізм визначення перспективи 

розвитку (Пікельна, 1996, с. 348). 

Використовуємо моделювання у всіх вищеназваних функціях для того, 

щоб експериментально дослідити процес формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю; розробити концептуальну модель цього 

процесу; визначити тенденції та перспективи формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю. 
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Важливо наголосити, що моделювання як процес у педагогіці представляє 

собою чіткий зв’язок елементів, що формують уявлення про те, як ефективно 

змінити педагогічну реальність з метою максимального наближення до 

узагальненої мети, що ідеалізується (Семенова, 2009, с. 38). 

Дослідження теорії моделювання дозволяє знайти засіб моделювання, 

яким став «алгоритм моделювання», що включає визначення завдань 

дослідження, створення моделі, дослідження її можливостей, перенесення 

отриманих знань на реальний об’єкт (аналіз відповідності та інтерпретації) 

(Волкова, 2005). 

Зокрема, С. Гончаренко наголошує, що сутність моделювання полягає у 

встановленні подібності явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта іншому у 

певних відношеннях і на цій основі перетворення простішого за структурою і 

змістом об’єкта на модель  складнішого (оригінал). Іншими словами, модель – 

допоміжний засіб, який у процесі пізнання, дослідження дає нову інформацію 

про основний об’єкт вивчення (Гончаренко, 2013).  

Аналіз дозволяє визначити особливості педагогічного моделювання, які 

полягають у тому, що: об’єкт педагогічного моделювання не є матеріальним; є 

педагогічною діяльністю, яка реалізується в умовах педагогічного процесу; 

модель є об’єктом, що постійно розвивається (не є статичним); має на меті 

модернізацію, інноваційний розвиток освітнього простору; є прогностичним 

(Максименко, 1994).  

Отже, узагальнюючи наведені вище міркування, отримані результати 

констатувального етапу дослідження стану сформованості соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю (параграф 2.3 даного дослідження) і 

ґрунтуючись на положеннях проаналізованих концепцій, постає завдання 

розробки структурно-функціональної моделі формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю, мета якої – ідеальне відображення процесу 

формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі ЗВОАП.  

Структурно-функціональну модель формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю ми подаємо як схематичне зображення 
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діяльності, зорієнтованої на підвищення рівня сформованості соціальної 

зрілості студентів.  

У загальному вигляді структурно-функціональна модель формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю (рис. 3.2.) складається з 

цільової, теоретико-методологічної, діагностичної, організаційно-

формувальної, результативної складових. 

Цільова складова є функціональним ядром системи, її провідною 

детермінантою, що підпорядкована головній меті й завданням формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю та визначає зміст і 

особливості організації педагогічної діяльності.  

Загальна мета, яка покладена в основу структурно-функціональної 

моделі цілісного процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю, включає кілька складників, орієнтованих на 

цілеспрямоване формування компонентів соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі ЗВО аграрного профілю.  

Тільки у сукупності своїх складників поставлена мета може розглядатися 

як така, що відображає цілісність процесу формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю і відповідно визначає педагогічні принципи, 

на яких він ґрунтується. 

Досягнення поставленої мети зумовлюється реалізацією провідних 

завдань, а саме: оволодіння знаннями про соціальні процеси та явища й 

соціально значущі якості (самостійність, соціальна активність та 

відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість); ціннісне 

ставлення до явищ суспільної діяльності; здійснення свідомо регульованої 

поведінки, спрямованої на формування соціальної зрілості; здатність будувати 

продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності; 

створення оптимальних умов для ефективного формування соціальної зрілості 

студентів.  
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Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель формування соціальної зрілості студентів  
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МЕТА: формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

ЗАВДАННЯ: оволодіння знаннями про соціальні процеси та явища й соціально значущі якості 

(самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); ціннісне ставлення до явищ суспільної діяльності; здійснення свідомо регульованої 

поведінки, спрямованої на формування соціальної зрілості; здатність будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної 
діяльності; створення оптимальних умов для ефективного формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю 
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ПІДХОДИ: особистісно орієнтований, аксіологічний, соціокультурний, діяльнісний, 

компетентнісний, системний. ПРИНЦИПИ: гуманізації і демократизації, культуровідповідності, 

рольової перспективи, діалогічності, колективної взаємодії, індивідуалізації, опори на реальний 

досвід суб’єктів освітнього процесу, саморозвитку 

 

КОМПОНЕНТИ: когнітивний; емоційно-ціннісний; мотиваційний;  

рефлексивно-вольовий, поведінково-діяльнісний 
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КРИТЕРІЇ: оволодіння знаннями про соціально значущі якості та соціально-

культурні процеси та явища; ціннісне ставлення до соціально значущих 

цінностей та здатність керувати емоційною сферою на базі прийняття рішень; 

значущість формування соціальної зрілості; здійснення свідомо регульованої 

поведінки, спрямованої на формування соціальної зрілості; здатність будувати 

продуктивні соціальні відносини, які дозволяють виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності 
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РІВНІ:  

високий,  

середній,  

низький 

СТУДЕНТ – суб’єкт процесу формування соціальної 

зрілості у закладах вищої освіти аграрного профілю 

 

ФУНКЦІЇ: проектувальна; інформаційна; стимулююча; перетворювальна; розподільча; організаційна; 

гносеологічна 

МЕТОДИ: формування свідомості, поглядів, переконань, ідеалів студентів; 

організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної 

поведінки студентів; стимулювання і мотивації діяльності та поведінки; 

контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності та поведінки 

Результативна 

складова 

 

РЕЗУЛЬТАТ: позитивна динаміка формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю 

ФОРМИ: 

аудиторна, 

позааудиторна, 

групова, 

індивідуальна 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 
1. Розроблення та реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю 

2. Формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю 

3. Створення виховного простору у закладах вищої освіти аграрного профілю, що сприяє 

формуванню соціальної зрілості студентів 

4. Педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю 
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Центральним компонентом моделі виступає особистість студента, як 

основний суб’єкт процесу формування соціальної зрілості студентів, відповідно 

об’єктами формування соціальної зрілості виступають об’єктивні 

закономірності перебігу відповідного процесу, взаємодія системи чинників, що 

його детермінують.  

Розробка концепції та побудова структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю 

характеризується усвідомленням усіх суб’єктів освітнього процесу належних 

потреб в оновленні засобів здійснення відповідної діяльності.  

Теоретико-методологічна складова структурно-функціональної моделі 

містить вихідні методологічні підходи до процесу формування соціальної 

зрілості студентів (особистісно орієнтований, аксіологічний, соціокультурний, 

діяльнісний, компетентнісний, системний) та принципи (гуманізації і 

демократизації, культуровідповідності, рольової перспективи, діалогічності, 

колективної взаємодії, індивідуалізації, опори на реальний досвід суб’єктів 

освітнього процесу, саморозвитку); розкриває структурні компоненти 

соціальної зрілості студентів: когнітивний (знання про соціальні процеси, 

явища і соціально значущі якості (самостійність, соціальна активність, 

соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість); 

емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності та правил 

і моделей поведінки, прийнятих у соціумі, переживання, що відображають 

ставлення студентів до соціальної зрілості як особистісного надбання); 

мотиваційний (сформованість мотивів студентів, які спрямовують їх дії на 

активне, свідоме формування соціальної зрілості); рефлексивно-вольовий 

(довільна саморегуляція студентів, свідома реалізація суспільних норм і 

цінностей); поведінково-діяльнісний (прояв соціально значущих якостей, 

оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні відносини). 

Діагностична складова структурно-функціональної моделі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю включає критерії 

сформованості соціальної зрілості студентів (оволодіння знаннями про 
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соціально значущі якості та соціально-культурні процеси та явища; ціннісне 

ставлення до соціально значущих цінностей та здатність керувати емоційною 

сферою на базі прийняття рішень; значущість формування соціальної зрілості; 

здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на формування 

соціальної зрілості; здатність будувати продуктивні соціальні відносини, які 

дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-

практичної діяльності), а також показники сформованості відповідної 

інтегративної якості (кількісні, якісні) й рівні її сформованості (високий, 

середній, низький) (відображено у другому розділі). 

Організаційно-формувальна складова структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю включає 

визначення основних: функцій, організаційно-педагогічних умов, методів і 

форм формування соціальної зрілості студентів-аграрників. 

До основних функцій процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю, відповідно нашому дослідженню, відносимо:  

 проектувальну (дозволяє визначити мету та очікуваний результат  

позитивна динаміка формування соціальної зрілості студентів); 

 інформаційну (надає повну і своєчасну інформацію майбутнім 

аграрникам про об’єктивну необхідність формування соціальної зрілості 

особистості, що сприяє своєчасному залученню їх до розв’язання особистісних 

та професійних завдань, ефективному використанню та закріпленню здобутих 

знань, умінь, навичок та соціально значущих якостей);  

 стимулюючу (передбачає стимулювання усвідомлення та ефективної 

позиції у виховному просторі, з тим, щоб забезпечити структурні зміни для 

поліпшення організаційних можливостей системного управління процесом 

формування соціальної зрілості студентів);  

 перетворювальну (покладає визначення і формування таких ціннісних і 

мотиваційних характеристик особистості, які можуть забезпечити задоволення 

її потреби в саморозвитку протягом життя);  
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 розподільчу (полягає в розподілі завдань різного рівня складності так, 

щоб забезпечити підвищення рівня ефективності процесу формування 

соціальної зрілості студентів, більш повне задоволення потреб студентів у 

оволодінні вміннями, навичками, які дають змогу виступати 

конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної діяльності);  

 організаційну (дозволяє забезпечити суб’єктів освітнього процесу 

ефективними формами та методами формування соціальної зрілості студентів);  

 гносеологічну (передбачає оптимізацію виховних можливостей освітнього 

процесу в контексті формування соціальної зрілості студентів) (рис. 3.3.). 

 

Рис. 3.3. Функції процесу формування соціальної зрілості студентів  

З метою забезпечити досягнення студентами належного рівня соціальної 

зрілості нами визначено комплекс організаційно-педагогічних умов як 

сукупність явищ, дій і заходів, що інтегруються в єдине ціле. 

На основі розгорнутого вивчення досягнень педагогічної теорії та 

практики нами було визначено організаційно-педагогічних умов формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, а саме (докладніше в 

параграфі 3.2.): розроблення та реалізація наскрізної програми формування 
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соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; створення виховного простору у 

закладах вищої освіти аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної 

зрілості студентів; педагогічний моніторинг ефективності процесу формування 

соціальної зрілості студентів. 

Логіка дослідження вимагає більш глибокого розгляду організаційно-

методичних аспектів означених вище організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів, тому опису особливостей їх 

реалізації у ході формувального етапу дослідження буде присвячений 

четвертий розділ дисертації. У процесі формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю доцільно використовувати наступні форми 

організації освітнього процесу (таблиця 3.2.).  

Таблиця 3.2. 

Форми організації навчально-пізнавальної та виховної діяльності 

студентів щодо формування їх соціальної зрілості  
Види роботи Форми діяльності 

Групова Індивідуальна 

Аудиторна Лекції, семінари, практичні 

заняття,  імітаційні та рольові 

ігри, самостійна робота, групові 

консультації, науково-

дослідницька робота, заняття з 

елементами тренінгу та ін. 

Творчі навчальні задачі, тести, різного 

рівня складності (репродуктивного, 

реконструктивно-варіативного, 

творчого), самостійна робота, доповіді 

тощо. 

Позааудиторна Конкурси, олімпіади, 

самостійна робота,  

просвітницькі заходи,  

конференції, «круглі столи», 

форуми тощо. 

Підготовка рефератів, доповідей, 

індивідуальні консультації, коуч, 

супервізії, складання та реалізація 

індивідуальних програм розвитку 

особистості студентів, домашні 

завдання різного рівня складності 

(обов’язковий мінімум, тренувальний, 

творчий) та ін. 

 

До основних методів, які сприяють формуванню високого рівня 

соціальної зрілості студентів відносимо: методи формування свідомості, 

поглядів, переконань, ідеалів студентів (бесіди, лекції, метод дискусії, 
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обговорення проблемних ситуацій, переконання, навіювання, приклад тощо); 

методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду 

суспільної поведінки студентів (привчання, педагогічна вимога, громадська 

думка, тренування, створення виховних позицій, прогнозування тощо); методи 

стимулювання і мотивації діяльності і поведінки (змагання; заохочення; 

покарання; суспільна думка.); методи контролю, самоконтролю і самооцінки 

діяльності і поведінки (педагогічне спостереження; бесіда; опитування 

(письмове, усне); аналіз результатів суспільно-корисної праці; виконання 

доручень; створення ситуацій, що виховують особистість; самоаналіз; 

самозасудження; самопереконання тощо). 

Результативна складова формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю розкриває кінцевий результат реалізації структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю – досягнення позитивної динаміки формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

відображає ефективність формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю та передбачає цілеспрямоване коректне 

керування процесом з урахуванням мети, завдань формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю та викликів часу. 

Відмінністю розробленої структурно-функціональної моделі формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є те, що 

її структурні компоненти є рухливими і динамічними внаслідок безперервних 

змін у змісті та характері освітньої діяльності означених закладів вищої освіти, 

стрімких трансформацій наукових, технічних і технологічних параметрів сфери 

професійної діяльності аграріїв.  

Ефективне функціонування структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів можливе за умови адаптаційного 

управління процесом (визначаємо як цілеспрямованість і гнучкість 

підпорядкування проектної мети і завдань соціокультурним і освітнім потребам 

закладів вищої освіти аграрного профілю), свободи вибору, що гарантує 
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кожному суб’єктові вільне визначення власних інтересів, вибір видів і форм 

діяльності в освітньому процесі. 

Таким чином, ми вважаємо, що розроблена структурно-функціональна 

модель формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, 

забезпечить формування високого рівня соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю і результат (якісно новий вищий рівень сформованості 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю) буде досягнуто.  

Процес формування соціальної зрілості студентів, потребує належного 

організаціно-методичного забезпечення. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Схарактеризовано виховний потенціал формування соціальної зрілості 

студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю, який 

включає, зокрема гуманітарний складник професійної підготовки студентів; 

позааудиторну діяльність, яка, за умови забезпечення її ефективними формами 

та методами формування соціальної зрілості студентів, сприяє конкретизації 

уявлень студентів про сутність і специфіку майбутньої професії, поглиблення й 

розширення професійного світогляду, вдосконалення як соціальних, так і 

професійних умінь і навичок, пробудження потреби у здійсненні соціальної 

самоосвіті та самовиховання, вдосконаленню професійно та соціально 

значущих якостей, які забезпечують успіх як у професійній, так і у суспільно-

практичній діяльності; діяльність, спрямовану на формування виховного 

простору закладів вищої освіти аграрного профілю, в якому особливе місце 

належить органам студентського самоврядування; формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів, ефективність 

діяльності яких залежить як від їх професійних та особистісних якостей, так і 

від сформованості готовності до формування соціальної зрілості студентів. 

На основі положень теорії та методики моделювання виокремлено 

пріоритетні вимоги до побудови моделі та обґрунтовано доцільність розробки 
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структурно-функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Структурно-функціональна модель складається з цільової (мета, завдання, 

зміст), теоретико-методологічної (педагогічні підходи та принципи, структурні 

компоненти), діагностичної (критерії, показники й рівні сформованості), 

організаційно-формувальної (функції, організаційно-педагогічні умови, як-от: 

розроблення та реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості 

студентів; формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; створення 

виховного простору у закладах вищої освіти аграрного профілю, що сприяє 

формуванню соціальної зрілості студентів; педагогічний моніторинг 

ефективності процесу формування соціальної зрілості студентів, форми і 

методи формування соціальної зрілості студентів), результативної (позитивна 

динаміка формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю) складових.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора (Данченко, 2011b, 2017d, 2017f, 2017g, 2017i, 2018c, 2018d). 
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РОЗДІЛ IV 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

4.1. Розроблення та реалізація наскрізної програми формування 

соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю 

 

Організаційно-методичне забезпечення процесу формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного 

профілю систематизовано згідно з організаційно-педагогічними умовами.  

Відповідно до першої організаційно-педагогічної умови  – розроблення 

та реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі ЗВО аграрного профілю розроблено та впроваджено в 

освітній процес закладів вищої освіти аграрного профілю наскрізну програму 

формування соціальної зрілості студентів, яка складалася з трьох компонентів 

та передбачала: 

 викладання спецкурсу варіативного компоненту програми вищого 

аграрного навчального закладу «Формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю»;  

 оптимізацію виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю; 

 розробку та впровадження у виховний процес інтерактивної програми 

виховання студентів «Соціальна зрілість особистості як основа ефективної 

самореалізації», мета якої – формування компонентів соціальної зрілості 

студентів та їх позитивна динаміка у позааудиторній діяльності освітнього 

процесу ЗВО аграрного профілю. 



265 

 

Суб’єктивно значущий та соціально орієнтований характер змісту 

відповідної діяльності забезпечувався запровадженням самодіяльності 

студентів, періодичного ускладнення та розширення змісту, форм і методів її 

організації.  

Викладання спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю» відбувалося під час навчання 

студентів на другому курсі  (денна форма навчання). 

Робочу навчальну програму спецкурсу укладено згідно з вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчання. Спецкурс пропонується у 

переліку дисциплін за вибором студентів. Програма визначає обсяг знань, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу спецкурсу 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Робочу програму спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю» подано в додатку Д. 

Мета спецкурсу: здобуття студентами знань про соціальну зрілість 

особистості, інтеріоризації її як особистісної якості, накопичення досвіду 

формування та виявлення соціально значущих якостей (соціальна активність, 

соціальна відповідальність і самостійність, толерантність, асертивність, 

громадянськість) та оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 

суспільно-практичної діяльності. 

Програмою спецкурсу передбачено проведення теоретичних занять, мета 

яких вдосконалення знань слухачів про соціально значущі якості, соціальні 

процеси, явища, закони, принципи та соціокультурні тенденції розвитку 

суспільства і проводились у формі лекцій (лекцій-бесід, лекцій-диспутів), що 

спиряли формуванню вмінь налагоджувати конструктивні міжособистісні 

контакти та відстоювати власну позицію, а також практичних занять, які 
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проводилися у формі ділових та рольових ігор, вправ, спрямованих на 

формування соціальної зрілості. 

Структурно програма спецкурсу охоплювала два змістові модулі. 

Змістовий модуль І: «Соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю», який включав:  

Тема 1: Поняттєва база та наукові підходи до визначення поняття 

«соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю».  

Тема 2: Змістова структура соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Тема 3: Критерії, показники, рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів. 

Змістовий модуль ІІ: «Формування компонентів соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», який складався з 

наступних тем:  

Тема 4: Формування когнітивного компоненту соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Тема 5: Формування емоційно-ціннісного компоненту соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Тема 6: Формування мотиваційного та рефлексивно-вольового 

компонентів соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Тема 7: Формування поведінково-діяльнісного компоненту соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), які 

опрацьовувалися під час лекцій, семінарів і практичних занять, виконання 

завдань для самостійної роботи.  

Тематику лекційних і практичних занять було розроблено відповідно до 

визначених завдань спецкурсу та за результатами діагностичних досліджень. 

Теоретичні заняття проводилися у формі лекцій (проблемно-оглядових, 

лекцій-бесід, лекцій-диспутів, лекцій з елементами рольової ігри), практичні 

заняття – у формі ділових та рольових ігор, вправ, спрямованих на формування 
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практичних навичок, вирішення проблемних ситуацій, навчальних тренінгів, 

роботи з діагностичним матеріалом, захисту творчих робіт, авторських 

(індивідуальних чи колективних) проектів, конструювання ситуацій тощо. 

Самостійна робота слухачів розглядалася одним із основних засобів 

опанування навчального матеріалу (позааудиторні години), які 

регламентувалися робочим навчальним планом. Зміст самостійної роботи 

слухачів визначався навчальною програмою, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Індивідуальна робота передбачала написання реферату з поглиблення тем 

лекційних занять (вивчення історіографії питання, підбір літератури, написання 

тексту, підведення підсумків, оформлення науково-довідникового апарату 

тощо) або підготовка мультимедійної презентації «Я на шляху формування 

соціально зрілої особистості». 

Під час викладання спецкурсу використовувалися три види контролю: 

поточний контроль, який  здійснювався у формі оцінок за різні види аудиторної 

та самостійної роботи – активність на практичних заняттях (участь у 

обговоренні питань, у дискусіях тощо), результати виконання творчих завдань, 

підготовки і презентації рефератів та інше; модульний контроль (тематичне 

оцінювання з модулю), який здійснювався на засаді письмової контрольної 

роботи, яка складається з двох частин: по-перше, питання за змістом аудиторної 

роботи, по-друге, виконання завдання із самостійного опрацювання певних 

питань курсу, більша частина яких потребувала творчого підходу щодо їх 

виконання; підсумковий контроль, який передбачав складання заліку. 

Вибір матеріалу для нашого спецкурсу зумовлений його доступністю як 

на теоретичному, так і на практичному рівнях.  

Під час відбору змістового наповнення спецкурсу керувалися такими 

комплексними критеріями відбору:  

 взаємозумовленість пізнавальної інформації та практичних робіт, 

закладених у зміст спецкурсу;  
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 виховна спрямованість змісту спецкурсу;  

 орієнтованість змісту спецкурсу на розвиток пошукової діяльності, 

розвиток творчого мислення та креативності студентів;  

 логічність викладу навчального матеріалу, послідовність та наступність;  

 врахування потреб сучасного ринку праці в агропромисловій сфері під 

час розробки лекційних, семінарських занять та завдань на самостійне 

опрацювання.  

Отже, варто зазначити, що формування соціальної зрілості студентів як 

інтегративної якості майбутніх фахівців-аграрників полягає в оновленні змісту 

навчального матеріалу, використанні нових підходів до викладання, 

запровадженні інтерактивних методів навчання. 

Наскрізна програма формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю передбачала 

також діяльність, спрямовану на оптимізацію виховних можливостей 

навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Оптимізація навчального процесу, зауважує В. Лаппо, пов’язана з вдалим 

формуванням мети і завдань навчання на кожну лекцію і семінар відповідно до 

змісту навчання мети й завдань, вибором раціональної сукупності методів 

навчання та доцільного поєднання форм навчальної діяльності студентів, 

складанням плану та послідовною реалізацією змісту навчання, рефлексією 

отриманих результатів (Лаппо, 2018).  

Важливим для нашого дослідження є положення про те, що сутність 

терміну «оптимізація» пов’язана також із створенням найсприятливіших для 

досягнення певної мети стосунків між особистістю й колективом, між 

окремими суб’єктами освітнього процесу (Опольська, 2009, c. 234). 

Процес оптимізації виховних можливостей навчальних дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів 
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закладів вищої освіти аграрного профілю  під час їх викладання проводилася в 

декілька етапів. 

На підготовчому етапі здійснювалася діяльність, спрямована на: 

 аналіз програм і навчальних планів дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу, який дозволив стверджувати про існування певних можливості 

доповнення змісту навчальних дисциплін спеціальним матеріалом, що включає 

теоретичні наукові положення про соціальну зрілість особистості;  

 отримані результати спонукали до проведення з педагогами, які 

викладають соціально-гуманітарні дисципліни у закладах вищої освіти 

аграрного профілю, ряд дискусійних зустрічей, які відбувалися під час 

засідання кафедри, методичних рад, конференцій, зокрема під час проведення 

Міжнародних конференцій «Соціогуманітарні вектори педагогіки вищої 

школи» та Всеукраїнської науково-методичної конференції «Слобожанський 

гуманітарій»;  

 виокремлення теоретичних знань  про соціальну зрілість особистості та 

можливості їх використання під час вивчення навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу («Філософія», «Історія України», «Політологія», 

«Соціологія»,  «Психологія»). 

На етапі методичного забезпечення – здійснювалася діяльність, 

спрямована на оптимізацію виховних можливостей навчальних дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП, як-от:  

 виокремлення ключових теоретичних положень, що включають наукові 

підходи до визначення поняття «соціальна зрілість особистості», її структурні 

компоненти та рівні сформованості;  

 наукові дискусії щодо використання даного теоретичного матеріалу в 

практиці викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

студентам закладів вищої освіти аграрного профілю;  
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 добірка різноманітних методів та педагогічних прийомів, які сприяють 

формуванню соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; 

 складання глосарію, який розкриває сутність та структуру визначеного 

поняття. 

На третьому етапі (практичному) відбувалася діяльність, спрямована на 

формування соціальної зрілості студентів під час викладання навчальних 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

На четвертому етапі (етап педагогічного моніторингу):  

 визначалися показники ефективності (підвищення рівня готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю);  

 проводилися проблемні дискусії, обговорення результатів дослідження з 

учасниками відповідного процесу, формувалися пропозиції щодо підвищення 

якості відповідного процесу, обговорювалися запропоновані шляхи його 

вдосконалення;  

 здійснення корекції цілей наступного циклу роботи стосовно 

забезпечення якісного педагогічного процесу, спрямованого на оптимізацію 

виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

щодо формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Прикладами завдань, які застосовувалися під час викладання дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу можуть слугувати такі: «Ідеальне завдання»,  

«Повторюємо з контролем», «Власне дослідження»,  «Розв’язання парадоксу», 

«Кросворд», «Презентація», «План-конспект», «Рекомендації щодо розвитку 

власних вольових якостей»,  «Осмислення власного «Я»,  «Власна опора», 

«Лови помилку!», «Кожному – своя ділянка», «Особливе завдання», «Потік 

знань», «Основні правила», «Компетентність, «Фактологічний диктант», 

«Кредит довіри», «Власна валюта», «Ідеальне планування», «Хвилина 
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мотивації», «Каталог знань, умінь на навичок» та інші, мета яких: формувати 

соціальну активність та відповідальність, самостійність, студентів, культуру їх 

розумової праці, комунікативні та організаторські здібності, вольові якості, 

працелюбство, готовність робити свідомий вибір, функціональну грамотність, 

уміння організувати власну трудову та навчальну діяльності, уміння оцінювати 

власні можливості, відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, 

систематизувати її, використовувати джерела інформації; розкривати власний 

творчий потенціал, здатність володіти новими інформаційними технологіями. 

Вибрані дидактичні прийоми, що використовувалися в процесі 

викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу, з метою оптимізації їх 

виховних можливостей щодо формування соціальної зрілості студентів-

аграрників подано в додатку Е. Під час розробки цих дидактичних прийомів 

було використано власні наукові розробки та розробки О. Бандурки, В. 

Тюріної, О. Федоренко (Бандурка, Тюріна, Федоренко, 2006). 

Основою навчально-пізнавальної діяльності студентів є засвоєння 

навчальної інформації на лекційних заняттях; самостійний пошук та надання 

додаткової професійно орієнтованої інформації; дослідження і вивчення 

особистісних характеристик та якостей, однією з яких і є інтегративна якість – 

соціальна зрілість.  Здійснюючи формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі ми визначали конкретні освітні завдання та відповідний 

зміст, спрямований на формування досліджуваного поняття.  

Отже, процес формування соціальної зрілості студентів передбачав 

здійснення контент-аналізу змісту програм навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу, на предмет оптимізації їх можливостей щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю та 

безпосередня діяльність, спрямована на формування соціальної зрілості 

студентів під час викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

Наведемо приклад оптимізації виховних можливостей курсу «Філософія»  

щодо формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП.  
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Курс «Філософія» є однією з фундаментальних дисциплін у системи 

вищої аграрної освіти, яка спрямована на:  

 формування світогляду людини, який визначає загальне ставлення 

людини до світу;  

 розуміння становлення, розвитку і вирішення найзагальніших проблем 

людства на протязі розвитку світової філософії, включаючи історію української 

філософської думки як невід'ємної складової духовної культури людства;  

 формування гуманістичного потенціалу особистості, її високої духовності 

та загальної культури в умовах розбудови громадянського суспільства в 

незалежній Україні;  

 оволодіння принципами діалектичного мислення як універсального 

методу пізнавальної діяльності;  

 розвиток логічного мислення, здатності самостійно аналізувати складні 

явища суспільного життя;  

 уміння свідомо використовувати наукову методологію в розв’язанні 

завдань економічної теорії і професіональної практики;  

 формування вміння застосовувати набуті знання, аналізувати реалії 

сучасного суспільного буття;  

 формування власної позиції щодо актуальних проблем сьогодення;  

 засвоєння філософського осягнення дійсності. 

Під час проведення лекційних і семінарських занять за темою 

«Філософська антропологія» розглядалися такі проблеми: поняття «людина»,  

як універсальний і найвищий предмет філософії; еволюційна (наукова) 

концепція походження людини; роль праці та мови у становленні людини; 

співвідношення біологічного, соціального і духовного в людині; специфіка 

людської діяльності; визначення таких понять як: «потреби», «інтереси», 

«мотиви», «людина, індивід, особистість»; сенс життя людини та інші. 

Для дискусій та роздумів студентам пропонувалися наступні питання:  

«Аналіз особливостей функціонування суспільства та особисте місце людини у 
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ньому». «Вироблення стратегії власного життя із урахуванням інтересів і 

потреб різних соціальних груп відповідно до правил та норм, які діють у 

соціумі». «Визначення цілей діяльності особистості, в процесі планування, 

розробки й реалізації соціальних проектів і стратегії індивідуальних та 

колективних дій». «Роль праці у становленні людини та суспільства в нових 

економічних та геополітичних умовах». «Трудова діяльність особистості, як 

можливість самореалізації, самовираження, самовдосконалення та її вплив на 

розвиток суспільства в цілому». «Співвідношення біологічного, соціального і 

духовного в людині». «Традиції агропромислової галузі як елемент соціальної 

та культурної спадщини». «Міра свободи людини та її можливості для вільного 

розвитку індивідуальності та соціальної справедливості». «Конфлікт між 

стихійним та регламентованим – як конфлікт між різними складовими процесу 

життєдіяльності з позиції філософської антропології». 

Під час вивчення теми «Соціальна філософія. Філософія суспільства» 

студентам пропонувалося опрацювати наступні питання:  

1. Порівняти поняття «суспільство» відповідно до різних філософських 

традицій та основних цивілізацій типів (східного та західного). Розглянути 

особливості формування соціальної зрілості особистості в різних цивілізаціях.  

2. Визначити основні філософські підходи до розуміння поняття 

«суспільство» та його вплив на розвиток особистості та формування соціально 

значущих якостей.  

3. Схарактеризувати суспільство як систему, яка здатна до 

самоорганізації та саморозвитку. Визначити місце і роль особистості в 

суспільстві. 

4. Визначити роль аграрного виробництва як провідного чинника 

природокористування.  

5. Схарактеризувати основні способи виробництва в агропромисловій 

галузі.  
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6. Визначити зміст і роль категорії «відчуження» в соціально-

економічних та політичних умовах життєдіяльності людини. Дослідити влив 

відчуження на формування особистості.  

7. Проаналізувати поняття «національний характер», «національний дух», 

«національна ідея», «національний менталітет» з філософської точки зору. 

Дослідити значення цих понять для формування соціально зрілої особистості.  

8. Охарактеризувати основні якості «гоголівської людини», 

«сковородинівської людини, «шевченківської людини» (за М. Шлемкевичем).  

9. Розглянути поняття «українська вдача», «демократизм» та 

«індивідуалізм» з позиції філософської антропології.  

10. Проаналізувати твір Н. Григоріїва (1941) «Українська національна 

вдача» (режим доступу: diasporiana.org.ua). 

У процесі проведення «сократівських діалогів» (своєрідних 

інтелектуальних поєдинків між студентами або групами студентів, мета яких 

віднайти істину, яка народжується в процесі спілкування) значний інтерес у 

студентів викликали такі проблеми: Філософія: коло проблем та роль у 

суспільстві. Проблема формування соціальної зрілості особистості: 

філософський аспект. Гуманізм і мораль у політиці. Роль особистості у 

формуванні політичного обличчя країни. Аксіологічні, телеологічні, 

антологічні та гносеологічні аспекти філософії суспільства.  Практична 

складова філософії суспільства. Філософія політичної сфери життя суспільства: 

становлення та формування особистості в суспільстві. Духовне життя 

суспільства, його особливості та складові. Формування духовної сфери 

особистості в різні історичні етапи. Визначення основних духовних орієнтирів 

сьогодення. Проблема суспільного прогресу. Вектори прогресивного розвитку  

суспільства. Соціально зріла особистість та її можливості щодо подолання 

негативних регресивних тенденцій в суспільстві. Вплив історичного процесу на 

формування особистості. Роль і місце соціально зрілої особистості у 

суспільстві. 
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Наступним курсом, який  було визначено як потенційний з точки зору 

оптимізації його виховних можливостей щодо формування соціальної зрілості 

студентів ЗВОАП був курс «Історія України», головною метою якого в 

закладах вищої аграрної освіти є формування у студентів високого 

загальнокультурного рівня, почуття патріотизму та національної гордості за 

свою рідну державу – Україну, виховання на найкращих зразках духовних 

надбань українського народу любові до української землі.  

Наведемо приклади проблемних питань, які було запропоновано 

студентам в процесі опанування відповідного курсу:  

1. Поясніть вислів історика В. Ключевського про роль історії в 

суспільстві: «… Історія вчить навіть тих, хто в неї не вчиться; вона їх провчає 

за невігластво і зневагу». Відповідь обґрунтуйте.  

2. Обґрунтуйте значення «Історії України» на сучасному етапі, як 

становлення та розвитку суспільства, так і формування нової генерації аграрної 

еліти в Україні.  

3. Яким чином відбувався процес державотворення на українських землях 

у процесі національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.? Хто з видатних 

українців того часу суттєво вплинув на формування української держави? Які 

соціально значущі якості, на вашу дімку, притаманні цим особистостям?  

4. Видатний український філософ Г. Сковорода заповідав після своєї 

смерті написати таку епітафію: «Світ ловив мене, але не спіймав». Що, на вашу 

думку, в житті Г. Сковороди можна використовувати як приклад, а що – ні?  

5. Проаналізуйте мовну ситуацію в сучасній Україні. Чи сприяє вона 

формуванню духовності громадян України?  

6. Як ви розумієте словосполучення «український дух»?  

7. У чому полягають уроки української революції 1917-1920 рр.?  

8. «Стаханівський рух»: рух новаторів виробництва чи соціалістичне 

змагання?  
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9. Як ви вважаєте, чи варто віддавати життя за ідею, за незалежну 

державу, чи варто щось робити заради людей? Поясніть рядки поезії 

Б. Олійника (1977): 

Страшно зустріти смерть, 

Страшно, не будьмо лукаві, 

Страшно безсило малим 

Відчувати себе перед смертю, 

Але страшніше, коли 

Нізащо вмерти. 

10. Яка ціна Перемоги? 8 травня – День Пам’яті чи Перемоги? 

Сформулюйте власну особисту позиції до цих історичних подій.  

11. Порівняйте процес відбудови промисловості та сільського 

господарства в Україні із європейським варіантом відбудови.  

12. Як ви розумієте вислів: «Краще смерть достойна слави, аніж 

зганьблене життя» (Ф. Достоєвський). Наведіть приклади з історичного 

минулого нашої держави, які підтверджують цей вислів. 

Ще одним курсом, який  було визначено як потенційний з точки зору 

оптимізації його виховних можливостей щодо формування соціальної зрілості 

студентів ЗВОАП був курс  «Політологія», особливу увагу якого було 

зосереджено на розуміння студентами:  

 категорійно-понятійного апарату політології;  

 головних політичних концепцій, шкіл і напрямів політологічної думки;  

 сутності влади та політичного життя, політичних відносин і процесів, 

суб’єктів та об’єктів політики і влади, політичних засад прав людини і 

громадянина;  

 уміння студентів пояснити значення і роль політичних систем та 

політичних режимів у житті країни, диференціювати теоретичні та прикладні 

компоненти політичного знання, характеризувати роль політичних знань у 
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підготовці та обґрунтуванні політичних рішень, у забезпеченні особистого 

внеску громадян в суспільно-політичне життя;  

 уміння розкривати і визначати процеси світового політичного життя, роль 

і статус України у сучасному міжнародному житті;  

 формування здатності студентів застосовувати політичні знання у 

професійній та громадській діяльності, володіти методами наукового аналізу 

політичних процесів та їх використання для самостійного аналізу суспільно-

політичних явищ;  

 розвиток уміння проводити дискусії з актуальних політичних питань і 

відстоювати свої погляди та переконання, а також уміння вести дискусію та 

поводити себе впевнено під час публічного виступу і спілкування з аудиторією. 

У процесі опанування курсу студенти отримували можливість: 

сформувати політичну толерантність, готовність до компромісу і партнерства, 

вміння слухати і розуміти іншого; закріпити почуття  громадського обов’язку і 

соціальної відповідальності; сформувати вміння аналізувати суспільні явища й 

узагальнювати політичний досвід управління суспільством, прогнозувати 

політичні події; розвивати навички аргументації поглядів, думок, оцінок, 

здатність самостійно формувати політичні пріоритети тощо. 

Крім того, під час вивчення «Політології» студенти опановували наступні 

уміння та навички:  

 уміння розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти 

їх утвердженню в сучасному українському суспільстві;  

 здатність формувати і відстоювати свою соціальну (політичну позицію), 

чітко розуміти свої громадянські права, свободи і обов'язки, відстоювати 

принципи правової держави і громадянського суспільства;  

 давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і 

лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;  

 об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну 

інформацію;  
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 брати участь в політичних дискусіях, масових і групових опитуваннях 

громадської думки; уміння жити в умовах політичного плюралізму, формувати 

культуру опозиції, робити посильний внесок в гармонізацію міжособистісних, 

міжнаціональних відносин, що, в свою чергу, сприяло формуванню їх 

громадянськості, толерантності, соціальної активності та відповідальності. 

Розв’язання окреслених завдань здійснювалося за допомогою 

індивідуальної навчально-дослідної діяльності студентів.  

До прикладу, студентам пропонувалося скласти конспект-лекцій за 

самостійно розробленим планом, при цьому особливу увагу звернути на 

визначення зв'язку між основними поняттями лекції з поняттям «соціальна 

зрілість».  

Орієнтовні теми лекцій:  

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна Вплив політології на 

формування соціальної зрілості студентів заклади вищої освіти аграрного 

профілю.  

2. Політика. Політична влада та механізм її функціонування в суспільстві.  

3. Держава як головний інститут політичної системи суспільства.  

4. Політико-правові вчення в історії політичної думки України.  

5. Політичний режим. Демократія як політичний режим. Можливості 

розвитку соціально зрілої особистості в демократичному суспільстві.  

6. Політичні партії та групи інтересів в політиці. Лідери політичних 

партій.  

7. Виборчі системи та виборчий процес. Формування лідерів громад. Їх 

вплив на формування суспільної думки та результати виборчої компанії.  

8. Політична культура суспільства. Формування політичної культури в 

Україні. Вплив особистості на політичну культуру суспільства.  

9. Світова політика та глобальні проблеми сучасності. Глобалізація та її 

вплив на формування особистості.  

10. Правові й політичні норми.  

Крім того, студентам пропонувалося написати реферат.  
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У якості прикладу наведемо також орієнтовні теми рефератів, які були 

запропоновані студентам для самостійного опрацювання:  

1. Політична культура суспільства. Визначальна роль політичної 

культури окремих суб'єктів в становленні політичної культури в Україні.  

2. Політична соціалізація особистості: етапи та чинники.  

3. Поняття та види політичної поведінки. Вплив особистості та рівень її 

соціальної зрілості на формування політичних платформ під час передвиборчої 

агітації. 4. Політичні еліти та лідерство: основні соціальні якості.  

5. Сучасні лідери агропромислової галузі України.  

6. Значення політики в житті людини і суспільства. Причини негативного 

сприйняття політики.  

7. Специфіка української політичної думки кінця ХІХ початку ХХ ст., її 

представники.  

8. Специфіка політичного маркетингу. Молодь як об'єкт політтехнологів. 

Механізми протидії маніпулятивним політтехнологіям.  

9. Законодавча база місцевого самоврядування в Україні. Права і 

обов'язки місцевих територіальних громад згідно Конституції України і Закону 

про місцеве самоврядування в  Україні.  

10. Соціальний конфлікт. Основні концепції соціального конфлікту у 

сучасній політологічній думці («конфліктна модель суспільства» 

Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К. Болдінга).  

11. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки.  

12. Виборча інженерія. Імідж. Політична реклама.  

13. Соціально-політичні проблеми сучасної України та шляхи їх 

вирішення.  

14. Соціально-політичні перспективи сучасної цивілізації. Формування 

нової генерації молоді, що готова втілювати прогресивні тенденції на практиці.  

15. Громадянське суспільство та роль особистості у формуванні 

громадянського суспільства та інші. 
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Крім того, студентам пропонувалося зробити анотацію до додаткової 

літератури з курсу та висловити свої особисті враження (список додається): 

1. Адаптація України до переходу світ-системи від одно – до багато 

полюсності: аналітична доповідь., 2012. За ред. М.Михальченка. Київ: ІПіЕНД 

ім. І.Ф. Кураса НАН України.  

2. Артьомов, І.В., 2008. Український вимір Європейської та 

Євроатлантичної інтеграції. Ужгород: Ліра.  

3. Алмонд, Г., 2004.  Громадянська культура. Політичні настановлення і 

демократії п’яти націй. Київ: Альтерпрес, с 485-503.  

4. Аристотель. (2004). Політика. Політологія.. Київ: Альтерпрес.  

5. Вебер, М., 2004. Політика як покликання і професія. Київ: Альтерпрес, 

с. 240-243.  

6. Громадянське суспільство: історія та сучасність, 2010. Одеса: 

Юридична література.  

7. Пахарєв, А.Д., 2011. Політичні інститути та процеси в сучасній Україні. 

Київ: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 

України . 

Підготовити тези доповіді та взяти участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Національна ідея: основна стратегія розвитку 

українського суспільства в ХХІ столітті». 

Студентам, які не готували тези доповіді для участі у конференції 

пропонувалось відвідати конференцію і виступити із запитаннями, 

коментарями до доповідей, це надавало їм можливість формувати критичне 

мислення, виробляти незалежну позицію по відношенню до наукових фактів, 

явищ політичного життя суспільства, вміння оцінювати ті чи інші політичні 

події та визначати їх вплив на розвиток, як окремого регіону, держави, так і 

людства в цілому.  

У процесі вивчення «Політології», діяльність, між іншим, було 

спрямована на засвоєння знань студентів про владні відносини, правову 

організацію суспільства, державну символіку, події в країні тощо; формування 
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власного ставлення, бажання і готовності брати участь у суспільно-політичному 

житті країни, самостійність у виборі рішень, здатність протистояти 

протиправним й асоціальним вчинкам і діям, нести відповідальність за прийняті 

рішення, дії та їх наслідки тощо. 

Ще одним навчальних курсом, який  було визначено як потенційний з 

точки зору оптимізації його виховних можливостей щодо формування 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП був курс  «Соціологія», головною метою 

якого є ознайомлення студентів із розвитком соціології як науки, процесами 

суспільного життя, законами функціонування і розвитку суспільства та його 

складових компонентів. Цей курс покликаний допомагати студентам 

сформувати уявлення про процеси суспільного життя і виробити відповідні їм 

стилі і види поведінки.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» з позиції 

оптимізації її щодо формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

визначаємо такі:  

 формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття 

соціальних явищ та процесів;  

 розвивати вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її 

методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними 

напрацюваннями, як соціології в цілому, так і в сфері формування соціальної 

зрілості особистості;  

 формувати здатність студентів пояснювати, оцінювати, узагальнювати 

знання про суспільство в контексті системного підходу на основі структурно-

функціонального аналізу та вміння застосовувати отримані знання, уміння та 

навички в соціально-практичній діяльності. 

Наведемо приклади питань, які пропонувалися студентам для 

опрацювання та обговорення під час проведення семінарських занять з курсу 

«Соціологія»:  
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1. Суспільство. Його структурні компоненти. Вплив суспільства на 

формування соціальної зрілості особистості.  

2. Девіантна поведінка особистості. Теорії причин девіантної 

поведінки. Формування соціальної зрілості особистості –  як чинник 

запобігання розвитку девіантної поведінки.  

3. Проблема конфлікту в соціологічній традиції. Конфлікт і 

модернізація суспільства. Управління конфліктами і форми їх розв’язання. Роль 

конфліктів (внутрішніх та міжособистісних) у процесі формування соціальної 

зрілості студенів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

4. Соціально-психологічні особливості сучасних молодіжних 

угрупувань.  

5. Характеристика основних методологічних підходів до вивчення 

процесів, що відбуваються у молодіжному середовищі.  

6. Ціннісні орієнтації студентів закладів вищої аграрної освіти в 

умовах суспільної кризи.  

7. Молодіжна зайнятість: динаміка, проблеми, перспективи.  

8. Соціальний портрет сучасного студента-аграрника.  

9. Молодіжна субкультура в сучасній Україні.  

10. Молодіжна політика у країнах світу.  

11. Характеристика факторів соціальної диференціації студентів-

аграрників в українському суспільстві.  

12. Проблеми, з якими стикається сучасна молодь, яка навчається в 

закладах вищої освіти аграрного профілю і планує працювати в аграрному 

секторі економіки України.  

13. Вплив молоді на суспільство.  

14. Молодіжна субкультура в країнах Заходу та Сходу.  

15. Проблеми молоді та студентства у минулому та на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

В якості творчого завдання студентам пропонувалося скласти власну 

соціальну автобіографію, мета якої виявити взаємодію людини й суспільства, 
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особистої біографії та перебігу світової історії, з’ясувати ті соціальні фактори, 

які впливають формування та становлення особистості.  

В даному контексті студентам пропонувалось: визначити такі соціальні 

події, які можна пов'язати з особистими турботами та, ті, які варто віднести до 

суспільних проблем;  

 здійснити їх аналіз;  

 з'ясувати вплив цих подій, як на самих студентів, так і на їхніх близьких;  

 визначити наслідки цього впливу, а саме: погіршення/покращення 

матеріального становища родини, її соціального стану, зміна світоглядної 

позиції, ставлення до життя, моральних ідеалів тощо;  

 оцінити, наскільки глибоко вони та їх близькі переживали суспільні 

потрясіння й кризи, як реагували на них;  

 визначити, чи збігаються особисті способи подолання ситуацій, з тим, як 

це робили знайомі, наскільки типовою була поведінка цих людей. 

Особливу зацікавленість у студентів викликали  заняття с застосуванням 

дискусії. У процесі проведення дискусій особливу увагу було зосереджено на 

формуванні вмінь аргументувати свою позицію, поважати думки інших, вести 

безконфліктну полеміку, наводити приклади, робити висновки тощо.  

Прикладами навчальної дискусії, які пропонувались студентам в процесі 

експериментально-дослідної діяльності можуть слугувати наступні завдання: 

Завдання 1. Людина, що живе у суспільстві, належить одночасно до 

безлічі соціальних груп. У кожній з них вона має певний статус. Сукупність 

всіх статусів називають статусним набором. Проблемне запитання: Опишіть 

свій статусний набір (10-15 статусів). Які статуси в ньому є запропонованими, а 

які – досягнутими? Визначте свій головний статус. Поясніть, чому ви так 

вважаєте? 

Завдання 2. У 1967 році США вийшла книга, Д. Морріса «Гола мавпа», в 

якій автор пише: «За фасадами сучасного міського життя та ж стара гола мавпа. 

Змінилися тільки назви: замість «полювання» ми говоримо «робота», замість 
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«гнізда» – «будинок», замість «спарювання» – «одруження», замість «самки» – 

«дружина». Біологічна природа тварини формує соціальну структуру 

цивілізації, а не навпаки». Проблемне запитання: Чи згодні ви із цією точкою 

зору? Як на вашу думку, біологічне або соціальне переважає в людині? 

Аргументуйте свою відповідь. 

Завдання 3. К. Девіс (1963) пише, що «Сучасне західне суспільство в 

цілому відносять до типу відкритої класової стратифікації. Цей тип не має 

нічого спільного з теоретичними уявленнями про повну рівність, яка означає 

відсутність стратифікації. Учений припускає, що нерівність буде існувати і 

надалі. Страта є «відкритою», тому що допускає здатність індивідів потрапляти 

до неї або покидати її відповідно до особистісних якостей. У найбільш 

радикальному сенсі ми могли б вважати, нібито система надає всім індивідам 

рівний шанс просунутися у масштабах соціуму. Але що таке «рівний шанс»? 

Критично кажучи, він міг би означати, що всі помітні розбіжності ліквідовані 

вже з самого початку, на «старті». Така інтерпретація, ймовірно, виключає 

можливість будь-якої розбіжності у досягненнях, за винятком тієї, що базується 

на свободі волі. Що ж ще інше могла б означати та обставина, що соціальні 

чинники вирівняні вже на старті, тобто надана можливість впливу винятково 

біологічних відмінностей, які за певних умов індивіди здатні обернути на 

чинник досягнення соціального успіху». Проблемне запитання: Що ви 

розумієте під рівними шансами індивідів? Чи існують рівні шанси в 

українському суспільстві? 

Завдання 4. «Бідність є наслідком надмірного зростання населення. У 

бідності винні самі бідні. Допомагаючи бідним, держава заохочує зростання 

населення і тим самим підвищує рівень бідності. Потрібно скасувати державні 

субсидії, а турботу про бідних цілком покласти на приватні благодійні фонди» 

– писав Дж.Мілль, вважаючи, що обмеження народжуваності є кращим засобом 

боротьби з бідністю. Проблемне запитання: Чи згодні ви з цим? Аргументуйте 

власну позицію.  
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Завдання 5. Студентам пропонується побудувати шкалу престижу 

професій агропромислової галузі, за якими в сучасних умовах готують фахівців 

-аграрників, а потім розташувати їх в у висхідному порядку. Проблемне 

запитання: Що таке престиж професії? Які чинники, на ваш погляд, 

визначають престиж професії-аграрника? Чи може аграрний сектор економіки 

конкурувати з іншими? Якщо так, то за яких умов? 

Завдання 6. Студентам пропонується скласти перелік каналів 

вертикальної мобільності, що функціонують в українському суспільстві і 

проаналізувати кожен з них на предмет визначення його переваги або наявності 

слабких сторін. Визначити, який канал є найефективнішим. Проблемне 

запитання: Виберіть той канал мобільності, який має найбільше переваг і 

найменше слабких сторін. Чи вливає він на формування соціальної зрілості 

особистості? Аргументуйте власну позицію.  

Завдання 7. Чи існує в Україні етнічна дискримінація? Які найбільш 

типові форми, на вашу думку, вона має? Проблемне запитання: Чи доводилося 

вам особисто зустрічатися з фактами дискримінації на етнічному ґрунті? Які, на 

ваш погляд, передумови виникнення дискримінації? Як формування 

толерантності, як однієї з соціально значущих якостей, які входять до складу 

соціальної зрілості особистості, впливає на гармонізацію міжетнічних відносин. 

Завдання 8. Поясніть зростання попиту на ринку праці на компетентного 

фахівця на відміну від колишньої орієнтації на кваліфікованого фахівця? Яке 

місце в структурі соціальної зрілості особистості належить компетентностям? 

Аргументуйте свою думку.  

Завдання 9. Спостерігаються заміни авторитарної педагогіки педагогікою 

толерантності, трансформації суб’єктно-об’єктного відношення між викладачем 

і студентом на суб’єкт-суб’єктні. Проблемне запитання: Чи надасть можливість 

знаходити рішення у професійних і життєвих ситуаціях перехід від кваліфікації 

до компетенції. Наскільки, на вашу думку, реформи освіти в Україні успішні у 

цьому плані? Запропонуйте шляхи вирішення цих проблем. 
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Завдання 10. На ХІІ Усесвітньому соціологічному конгресі (1990) в якості 

однієї з провідних ідей була подана концепція постмодернізму. Вона є 

розвитком теорії німецького соціолога М.Вебера про типи суспільства: 

традиційний тип, в якому поведінка людини регулюється традиціями, за 

принципом: «роби так, як робили до тебе» і модерністський тип,  в якому вона 

регулюється принципом раціональності, розумності й ефективності соціальної 

прийнятності та доречності. У постмодерністському суспільстві, що 

формується сьогодні, як затверджують багато західних соціологів, принципом 

поведінки стають інтереси людини, колективу, народу, ті цілі, які вони собі 

ставлять, і засоби, які вибирають. Проблемне запитання: Якими принципами 

регулюється поведінка соціально зрілої особистості та поведінка більшості 

членів українського суспільства сьогодні? До якого типу, на ваш погляд, 

належить наше суспільство? Відповідь аргументуйте. 

Крім того, особливе значення для формування соціальної зрілості має 

опанування студентами дисципліни «Психологія», оскільки її основна мета та 

завдання озброїти студентів знаннями про загальні закономірності розвитку 

психіки, психічні пізнавальні процеси, психологічні закономірності 

формування особистості, основи соціальної комунікації; навчити аналізувати 

індивідуальні та вікові особливості особистості, прогнозувати формування 

знань, навичок та умінь, соціально значущих якостей, професійного 

становлення студентів в освітньому процесі ЗВО аграрного профілю, 

застосувати методи, технології та засоби ефективної діяльності на практиці. 

Наведемо приклади оптимізації виховних можливостей курсу 

«Психологія» щодо формування соціальної зрілості студентів:  

В якості питань для дискусій та роздумів студентам були запропоновані 

наступні питання:  

1. Яке значення має психіка людини для розвитку соціальних, 

морально-психологічних, професійних і ділових властивостей?  

2. Як психіка особистості впливає на її суспільну діяльність?  
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3. Визначить вплив зовнішньо психічних (психоенергетичний 

потенціал) та внутрішньо психічних (на несвідомому, підсвідомому, свідомому 

і напівсвідомому рівнях) процесів на життєдіяльність людини.  

4. Проаналізуйте проблему розроблення технологій взаємодії індивіда 

з власною психікою з метою збереження й захисту її соціального здоров'я.  

5. Охарактеризуйте можливості відновлення психоенергетичного 

потенціалу, саморозвитку й подальшого самовдосконалення людини.  

6. Визначить шляхи взаємодії людини із зовнішніми психічними 

процесами.  

7. Проаналізуйте вплив суспільної дійсності на психіку людини.  

8. Визначить психологічні закономірності формування в людини 

готовності до діяльності та розроблення психологічних шляхів підвищення її 

ефективності.  

9. Проаналізуйте механізмів розвитку та вияву мотивів поведінки 

людини.  

10. Здійсніть аналіз системи «людина – техніка» на предмет виявлення 

можливості її використання.  

11. Окресліть шляхи та засоби саморегулювання людиною психічних 

станів, які виникають у небезпечних та інших (стресових) ситуаціях.  

12. Визначте умови і засоби боротьби зі страхом, панікою та іншими 

психічним станами, які знижують ефективність діяльності.  

13. Розробіть проблему впливу особистості на психологію колективу та 

колективу на особистість.  

14. З’ясуйте шляхи оптимізації праці людини в умовах 

агропромислового комплексу.  

15. Визначте основні умови і чинники ефективної професіоналізації 

фахівця-аграрника.  

16. Охарактеризуйте сучасний стиль практичної діяльності фахівців-

аграрників.  
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У якості практичних творчих завдань студентам пропонувалося виконати 

такі, головною метою яких було формування у студентів відповідального 

ставлення до навчання, активності, пізнавальної самостійності, креативності, 

критичного мислення, формування вмінь та навичок розумової праці, бажання 

виконати роботу якнайкраще: 

Завдання 1. Прокоментуйте висловлювання Е. Гуссерля. Із чим ви 

погоджуєтесь, що заперечуєте? 

Усе матеріальне, фізичне, зовнішнє дане опосередковано через психіку, 

психічні ж переживання суб’єкта є єдиною первинною, безпосередньою 

даністю. І тому дані інтроспекції безпомилкові. 

Завдання 2. Проаналізуйте текст і дайте відповідь на поставлене у ньому 

запитання. Чим поясните те, що між думкою та дією не завжди однозначна 

відповідність? У чому цінність методу спостереження і у чому його недоліки? 

Психіка людини — не замкнутий у собі світ. Наші думки, почуття, мрії і 

прагнення проявляються у справах і вчинках. А вони доступні зовнішньому 

об’єктивному спостереженню. Їх можна записувати, знімати на плівку тощо. 

Отже, для вивчення психіки людини можна застосувати спостереження — 

могутній метод природознавства. І його широко використовують, але. Скажіть, 

чи однаково ви поводите себе наодинці із самим собою і коли знаєте, що вас 

вивчають, спостерігають за вами? (за  Полозенко О. В.) 

Завдання 3. Складіть глосарій до теми лекції. 

Завдання 4. Складіть опорний конспект лекцій до курсу «Психологія». 

Завдання 5. Подайте у вигляді структурної схеми зміст лекції. 

Завдання 6. Оберіть із запропонованого списку слова, які належать до 

характеристики вольової поведінки: мотив, саморегуляція, самооцінка, 

бажання, рефлексія, надія, прагнення, мета, емоція, мислення, впевненість, 

планування, зусилля, рівень домагань, рух, рефлекс, реагування, агресивність, 

наполегливість, спонукання, прийняття рішення, конфлікт, свідомість, 

намагання, сприйняття, увага, цінність, установка, свобода вибору, енергія, 

https://textbook.com.ua/authors/polozenko-o-v
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потреба, ризик, авантюризм, імпульсивність, дисциплінованість, 

відповідальність, волюнтаризм. 

Завдання 7. Оберіть із запропонованого списку слова, які належать до 

характеристики людей з сильною та слабкою волею: Хочу, розраховую, можу, 

потрібно, вагаюсь, необхідно, виконаю, сподіваюсь, умію, повинен, 

зобов’язаний, ризикну, подумаю, боюсь, розв'яжу, буду, стану, бажаю, 

вимагаю, наполягаю, міркую, пораджусь, передбачаю, боюсь, уникаю, 

неодмінно, обов’язково.  

Під час опрацювання поняття «методи психології» студентам 

пропонувалося: скласти анкету для виявлення інтересу особистості до 

проблеми формування соціальної зрілості особистості,  охарактеризувати її 

(вид анкети, тип запитань, передбачувані відповіді, аналіз результатів) та 

дослідити за її допомогою інтереси до означеної проблеми у декількох 

знайомих. Отримані результати проаналізувати та подати у вигляді висновків.  

У процесі вивчення сенсорно-перцептивних процесів: відчуття, 

сприймання, а також психічних процесів: уяви, уваги, пам’яті, мислення, 

емоцій та почуттів, волі студентам пропонувалося:  

1. Порівняти основні характеристики психічних процесів, визначити їх 

роль в процесі формування людини та розглянути шляхи їх подальшого 

прогресивного розвитку та соціалізації особистості.  

2. Окреслити основні властивості психологічних процесів та способи 

управління ними.  

3. Схарактеризувати поняття «емоційний інтелект».  

4. Визначити основні вольові якості особистості.  

5. Окресліть напрямки розвитку та виховання вольової саморегуляції 

особистості.  

6. Розкрити поняття «асертивність». Визначити основні риси асертивної 

поведінки молоді, які навчається в закладах вищої освіти аграрного профілю.  

7. Визначити, як розвиток процесу мислення впливає на формування 

соціально значущих якостей особистості та інші. 
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Під час опанування навчального матеріалу другого змістового модуля 

«Психосоціальні явища. Закономірності, умови та чинники психічного 

розвитку особистості в процесі життєдіяльності та професійного зростання» 

студентам пропонувалося виконати наступні завдання: 

Завдання 1. Проаналізуйте поняття «життєвий шлях і життєвий світ 

особистості».  Дайте визначення смислової сфери особистості з позиції різних 

психологічних концепцій (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Е. Фромм, П. Тілліх, 

Д. Бюдженталь, К. Роджерс та ін.) Визначте вплив цих понять на формування 

соціальної зрілості особистості.  

Завдання 2. Як ви розумієте поняття «гармонійна особистість» та поняття 

«соціальна норма». Відповіді проілюструйте.  

Завдання 3. Розкрийте поняття «агресія», «агресивність», «асертивність», 

«аолерантність». Відповіді проілюструйте. 

Завдання 4. Порівняйте поняття «індивідуальний стиль діяльності» та 

«професійна придатність». Визначте їх загальні та визначальні ознаки, а також 

їх вплив на загальний рівень соціальної зрілості особистості. 

Завдання 5. Які з перерахованих характеристик відносяться до людини як 

до особистості, а які – як до індивіда? Практичний матеріал: 

Цілеспрямованість, упертість, вдумливість, висока емоційність, старанність, 

цілісність, приємний голос, суспільна активність, критичність розуму, 

прекрасна дикція, середній зріст, музичність, моральність, низька адаптація до 

темряви, ригідність, працьовитість, погана просторова координація, блакитні 

очі, гарний слух, ідейна переконаність, уважність, рухливість, чесність, віра, 

страх, шляхетність, лінощі, стрес, меланхолія, авторитет, мова, темперамент, 

інстинкт, переконання, знання, задатки, ідеали, вікові особливості почуттів, 

механічна пам’ять, мислення, мова, гуманність. 

Завдання 6. Нижче зазначені способи осмислення «Я». Прокоментуйте їх 

з погляду можливої поведінкової реалізації. Яке з формулювань близьке до 

вашого власного сприйняття свого «Я», чому? 
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1. Кожна людина є Всесвіт, що з ним народилася й з ним умирає: під 

кожним надгробним каменем похована ціла всесвітня історія (Г. Гейне). 

2. Той, хто не встигає йти в ногу з іншими, можливо, крокує під інший 

ритм. Нехай крокує з тією музикою, що чується йому - слабкою й віддаленою 

(Торо). 

3. Усі ми жертви… Наші долі визначені космічним жеребом, вітрами 

зірок і непостійних вихорів, що дмуть із млинів богів (Г. Дитріх). 

4. Навколишній світ, очевидно, не опановує нами повністю, навіть коли 

ми виросли, але тільки на дві третини; одна третина нашого «Я» ще не 

народилася. При кожному ранковому пробудженні ми начебто знову 

народжуємося (З. Фройд). 

5. Людина – це істота, що бідує себе потайки і визнає себе смертною 

(М. Мамардашвілі). 

Завдання 7. Прокоментуйте, як і за рахунок чого відбувається розширення 

або звуження «Я»-концепції. Як із цих позицій ви розглядаєте типове 

усвідомлення себе та своєї «Я»-концепції? 

«Я»-концепція визначається набором ролей, прийнятих даною 

особистістю, описує репертуар звичних для неї способів поведінки. Те, що 

відбувається навколо, здобуває для людини те або інше забарвлення, тільки 

переломлюючись через її «Я» – концепцію. Найкраще це ілюструється 

хворобливими симптомами відчуження людини від самої себе, коли вона, 

вимовляючи вголос своє ім’я, не впізнає його звучання, не пов’язує з ним свого 

буття. Цікаво, що це психологічне утворення має рухливі межі й може 

трансформуватися: розширюватися або звужуватися. Наприклад, «Я»-

концепція матері містить у собі і її дитину. Будь-яка подія інтерпретується нею 

не тільки з урахуванням наслідків для себе, але й з позицій турботи про дитину. 

Випадок ще більшого розширення «Я»-концепції стосується явищ національної 

й класової самосвідомості (В. Зінченко, Є. Моргунов). 

Завдання 8. Які риси характеру можуть проявлятися у нижче наведених 

ситуаціях: 1. Складання іспиту. 2. Зустріч друзів. 3. Знайомство. 
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4. Співвіднесення думок. 5. Необхідність вибачитися. 6. Виступ у суді. 

7. Керування. 8. Покарання. 9. Невизнання успіхів. 10. Конкуренція.  

Завдання 9. Прокоментуйте висловлювання:  

1. Головне не те, що робить з людини природа, а те, що вона робить із 

собою, оскільки перше відноситься до темпераменту, і лише друге свідчить про 

те, що в неї є характер (І. Кант).  

2. Риси характеру – це ті суттєві властивості людини, з яких певною 

логікою і внутрішньою послідовністю витікає одна лінія поведінки, одні 

вчинки, і якими виключаються як не сумісні з ними, протилежні їм інші 

(С. Рубінштейн).  

3. Характер людини найбільше розкривається, коли вона описує характер 

іншої людини (Ж. Поль).  

4. Про характер людини дізнаєшся тоді, коли вона стає твоїм керівником 

(Е. Ремарк).  

5. Якщо жінка проявляє характер, про неї говорять: «Вередлива жінка». 

Якщо характер проявляє чоловік, про нього говорять: «Він хороший чолов’яга» 

(М. Тетчер).  

6. Упертість є тільки формою характеру, але не його змістом (І. Кант).  

7. Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, 

посієш характер – пожнеш долю (Східна приказка). 

Завдання 10. Проаналізуйте основні компоненти іміджу ділової людини 

та іміджу керівника. Чи впливає соціальна зрілість на формування іміджу? 

Крім того, у процесі вивчення навчального курсу «Психологія» увага 

приділялася виконанню завдань рефлексивної спрямованості, як-от:  

а) вправи-описи особистісних характеристик, де студенти проводили 

самооцінку наявних рис характеру, зовнішності, поведінки, стилю спілкування: 

«Який я?», «Мій портрет», «Яким мене бачать оточуючи?», «Самооцінка» 

тощо;  
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б) вправи, спрямовані на оцінку своєї особистості і можливості 

саморозвитку: «Я – реальний й Я – ідеальний», «Бар’єри самореалізації», «Я – 

майбутній професіонал»;  

в) вправи набуття певного вміння або навички: «Хронометраж: 

інвентаризація та аналіз часу», «Скульптура конфлікту», «Вимірювання та 

фіксація» та інші.  

Проілюструємо на конкретному прикладі застосування оптимізації 

виховних можливостей навчальної дисципліни «Психологія» щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Тема семінарського заняття: «Спілкування як особливій вид діяльності». 

Основною формою цього семінарське заняття було обрано семінар-

конференція. Головна проблема, яку досліджували студенти була роль і місце 

спілкування в процесі формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю.  

Студентів, які брали участь у семінарі-конференції було розділено на три 

групи: дослідники-доповідачі (5 осіб), опоненти (5 осіб), учасники конференції 

– більшість студентів. Серед студентів було обрано керівника секції та 

секретаря. Викладач виступав у якості модератора.  

На порядку денному семінару-конференції було розглянуто такі питання: 

Психологічна природа спілкування. Роль спілкування в професійній діяльності 

аграрника. Спілкування як особливий вид діяльності та його вплив і значення 

для розвитку професійної діяльності працівників агропромислового комплексу. 

Культура професійного спілкування фахівця, його основні форми та види. 

Формування культури професійного спілкування в освітньому процесі закладів 

вищої аграрної освіти. Значення спілкування для формування соціальної 

зрілості особистості студентів. 

На початку заняття викладач нагадав присутнім правила роботи 

конференції, вимоги до оформлення наукової доповіді. 
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Далі студенти дослідники-доповідачі виступали з доповідями. Після 

закінчення до виступу запрошувалися опоненти, які доповнювали виступ 

доповідачів, давали оцінку виступу або виступали з запереченнями.  

Учасники конференції ставили питання доповідачам та опонентам, кращі 

питання оцінювалися. 

Після обговорення основних питань студентам пропонувалось 

попрацювати в секціях, де їм пропонувалося колективно опрацювати питання: 

«Визначення значення спілкування для формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». Працюючи разом 

учасники секції обмінювалися знаннями, досвідом і висловлювали думки щодо 

власного бачення проблеми, пропонували власне бачення щодо подальших дій 

в напрямку розроблення даної проблеми. Засідання груп-секцій закінчувалося 

виступом керівника секції, який доповідав про результати обговорення. 

Після обговорення викладач пропонував студентам вибрати тему доповіді 

та взяти участь у роботі студентський науковій конференції. 

Таким чином, семінар надав можливість студентам: 

 поглибити та розширити розуміння психологічної природи спілкування 

його вплив і значення для розвитку професійної діяльності працівників 

агропромислового комплексу, культури професійного спілкування, а також 

значення спілкування для формування соціальної зрілості особистості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю;   

 формувати пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити;  

 налагоджувати комунікативні толерантні стосунки, керувати процесом 

комунікації, самоорганізації, організації власних психічних властивостей, 

процесів, що виражається в дисциплінованості, правильному розподілі часу;  

 виявляти самостійність, відповідальність;  

 підтримувати з усіма учасниками взаємодії рівні і оптимальні відносини, 

своєчасно усувати умови, як призводять до виникнення конфліктних ситуацій;  
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 мобілізувати інтелектуально-духовний потенціал для досягнення успіху;  

 опанувати уміння писати наукову доповідь та доповідати на науковій 

конференції, що передбачає подальше самовдосконалення та саморозвиток 

особистості, що, в свою чергу, позитивно впливає на формування соціальної 

зрілості студентів.  

Результати семінару-конференції позитивно вплинули на бажання 

студентів взяти участь у конференціях, семінарах та форумах. 

До прикладу, студенти взяли участь: 

 у Міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та 

молодих учених «Актуальні питання соціогуманітарного знання»: 

В. Александров тема доповіді: «Формування здорового способу життя 

особистості»; Т. Демченко – «Дружба як форма моральної цілісності соціально 

зрілої особистості»; С.  Міненко, Н. Столенко – «Комунікативна компетенція 

майбутнього фахівця-аграрія»; Д. Міненко – «Іноземна мова як фактор 

конкурентоспроможності у сучасному світі»; О. Рой – «Основні мотиви 

інтересу майбутніх менеджерів до навчання у вищому аграрному навчальному 

закладі»; А. Меженіна – «Моральні цінності сьогодення»; М. Шитив – 

«Національно-духовне виховання сучасної молоді» та інші. 

 у Міжнародному форумі молоді «Молодежь и сельскохозяйсвенная 

техника в ХХІ веке»: О. Загубигорілко, М. Стиранець – «Соціальна зрілість 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю як складова їх 

професіоналізму»; В. Лабазов – «Конкурентоспроможність майбутніх фахівців 

агропромислового комплексу як критерій їх професійної компетентності»; 

М. Смоляк – «Міжособистісне спілкування в контексті комунікативної 

культури майбутнього фахівця-аграрія» та інші. 

Отже, конструювання змісту навчання студентів передбачало 

оптимізацію виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю: корегування навчальних програм та 
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оновлення організаційно-методичного забезпечення відповідних дисциплін 

(«Філософія», «Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Психологія»). 

Наступним елементом наскрізної програми було визначено розроблення 

та реалізація інтерактивної програми виховання студентів «Соціальна 

зрілість особистості як основа ефективної самореалізації», яка складалася з 

комплексу виховних заходів, мета яких – формування компонентів соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Розроблення та впровадження відповідної інтерактивної програми 

виховання студентів «Соціальна зрілість особистості як основа ефективної 

самореалізації» здійснювалася у відповідності до Концепції виховної роботи 

експериментальних закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Важливо відзначити, що інтерактивне виховання розуміємо як процес, 

що будується на принципах гуманізму, демократизації, диференціації й 

індивідуалізації та являє собою соціально мотивоване партнерство, центром 

уваги якого є процес виховання, а організаційна творча співпраця рівноправних 

особистостей на рівні суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Відтак, під інтегративною взаємодією розуміємо своєрідну інтервенцію 

(втручання) керівника (вихователя) у групову ситуацію «тут і зараз», яка 

структурує активність членів групи відповідно до певної педагогічної мети. 

Інтерактивна взаємодія передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання методів, що дають змогу створити ситуації пошуку, ризику, 

сумніву, успіху, суперечності, переконання, ствердження, задоволення чи 

смутку, аналізу та самооцінки своїх дій, спільне розв’язання проблем 

(Семенова, 2009, с. 422). 

Відповідно процес інтерактивної взаємодії в процесі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю повинен, на нашу думку, 

містити: переживання учасниками конкретного досвіду (це може бути гра, 

вправа, вивчення певної ситуації тощо); осмислення отриманого досвіду; 

узагальнення (рефлексія); втілення отриманого досвіду в життя. 
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Головна мета програми «Соціальна зрілість особистості як основа 

ефективної самореалізації» – створити сприятливі умови для інтелектуально-

духовного розвитку кожного студента, формування високого рівня соціальної 

зрілості, його здатності опанувати такі соціально значущі якості, як-от: 

соціальна активність, соціальна відповідальність, самостійність, толерантність, 

асертивність, громадянськість, які дозволяють активно, свідомо і компетентно 

діяти в усіх сферах суспільного життя, здійснювати та реалізовувати 

продуктивну соціальну взаємодію, двосторонню інтеракцію на основі 

солідарності і співпраці на різних рівнях та соціальних умовах, у тому числі і 

професійних, з подальшою можливістю саморозвитку та самореалізації набутих 

знань, умінь і навичок. 

Основними завданнями інтерактивної програми формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є такі:  

 ознайомлення студентів із сутністю соціальної зрілості та тією системою 

інтегративних якостей, сформованість яких визначає рівень володіння 

означеним феноменом;   

 формування позитивної мотивації щодо формування високого рівня 

соціальної зрілості особистості та її підкріплення в різних видах пізнавальної та 

суспільно значущої діяльності;   

 здатності діяти та спрямовувати поведінку на основі загальнолюдських 

цінностей; знанні та можливості до солідарної взаємодії, котра охоплює 

наявність таких умінь, як уміння оцінювати соціальну ситуацію у відповідному 

соціокультурному середовищі, у тому числі і у віртуальному, налагоджувати 

комунікативні толерантні взаємостосунки в процесі життєдіяльності та 

спілкуванні, здатності відповідати за власний вибір активної громадянської 

позиції у відстоюванні прав і свобод, інтересів особистості, спроможності 

виявлення самостійності, соціальної відповідальності, асертивності тощо;  
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 здатність мобілізувати інтелектуально-духовний потенціал для 

досягнення успіху, що передбачає самовдосконалення та саморозвиток 

особистості;  

 готовність і здатність студентів до практичного застосування знань, 

умінь,  навичок соціальнозрілої поведінки, які дозволяють їм виступати 

повноправними суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 

Ефективність інтегративної програми формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю залежить від забезпечення 

суб’єкт-суб’єктного рівноправного партнерства під час залучення студентів до 

різних видів пізнавальної та суспільно значущої діяльності.  

Щодо організаційно-методичного забезпечення даного процесу, його 

ефективність залежить від гармонійного поєднання традиційних та 

інтерактивних методів і форм виховної роботи, які забезпечують цілісний 

системний підхід до його організації.  

Форма організації виховної діяльності передбачала масову, групову та 

індивідуальну діяльність. Залежно від цілей та форм заходів домінуючим 

виявлявся той чи інший варіант. 

Як було зазначено вище, реалізація програми «Соціальна зрілість 

особистості як основа ефективної самореалізації» здійснювалася за рахунок 

розроблення та впровадження комплексу взаємопов’язаних та 

взаємозумовлених виховних заходів, мета яких – формування компонентів 

соціальної зрілості студентів в позааудиторної діяльності переважно в 

позанавчальний час. 

Формування мотиваційного компоненту соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю  вимагало зосередження педагогічних 

зусиль на спонуканні студента до вибору пріоритетних, з точки зору 

соціального і професійного розвитку, потреб у формуванні високого рівня їх 

соціальної зрілості. Завдання науково-педагогічних працівників і наставників 

полягало у забезпечені відповідного супроводу мотиваційного процесу. 
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Для того, щоб «підживлювати» мотивацію студентів до формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

використовувались різноманітні прийоми, методи і форми. Серед них особливе 

значення мали вербальні, такі як: бесіда, розповідь, інформування, 

переконання, дискусії, презентації, а також включення студентів у різні види 

діяльності. 

Важливим компонентом формування мотиваційного компоненту 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є 

психолого-педагогічний супровід адаптаційного процесу студента до умов 

конкретного закладу вищої освіти, який передбачає підтримку процесу 

пристосування студентів до нового соціального середовища, допомогу у 

засвоєнні та прийнятті студентами норм, правил, цінностей нової групи, 

розвитку навичок соціальної взаємодії, формальних і неформальних зв’язків. 

Практика показує, що зустрічі-знайомства «Моя група», «Розуміння 

взаємодії в малій групі», «Гуртожиток – моя нова оселя», «Посвята у 

студенти», «Дебют першокурсника», знайомство з історією закладу вищої 

освіти, в якому вони навчаються, індивідуальні консультації психолога в межах 

діяльності психологічної служби університету та інші, допомагають студентам 

не тільки адаптуватися до умов закладу вищої агарної освіти, а й сприяють 

створенню соціально-ціннісної єдності між суб’єктами освітнього процесу.  

Розвиток мотивації великою мірою залежить від того, як система 

цінностей людини співвідноситься з системою цінностей суспільства, до якого 

вона належить, спрямованістю мотивів, їх змістом, ступенем активності і 

напруженості мотивів. 

Так, зі студентами ІІ курсу було проведено бесіду за темою «Навчальна 

мотивація: шляхи розвитку та формування», мета якої підвищити навчальну 

мотивацію студентів, розуміння та усвідомлення студентами того, що навчання 

у ЗВО є їх провідною діяльністю, яка покликана формувати професійні 

компетентності тих, хто навчається. Під час бесіди обговорювалися питання 

необхідності та цінності ерудиції, освіченості, досвіду пізнавальної діяльності, 
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здатності до творчості, розвитку мислення в новому інформаційному 

суспільстві на їх вплив на формування успішності особистості в соціумі.  

Високу зацікавленість з боку студентів мала дискусія за темою 

«Мотивація: поза форматом», мета якої визначити внутрішню мотивацію 

студентів та чинники, які вливають на її формування, окреслити шляхи та 

напрямки її розвитку. Крім того, активну дискусію викликали питання 

зниження мотивації до навчання в нових умовах розвитку альтернативних форм 

отримання вищої освіти (дистанційне та індивідуальне навчання, відкриті 

Інтернет-університети, 2D-освіта та інші). 

Крім того, у межах діяльності психологічної служби було проведено 

годину освіченості, на якій студенти знайомилися з полімотиваційними 

тенденціями особистості; визначали, за допомогою  методики діагностування 

полімотиваційних тенденцій в «Я- концепції» особистості (С. Петрова) рівень 

власної мотивації; аналізували отримані результати;  визначали необхідність 

формування відповідних полімотиваційних тенденцій та основних шляхів їх 

формування. 

Підвищенню мотивації до формування соціальної зрілості особистості 

слугували бесіди, розповіді, зустрічі з відомими постатями нашого часу, 

читання додаткової літератури (біографії знаменитих, історичних, політичних 

діячів, передовиків і організаторів агропромислового виробництва), презентації 

органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій, 

клубів за інтересами, спортивних секцій, колективів художньої самодіяльності, 

а також під час засідань дискусійного клубу, на якому було розглянуто 

наступні питання: «Моральний вимір сьогодення», «Моральні міркування: 

сучасні вектори розвитку», «Моральний вимір свідомості студентів», мета яких 

визначити систему ціннісних орієнтацій студентів, сприяти формуванню 

морального виміру свідомості студентів, моральної саморегуляції й активності. 

Науково-педагогічні працівники, наставники академічних груп і активісти 

студентського руху на цьому етапі є головними суб’єктами впливу. Вони 

зосереджували увагу студентів і доносили у доступній для них художньо-
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образній формі, підсилену позитивними емоціями інформацію про досягненнях 

провідних функціонерів університетського громадського життя, гучні перемоги 

спортсменів, творчі успіхи молодих митців, чим спонукають адресатів впливу 

до високих досягнень, самоактуалізації та самовиховання відповідної 

інтегративної якості.  

Формування та розвиток мотивації здійснювався також  шляхом 

включення студентів у різні форми діяльності (студентське самоврядування, 

молодіжні громадські організації, командні види спорту, клуби за інтересами, 

наукові гуртки тощо).  

Формування когнітивного компоненту соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю – полягало у педагогічному впливі на 

свідомість студентів; формуванні у них фундаментальних, ґрунтовних знань в 

соціальній, культурологічній, комунікативній, інформаційно-технологічній 

сферах, а також знань про соціально значущі якості (соціальна активність та 

відповідальність, самостійність, толерантність, асертивність, громадянськість.  

У процесі формування когнітивного компоненту соціальної зрілості 

студентів-аграрників діяльність було спрямовано на формуються поняття 

судження і умовиводи про соціальну зрілість особистості та можливості 

реалізації набутої інтегративної якості в процесі самореалізації в різних 

соціальних умовах та рівнях.  

Науково доведено, що в період юності зростає рівень соціального 

розвитку юнаків і дівчат, формуються такі важливі якості, як самооцінка, 

критичність, соціальна активність, прагнення самостійно розібратися у 

складних обставинах дії моральних категорій, з’являється здатність до 

критичного мислення. Тому студенти більш схильні до участі у такій формі 

спілкування, як дискусія, диспут. 

Під час диспуту з’являються можливості впливу на інтелектуальну та 

емоційну сфери особистості студентів; збудження їх зацікавленості в пошуку 

істини. Окрім цього, у процесі диспуту створюються умови для реалізації 

демократичних засад навчання та виховання студентів. 
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Крім того, студенти набувають умінь і навичок самостійно працювати з 

різними джерелами інформації; опановують методи аналізу та синтезу; 

формують уміння узагальнювати, робити висновки та вносити пропозиції. У 

процесі диспуту знання студентів уточнюються, поглиблюються, корегуються; 

вони вчаться аргументовано захищати власні думки, переконання, ідеї. Диспут 

є одним із засобів перетворення знань у переконання.  Виходячи з цього з 

метою формування когнітивного компоненту соціальної зрілості студентів і 

було запропоновано взяти участь у дискусіях та диспутах, тематика яких 

подана у додатку Ж.  

Після проведення диспутів та дискусій, з метою формування здатності 

студентів до рефлексії, становлення їх особистісної позиції, пізнавальної 

активності, проводився аналіз диспутів, дискусій. 

Виховними заходами, які забезпечували практичну реалізацію процесу 

формування когнітивного компоненту соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю були такі: 

 просвітницькі лекції «Соціальна зрілість студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю: питання та відповіді», які було спрямовано на: 

отримання студентами знань про соціальні процеси і явища, соціальні зв’язки, 

суспільство, розуміння процесів соціальної взаємодії, соціальних контактів на 

різних рівнях існування суспільних відносин (мікросистема, мезосистема, 

макросистема), розуміння необхідності отримання базових знань щодо 

соціальної зрілості особистості. Просвітницькі лекції проводилися зі 

студентами під час проведення бесід, годин спілкування, годин освіченості та 

постійно діючого психологічного семінару в межах діяльності психологічної 

служби університету;  

 екскурсії студентів до музеїв (наприклад: с. Сковородинівка та 

участь студентів у Сковородинівських філософських читаннях), виставкових 

центрів (Арго-виставка, виставка досягнень агропромислової галузі, ярмарок 

вакансій та інше), театрів (театр «Березіль», театр опери і балету ім. Лисенка,  



303 

 

експериментальні молодіжні театри та інші), з подальшими зустрічами, на яких 

відбуваються обговорення та рефлексія; 

 тематичні зустрічі з представниками культурних кіл України та 

зарубіжжя, видатними діячами науки, культури та виробництва;  

 проблемні дискусії: «Інше вивчайте та свого не цурайтесь» (для 

студентів І курсу), «Культура як показник розвитку суспільства та її соціальна 

функція» (для студентів ІІ курсу), «Філософія культури, науки та техніки» (в 

рамках діяльності «Школи практичної філософії» (для студентів ІІІ – ІV 

курсів), «Створюємо власні соціальні проекти» (для студентів ІV курсу) та ін.;  

 круглий стіл «Соціально зріла особистість: данина часу чи 

об’єктивна необхідність?», основна мета якого дослідження феномену 

«соціальна зрілість особистості» та визначення її актуальності в сучасних 

умовах розвитку суспільства та безпосередньо для студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. Круглий стіл було розраховано на участь у ньому 

студентів ІІІ курсу; 

 бесіди з елементами дискусії «Соціальна зрілість особистості: «за» і 

«проти» процесу формування», в якій брали участь студенти ІІ курсу.  

Результатами відповідної діяльності є участь студентів у всеукраїнських 

та міжнародних наукових конференціях для студентів та молодих учених з 

доповідями, в яких висвітлюються проблеми формування соціальної зрілості 

студентів (студенти І - ІV курсів).  

Важливо наголосити, що великого значення в сучасних умовах набирає 

цифрова компетентність, яка визначається як одна з ключових компетентностей 

для навчання впродовж життя, згідно Рекомендаціям 2018/0008 (NLE) 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС).  

Згідно цього документу, серед базових вимог до знань, навичок та 

ставлень до осіб, які повинні володіти цією компетентністю (Digital competence) 

визначаються такі:  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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 розуміння того, як цифрові технології можуть підтримувати комунікацію, 

творчість та інноваційність, усвідомлення їх можливостей, обмежень, наслідків 

та ризиків, оцінка загальних принципів, механізмів та логіки, що знаходяться в 

основі цифрових технологій, а також знання основ функціонування та 

використання різних пристроїв, програм та мереж;  

 критичне ставлення до достовірності, надійності та впливу інформації та 

даних, що є доступними цифровими засобами та усвідомлення юридичних та 

етичних принципів, пов’язаних із використанням цифрових технологій;  

 уміння використовувати цифрові технології для підтримки активного 

громадянства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими, творчості для 

досягнення особистих, соціальних чи комерційних цілей, а також уміння 

використовувати, фільтрувати, оцінювати, створювати, програмувати та 

поширювати цифровий контент;   

 уміння керувати та захищати інформацію, вміст, дані та цифрові 

ідентичності, а також визнавати та ефективно працювати з програмами, 

пристроями, штучним інтелектом та роботами, забезпечувати етичний, 

безпечний та відповідальний підхід до використання цих інструментів 

(Proposal for a council recommendation on Key Competences for Lifelong 

Learning). 

Адже, соціальна структура сучасного українського суспільства 

детермінована процесами створення і поширення інформації, трансформацією 

технологічної, соціальної, інформаційної сфер. Відбулася справжня революція в 

людському спілкуванні, сформувалося інформаційне середовище, яке 

перетворилося на самостійну галузь життя зі своїми інститутами, нормами, 

зв’язками тощо.  

Сучасні інформаційні технології вийшли за межі організації 

комунікативного акту і претендують на роль основного інструменту 

соціокультурного впливу.  
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Провідним фактором, який сприяє успіху в освіті, науці, бізнесі та інших 

сферах людської життєдіяльності стає вміння швидко отримувати інформацію, 

аналізувати, оцінювати її значення та потенційну користь, а також грамотно 

використовувати її у власних цілях. Оволодіння даними навичками студентами 

є визначальним показником продуктивності (Кремень, 2012, с. 5). 

Процес інформатизації суспільства не може не супроводжуватися 

затвердженням нової системи цінностей, нових принципів ділової культури, 

соціально схвалюваних якостей, які реалізуються та розгортаються в новій 

інформаційній реальності. Вочевидь, що характерними цінностями 

інформаційного суспільства є інформація, знання та час як ресурси, включені в 

процес їх отримання та створення (Белл, 1973; Маруда, 1983; Фукуяма, 2007).  

Суспільним ідеалом визнається особистість, що вміє самостійно 

управляти інформаційними потоками у мінливому середовищі, здобувати та 

структурувати інформацію, перетворювати, надавати їй відповідної форми 

тощо (Краткий психологический словарь, 1998). 

Важливим, на нашу думку, є зауваження В. Радула про те, що «у зв’язку з 

високою динамікою інформаційних процесів у суспільстві вже неприпустимо 

спиратися на випадкові фактори соціалізації в умовах інформатизації, 

необхідно цілеспрямовано готувати особистість до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві» (Радул та Галета,  2013, с. 201). 

Для розвитку в цих умовах, людина повинна здобувати певні знання, 

уміння та навички для успішного опанування інформацією, мати якості, що 

дозволяють удосконалювати  ці знання, уміння та навички відповідно сучасним 

інформаційним технологіям, мати світогляд інформаційного суспільства 

(Ремшмидт, 1994, с. 201). 

Тобто особистість повинна мати певний рівень інформаційної культури, 

яку В. Радул, Я. Галета визначають як: сукупність знань, умінь та навичок, 

необхідних для існування в світі інформації; спосіб життєдіяльності людини в 

інформаційному суспільстві; методику оперування всіма видами інформації; 

світогляд інформаційного суспільства (Радул та Галета,  2013, с. 202). 
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При чому, наголошують науковці, «процес соціалізації в інформаційному 

просторі, який полягає в освоєнні технологій міжособистісної комунікації, 

соціальної навігації і правил поведінки в комп’ютерних мережах, а також 

соціальних норм, цінностей і рольових вимог, що існують як у конкретних 

віртуальних мережних співтовариствах, так і в соціальній спільноті 

інформаційного простору в цілому» (Радул та Галета,  2013, с. 203). 

Тому, когнітивний компонент соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю передбачав також формування знань в інформаційно-

технологічній сферах.  

У межах діяльності «Школи практичної філософії» під час опанування 

курсу «Філософія техніки» проведено спецсемінар «Ефективне функціонування 

в інформаційному середовищі», мета якого – формування цифрової 

компетентності студентів та запобігання впливу негативних факторів Інтернету. 

Кожна група самостійно обирала тему власного дослідження, розробляла, 

вибраний самостійно напрямок. Після чого члени кожної групи знайомили всіх 

учасників з результатами дослідження.  

У результаті відповідної діяльності було розроблено наступні проекти 

(назви проектів були запропоновані самими студентами):  

1. «Інформаційний простір: функціонуємо ефективно», мета якого 

формування та розвиток цифрової компетентності студентів, уміння 

використовувати інформаційні та цифрові технології (розробка мультимедійних 

презентацій, односторінкового сайту, інфографіки, програмних додатків тайм-

менеджменту тощо). 

2. «Соціальна зрілість: оnline», мета якого – дослідження нової 

системи цінностей, нових принципів ділової культури, соціально схвалюваних 

якостей, які реалізуються та розгортаються в нових інформаційних реаліях, а 

також дослідження віртуальної субкультури Інтернет-товариств, їх законів, 

принципів комунікації, змісту. 

3. «Життєдіяльність особистості в інформаційному суспільстві. Зони 

ризику. Шляхи запобігання Інтернет-залежності», мета якого окреслити 
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напрямки формування інформаційної культури студентів, визначити негативні 

чинники, які впливають на формування та розвиток Інтернет-залежності у 

користувачів та визначення шляхів їх запобігання. 

4. «Знайомство з методикою складання ментальних карт (mind-map, 

mindmapping)», які використовуються для планування будь-якого роду 

діяльності: складання списків справ; розробка проектів різної складності та 

презентацій; вироблення алгоритмів ефективного спілкування, розвитку 

інтелектуальних здібностей, вирішення особистих проблем (при виборі 

професії, прийнятті певного рішення, визначенні власних цілей і життєвих 

цінностей), для аналізу і вирішення міжособистісних проблем, при веденні 

щоденника тощо. 

Як зазначалося в параграфі 1.1. нашого дослідження, когнітивний 

компонент соціальної зрілості студентів-аграрників включає в себе формування 

такої соціально значущої якості студента як громадянськість, в основі якої 

покладено ідею єдності громадян суспільства, котрі, відрізняючись за своїми 

моральними поглядами, цінностями, оцінками, розумінням соціально-

політичних змін, не втрачають свій зв’язок з Вітчизною, з її традиціями та 

історією, співвідносячи себе з громадянською спільнотою, пишаються своєю 

Батьківщиною, намагаються привести її до процвітання. 

Формування громадянськості студентів здійснювалося в процесі 

проведення просвітницьких інтерактивних лекцій:  

«Громадянська ідентичність особистості», в процесі якої студенти І та ІІ 

курсу розглядали категорії «ідентичність», «громадянин», «громадянська 

спільнота», «громадянськість»; поняття «толерантність», «великодушність», 

«відповідальність», «гордість», «благородство», «обов’язок» та інші поняття.  

«Я – громадянин», яка передбачала формування знань студентів ІІ курсу 

про права та обов'язки людини, шляхи та умови формуванням її суспільно-

політичної компетентності.  

«Формування громадянського суспільства», під час лекції студенти ІІІ 

курсу розглядали поняття «громадянське суспільство», яке втілюється у 
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приватному житті громадянина, безперешкодному поширенні духовних, 

релігійних, морально-естетичних і національних цінностей, розвитку та 

функціонуванні вільних ринкових відносин, у добровільному, активному 

створенні та функціонуванні різноманітних об’єднань і громадських 

організацій, у вільному розмаїтті міжособистісних зв'язків (економічних, 

релігійних, культурних, сімейних тощо).  

«На шляху формування громадянської самосвідомості» (ІV курс), головна 

мета якої усвідомлення, оцінка студентами власних знань, переконань та 

інтересів, ідеалів і мотивів поведінки, оцінка себе як особистості, члена 

суспільства, носія суспільно значущої позиції; розвиток здатності до 

раціонального осягнення дійсності, розуміння сутності соціальних явищ, 

процесів, ситуацій, провідних тенденцій розвитку суспільства; формування 

громадянської свідомості, і як результат – самовизначення і самореалізація, 

формування активної громадянської позиції – як сукупність сталих установок, 

оцінок, ставлення до державних інституцій, суспільства, професійної 

діяльності, до інших людей і до себе та виявляється в активній діяльності і 

вчинках в аспекті громадянських цінностей».  

«Громадянський патріотизм», мета якої розглянути це поняття, визначити 

його сутність, окреслити перспективні напрямки її формування та розвитку. 

Емоційно-ціннісний компонент соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю передбачав формування ціннісного ставлення 

до явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, переживання, що відображають ставлення студентів до соціальної 

зрілості як особистісного надбання. 

Емоції забарвлюють відображений зміст соціальної зрілості, 

забезпечують її сприймання студентами як цінності.  

В емоціях через переживання їх суб’єктивно оцінюється значущість 

соціальної зрілості особистості і необхідність розвитку та самовиховання 

відповідної інтегративної якості. 



309 

 

Розвиток і цілеспрямоване формування емоційно-ціннісної сфери 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, їх домінуючі емоційні 

стани здійснюють значний вплив на темп і ефективність формування їх 

соціальної зрілості та на характер стосунків в студентському середовищі, з 

викладачами, і взагалі із соціумом.  

Завданнями педагогічного супроводу процесу формування емоційно-

ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю було:  

по-перше, вивчити ставлення студентів до соціальної зрілості;  

по-друге, сприяти формуванню інтересу і ціннісному відношенню 

студентів до відповідної інтегративної якості;  

по-третє, надати допомогу студентам у конструюванні чи виборі 

ідеального образу особистості з високим рівнем соціальної зрілості;  

по-четверте, сприяти створенню позитивного емоційного досвіду 

внаслідок реалізації особистісного потенціалу;  

по-п’яте, формувати здатність розуміти та керувати відносинами 

особистості, що репрезентовані в емоціях, розвивати емоційно-почуттєву 

культуру. 

Важливими суб’єктами цього процесу є науково-педагогічні працівники, 

наставники академічних груп, студентський загал, різні колективи університету 

(групи, секції спортивної і художньої самодіяльності), органи студентського 

самоврядування, молодіжні громадські організації та інші.   

Основним суб’єктом, який здійснює педагогічний супровід є і 

залишається наставник академічної групи, який координує діяльність усіх 

інших ланок освітнього процесу на засадах особистісно-орієнтованого підходу. 

Зусилля наставника спрямовувалися на: розвиток інтересу до формування 

соціальної зрілості студентів-аграрників – емоційно-забарвленої, 

інтелектуальної вибірковості, коли визначена інтегративні якість як об’єкт 

викликає емоційний відгук; спонукання студента до рефлексії. 
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Продуктивними на даному етапі стали культивування таких форм і 

методів, які покликані почитавно впливати на емоційно-почуттєву і ціннісну 

сферу особистості, як-от: обговорення біографій видатних людей з позицій 

ціннісного підходу: «Сузір’я Семеренків», «Реабілітовані історією», «Герої 

Слобожанщини», «Поборники справедливості» та інші; перегляд театральних 

вистав, художніх кінофільмів, коментоване читання літературних творів про 

героїчні і відважні вчинки, самопожертву, патріотизм і самовіддану працю 

видатних постатей української історії та сьогодення та колективне їх 

обговорення. 

До прикладу, цікавим прийомом, який запропонували самі студенти, було 

складання антологій кінофільмів, які розкривали вибрану студентами тему.  

Так, з метою опрацювання теми «Саморозвитку та становлення 

особистості», студентами були відібрані та запропоновані для перегляду 

наступні кінофільми: «Легенда № 17» (20132), «Монах і біс» (2016), «The 

World’s Fastest Indian (Найшвидкісніший «Індіан»)» (2005), «Homeless to 

Harvard  (Гарвардський бомж)» (2003), «The King’s Speech (Король говорить)» 

(2010), «Peaceful Warrior (Воїн, що прагне миру)» (2006), «Awakenings 

(Пробудження)» (1990), «Limitless (Область темряви)» (2011), «Whiplash 

(Одержимість)» (2013), «Gran Torino (Гран Торіно)» (2008).  

Після перегляду кінофільмів, студенти ділилися враженнями, 

обговорювали цікаві фрагменти, складали рейтинги та анотації. 

Крім того, розвитку та формуванню емоційно-ціннісного компоненту 

соціальної зрілості сприяє участь у сценічних виступах до Дня технолога, Дня 

енергетика, Дня громади, селища та інших; відвідання майстер-класів з 

менеджменту провідних бізнесменів-аграрників, організаторів виробництва, 

лідерів АПК тощо. 

Діяльність було спрямовано також на виконання громадських доручень; 

організацію групових проектів; опанування основних соціальних ролей, 

зокрема ролі студента, громадянина, патріота, фахівця-професіонала.  
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Важливим напрямком діяльності була діяльність, спрямована на 

формування національної свідомості студентів.  

Студентам пропонувалося взяти участь у лекціях з елементами дискусії, 

як-от:  

 «Формуємо національні чесноти», мета якої ознайомити студентів з 

поняттями «толерантність», «щирість», «взаємодопомога», «принциповість», 

«сумлінність», «справедливість», «любов до рідної мови, культури, землі», 

розкрити їх сутність, використовуючи життєвий досвід видатних особистостей 

минулого та сьогодення; 

 «Патріот України – хто він?», мета розглянути поняття «патріот», 

«патріотизм», «патріот України», визначити основні характеристики людини 

яку можна назвати патріотом, та отримати відповіді на питання: Хто ці люди? 

Чи живуть вони серед нас? Чи можна назвати патріотом людину, яка сумлінно 

виконує свою роботу?;  

  «Сторінками історії української державності», «Національні символи 

України», «Ми пишаємося Вами (видатні люди села (селища)»;  

 «Національна ідея», «Геноцид нації», «Чорнобиль – сторінки історії та 

героїзму», «Аграрний національний» та інші. 

Крім того, забезпечували практичну реалізацію процесу формування 

емоційно-ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів заняття з 

елементами тренінгу за темою: «Завдяки IQ ви влаштовуєтесь на роботу, 

завдяки EQ – робите кар’єру», мета якого ознайомлення студентів з 

теоретичними науковими положеннями поняття «емоційний інтелект», «бізнес-

інтуїція» та іншими, діагностика рівня сформованості емоційного інтелекту 

студентів, засоби формування емоційного інтелекту, в якому брали участь 

студенти ІV курсу.  

Під час заняття студенти мали можливість на практиці опанувати методи 

та прийоми розвитку емоційного інтелекту.  

До прикладу, студентам пропонувалося виконати вправи, як-от:  
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 «Що я зараз відчуваю?», мета якої формування здатності студентів 

усвідомлювати і оцінювати свої емоції і інтенсивність з тієї чи іншої точки 

зору;  

 «Шкала емоцій», мета якої навчитися визначати джерело емоції і ступінь 

її інтенсивності (від мінімальної, коли управління емоцією не вимагає зусиль, 

до дуже високої, коли емоція некерована), усвідомлювати і оцінювати нюанси 

почуттів, знижувати відношення до цієї емоції до оптимального рівня;  

 «Емоційний діапазон», мета якої розширення діапазону емоцій; 

 «Емоційне лідерство», мета якої опанування навичок командної роботи та 

ефективного ділового спілкування, розвивати вміння управляти конфліктами, 

контролювати негативні емоції, розуміти особливості поведінки інших людей.  

У рамках формування емоційного інтелекту студентам пропонувалося 

складати власну абетку емоцій, навчатися оцінювати емоційний стан інших 

людей, описувати почуття і емоції тощо. 

Крім того зі студентами було проведено години спілкування: «Цінності-

цілі та цінності-засоби», мета формування розвиненої системи цінностей, 

уміння диференціювати цінності, «Людяність, перш за все», мета - сприяння 

розвитку емпатії у студентів, формування у них переконання, що виявом 

співчуття і милосердя є благодійність, виховання активної життєвої позиції у 

справах, милосердя та інші. 

Рефлексивно-вольовий компонент соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, як відмічалося в параграфі 1.1. нашого 

дослідження, включає довільну саморегуляцію студентів, спрямовану на 

свідому реалізацію суспільних норм і цінностей суспільства. 

Серед виховних заходів, які забезпечували практичну реалізацію процесу 

формування рефлексивно-вольового компоненту соціальної зрілості студентів 

необхідно назвати такі:  

 бесіди щодо необхідность формування вольових якостей і їх вплив на 

формування особистості: «Воля: теоретичні наукові положення, діагностика 
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рівня сформованості, ситуативні характеристики, проблемні ситуації, вправи», 

«Формування свідомого ставлення до власного організму», «Загартування волі» 

та інші;  

 просвітницька лекція-ділова гра: «Самоменеджмент», мета формування 

уміння управляти власними ресурсами (здібностями, компетенціями, 

активністю, працездатністю, часом, власною результативністю, креативністю 

тощо);  

 година спілкування «Бути результативним», мета формування знань та 

уявлень студентів щодо раціонального використання свого часу та вибір 

життєвих пріоритетів; усвідомлення студентами своїх можливостей щодо 

досягнення мети; формування відповідальності за свої дії (додаток И); 

 участь студентів у спортивних змаганнях, заохочення їх регулярно 

займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, запобігати формуванню 

шкідливих звичок. 

Крім того, важливим бачиться той факт, що готовність до проявів 

вольових дій особистістю визначається рівнем сформованості її вольових 

якостей, які можуть бути спрямована на мобілізацію психічних та фізичних 

можливостей людини для подолання об’єктивних та суб’єктивних труднощів.  

Формування вміння мобілізувати психічні та фізичні можливості 

студентів ЗВО аграрного профілю, формування життєстійкості та адаптивності 

студентів сприяло проведення заняття з елементами тренінгу «Крізь терні до 

зірок». 

Заняття включало такі вправи: 

 «Соціально значущі якості», мета, якої є формувати здатність 

усвідомлювати власні пріоритетні якості, необхідні для підвищення 

продуктивності життя й досягнення поставлених цілей;  

 «Мій герб», мета, якої є визначення життєвих цінностей, успіхів, 

орієнтирів;  
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 «Мої 10 досягнень, за останній рік», мета, якої є фіксація особистих 

досягнень;  

 «Кроки до успіху», мета, якої є знайомство учасників із принципами, 

правилами особистісного зростання відомих людей;  

 «Еміграція», мета, якої є усвідомлення уявлення про мікросоціум, що 

оточує особистість;  

 «Плануємо-досягаємо», мета, якої є ознайомити студентів з методами 

планування власного часу та діяльності;  

 «Сходинки», мета, якої є підвищити впевненість у власних силах та інші 

(додаток К).  

Щодо виховних заходів, спрямованих на формування поведінково-

діяльнісного компоненту соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, то їх головним завданням визначаємо формування вміння 

проявляти соціально значущі якості та будувати продуктивні соціальні 

відносини. 

Формування особистості відбувається внаслідок дії сукупності 

різноманітних заходів і впливів. Будь-який метод, засіб, що використовують 

ізольовано, відірвано від системи виховних впливів, не досягає виховної мети. 

Адже, погоджуємось з думкою А. Макаренка (1990), вирішальною є не логіка 

певного методу, а логіка та дія всієї системи гармонійно організованих засобів. 

Тому всі форми та методи, які ми використовували в процесі формування 

соціальної зрілості студентів взаємопов’язані та взаємозумовлені.  

Необхідно відмітити, що в процесі формування соціальної зрілості 

студентів-аграрників ми керувалися загальноприйнятим у педагогіці 

положенням про те, що важливих соціально значущих якостей особистість 

набуває в процесі активної предметно-кооперативної діяльності. 

Адже, як зазначає І.Бех, «глибокозмістовна і в соціальному, і в духовному 

відношенні, різноманітна у предметному плані спільна діяльність, є 
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системоутворювальним чинником особистісно-розвивального середовища» 

(Бех, 2006, c. 28).  

Значення в процесі формування поведінково-діяльнісного компоненту 

соціальної зрілості набуває набуття студентами вмінь та навичок 

кооперувальної діяльності, яка реалізовується через залучення студентів до  

різних акцій та проектів.  

Зазначимо, що активна участь студентів у різноманітних проектах 

створює вільний простір для їх особистісної ініціативи, творчості, шліфування 

умінь відповідальної, толерантної, милосердної поведінки.  

Крім того, в роботі над проектами інтенсивно проявляється груповий 

вплив на особистість: тут діють механізми емоційного зараження, 

ідентифікації, відповідальності за групу, за себе, за загальну справу. 

Позитивний вплив проектів на формування соціальної зрілості студентів є 

незаперечним, оскільки, як стверджує І. Бех, «у кооперативній діяльності мета, 

а відповідно й результат є спільними. Кожен учасник діяльності робить свій 

внесок у єдине досягнення – продукт. Цим знімається проблема формування і 

вияву стосунків конфліктності й конкуренції, натомість серед учасників 

кооперативної діяльності утверджуються співпраця і злагода. Зацікавленість 

кожного учасника кооперативної діяльності в якісному кінцевому продукті 

може стимулювати становлення поведінки, орієнтованої на допомогу іншій 

людині. Переживання успіху за умови одного на всіх результату виступає 

механізмом не роз’єднання, а згуртування учасників кооперативної діяльності» 

(Бех, 2006, c. 110–111).  

Зазначимо, що активна участь студентів у різноманітних проектах 

створює вільний простір для їх особистісної ініціативи, творчості, шліфування 

вмінь та навичок соціально зрілої поведінки.  

Результатом залучення студентів до проектної діяльності стала розробка 

та реалізація ними низки проектів, а саме:  
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 «Вступна компанія», мета розробка та презентація студентами 

профорієнтаційної програми (концерт, розповідь, бесіда, перфоманс, фільм 

тощо), яка має на меті запрошення школярів до навчання у ЗВОАП; 

 «Ярмарок добра», мета проведення благодійного ярмарку, на якому 

продавали речі зроблені руками студентів та викладачів, а отримані кошти 

передавали людям або організаціям, якім була потрібна матеріальна допомога;  

 «Обміняй книгу», мета обмінятися книгами, популяризувати бажання 

читати, сприяти невимушеному спілкуванню;  

 «Техніка як творча діяльність», мета розкрити творчий потенціал 

студентів, познайомити інших зі своїм уподобаннями та хобі;  

 «Залиши місце чистим», мета прибрати місця масового відпочинку 

людей;  

 проведення фотовиставок «Ми відповідальні», «Родинні зв’язки», «Краса 

рідного краю», мета розкрити творчі здібності студентів, формувати естетичні 

смаки, повагу до родини, землі, природи, Батьківщини, людей, які живуть і 

працюють на цій землі;  

 «Допоможи ближньому», мета зібрати іграшки, одяг, взуття для дитячих 

будинків, для людей, які опинились в скрутній життєвій ситуації;  

 «Довкілля», мета допомогти адміністрації міста та селищних рад 

прибрати сміття, яке залишилося після зими та інші.  

Крім того, в межах міжнародної акції «16 днів без насилля» студенти 

долучалися до заходів, мета яких привернення уваги студентів, викладачів та 

співробітників університету до актуальних для українського суспільства 

проблем подолання насильства в сім’ї, забезпечення прав жінок і чоловіків та 

людей з особливими потребами.  

Протягом цих днів студенти готували та проводили заходи до 

свідкування Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля по відношенню 

до жінок, Всесвітнього дня боротьби зі ВІЧ, Міжнародного дня боротьби за 
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відміну рабства, Міжнародного дня людей з особливими потребами, 

Міжнародного дня волонтера,  Міжнародного дня прав людини тощо. 

Серед заходів, які зацікавили студентів можна познатити зустрічі-

спілкування з представниками громадської організації «Ла Страда – Україна» 

та участь студентів у перфомансі: «Я проти насилля», під час якого учасники 

демонстрували своє негативне відношення до насильства. 

Крім того, під час проведення цих заходів зі студентами обговорювали 

проблеми алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та інших видів залежної 

поведінки, зверталася особлива уваги на той факт, що шкідливі звички є 

основою саморуйнівної поведінки та проявом неповаги до себе, свого 

фізичного, соціального здоров’я та життя і здоров’я людей, що оточують.  

Освітній процес закладів вищої освіти аграрного профілю є основною 

ланкою професійного становлення студентів, тому в процесі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО АП особливу увагу було зорієнтовано на 

розвиток: зацікавленості, любові до обраної професії, професійної 

самосвідомості, ерудованості та компетентності; професійного інтересу й 

відповідальності; здатності ставити творчі завдання та ефективно їх вирішувати 

у вибраній сфері професійної діяльності; готовності приймати нестандартні 

рішення;  інтересу до досягнень науки і техніки. 

Прикладами відповідної діяльності можуть слугувати наступні заходи: 

Проведення бесід-зустрічей зі студентами І – ІІ курсів, мета яких 

познайомити студентів з діяльністю видатних діячів аграрної галузі та 

університету, формувати любов i повага до вибраної професії: «Петро 

Василенко», «Наукові школи ХНТУСГ ім. П. Василенка», проведення 

оглядових екскурсій з історії університету та тематичних екскурсій у 

виставково-музейному центрі університету: «Студенти та викладачі ХІМЕСГ у 

Великій Вітчизняній війні», «Інженерна еліта України» та інші. 

У межах діяльності психологічної служби університету під час засідань 

постійно діючого психологічного семінару проводилися заняття з елементами 

тренінгу «Конкурентоспроможність майбутнього фахівця-аграрія: шляхи 
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формування та удосконалення», які включали, по-перше, дослідження 

студентами даного поняття в науковому дискурсі; по-друге, визначення 

структури конкурентоспроможності майбутнього фахівця-аграрника та 

напрямків її розвитку і формування: працьовитість, стресостійкість, 

спрямованість на безперервний професійний саморозвиток; формування 

комунікативних і лідерських якостей; соціально-правова відповідальність; 

уміння виконувати та завершувати роботу на високому якісному рівні; 

прагнення постійно підвищувати рівень власної інформаційної та професійної 

культури; по-третє, розробка та реалізація індивідуальних програм формування 

конкурентоспроможності. 

З метою формуванню професійної ідентичності студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю їм було запропоновано взяти участь у заняттях з 

елементами тренінгу «Аграрій за покликанням».  

В цілому, структура занять була стандартизованою і включала основні 

структурні компоненти тренінгових занять та занять з елементами тренінгу: 

розминка, вправи спрямовані на створення працездатності групи; вправи, 

спрямовані на вирішення основної теми заняття; підведення підсумків заняття. 

Заняття включало вправи, спрямовані на: осмислення життєдіяльності 

студентів; формування їх професійних цінностей та мотивів; дослідження 

спрямованості особистості, ставлення до професії, до себе, як її представника;  

визначення індексу задоволеності обраною професією; розвиток активності, 

цілеспрямованості; формування чітких цілей на майбутнє та інші (додаток М).  

З метою забезпечення дієвої системи мотивації щодо професійного 

саморозвитку студентів проводилися: бесіди «Моя майбутня професія» (І курс), 

«Я – професіонал» (IV курс), «Образ майбутнього» (ІІ курс); дискусії «Як бути 

ефективним?» (ІІІ курс), «Чи працює принцип: рука руку миє, і чи існує чесна 

конкуренція на ринку праці?» (ІІІ курс), «Як «завалити» співбесіду?» (IV курс), 

«Чи потрібно взагалі продовжувати навчання?» (IV курс). 

Створенню та покращенню соціального діалогу між студентами та 

потенційними роботодавцями сприяли зустрічі з підприємцями, екскурсії до 
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агропромислових комплексів, моніторинг ринку праці в агробізнесі; участь у 

засідання земляцтв університету.  

Формуванню соціальної активності та відповідальності студентів-

аграрників допомагали:  

 участь студентів у олімпіаді з педагогіки та психології, політології серед 

студентів закладів вищої освіти технічного та аграрного профілю; 

 участь студентів у науково-практичних конференціях, форумах, 

семінарах, наукових читаннях; 

 групова дискусія «Запобігання плагіату як чинник формування соціальної 

відповідальності студентів»; 

 бесіди за темами «Відповідальність особистості – крок до усвідомленої, 

ініціативної, вільної, самостійної поведінки особистості», «Відповідальність – 

механізм організації життєдіяльності людини», «Відповідальність – свідома 

позиція», «Відповідальність – складова успіху» тощо.  

Важливою особливістю діяльності, спрямованої на формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю є 

добровільність участі у ній студентів, розвиток ініціативності й самодіяльності, 

врахування їх інтересів, бажань, пропозицій. Завдяки цьому створюються 

сприятливі умови для різнобічних партнерських зв’язків.  

Взаємодія всіх суб’єктів закладів вищої освіти аграрного профілю 

опосередковує процеси внутрішньо групової динаміки: сприймання суб’єктів 

один одного, формування групових норм та цінностей, форм співпраці та 

взаємної відповідальності. Відтак стосунки, що склалися в закладах вищої 

освіти аграрного профілю, впливають як на ефективність підготовки майбутніх 

фахівців-аграріїв, так і на формування їх особистісних якостей, зокрема, і 

соціальної зрілості. 

Резюмуючи, зазначимо, що ефективність підготовки майбутніх фахівців-

аграрників, формування їх соціальної зрілості, залежать від рівня 
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взаємовідносин, що склалися, як в окремих студентських групах, так і в 

колективах закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Продуктивність таких відносин обумовлена спеціально організованою 

діяльністю, спрямованою на формування ефективної взаємодії в групах і 

«базується на інформованості членів колективу один одним, взаєморозумінні, 

взаємній симпатії, доброзичливості, допомозі та вимогливості, самостійності та 

ініціативі, оптимістичному настрої, високій ефективності впливу колективу на 

особистість, відповідність неофіційної спільної думки колективу офіційній, 

задоволення всіх членів колективу офіційними лідерами колективного життя і 

діяльності (Семенова, 2009, с. 265).  

З метою забезпечення конструктивного спілкування суб’єктам взаємодії 

пропонувалося використовувати «Алгоритм конструктивного спілкування» 

(таблиця 4.1.). 

Таблиця 4.1. 

Алгоритм конструктивного спілкування 
Етап Зміст 

Підготовка до 

спілкування 

1. Планування спілкування та систематизація проблем, якщо їх 

більше ніж одна. 

2. Вибір слушного часу і місця. 

3. Перегляд власної позиції і визначення очикуваних результатів, 

а також позиції іншого диспутанта. 

Проведення 

конструктивного 

спілкування 

1. Визнання суб’єктивності власної позиції та позиції іншого. 

2. Прояв бажання бути розважливими, чесними, відвертими. 

3. Перевірка правильності розуміння позиції іншого. 

4. Емпатійність. 

5. Прояв бажання доводити готовність визнати вашу власну роль 

у спричиненні проблеми, розв'язати її, показати вашу відкритість  

щодо зміни поведінки задля прийняття рішення. 

6. Бажання долати перешкоди у спілкуванні, уникати залякувань, 

команд, втручання, сарказму, принижень, контратак, образ, 

передражнювань, глузування, надмірного узагальнення, повчання, 

пліткування, гри на почуттях тощо. 

Підведення 

підсумків / 

Колективна 

рефлексія 

1. Прояв поваги до іншого. Підведення підсумків.  

2. Колективне обговорення та аналіз результатів. 

3. Визначення «слабких» міст та перспективних напрямків щодо 

набуття необхідних знань, умінь та навичок для конструктивного 

спілкування. 
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З метою підвищення рівня взаємодії в колективі, було розроблено заняття 

з елементами тренінгу «Сприймання соціальної ситуації» (додаток Н). 

Необхідно зауважити, що в процесі виховної роботи зі студентами часто 

виникає проблема із засобами впливу, які негативно впливають на особистість 

молодої людини: низькопробні фільми, телевізійні передачі, гірші зразки явищ 

масової культури, негідна поведінка окремих людей тощо. Ізолювати студентів 

від такого негативного впливу практично неможливо.  

Тому вихід, на наш погляд, вбачається в тому, щоб, по-перше, формувати 

у студентів якомога раніше стійкіих переконань в доцільності діяти відповідно 

до раціональних моральних норм, які б чинили опір, несприйняття негативних 

впливів; по-друге, стосовно конкретних негативних дій формувати критичне 

ставлення до них. 

Ефективність формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю великою мірою залежить від рівня сформованості у 

них соціального інтелекту, згідно досліджень Ю. Ємельянова, – здатність 

розуміти самого себе, а також інших людей, їх взаємовідношення та 

прогнозувати власну поведінку та поведінку інших людей.  

Адже, науково доведено, що люди з високим соціальним інтелектом, як 

правило, стають успішними комунікаторами. Їм властива контактність, 

відкритість, тактовність, доброзичливість і сердечність. Ці люди добре 

розуміють мову невербального спілкування, здатні давати швидкі і точні 

судження про людей, успішно прогнозувати реакції людей, проявляти 

далекоглядність у стосунках з іншими, що сприяє їх успішній соціальній 

адаптації. Високий соціальний інтелект пов’язаний також з високим інтересом 

до соціальних проблем, наявністю потреби впливати на інших і часто 

поєднується з розвинутими організаційними здібностями.  

Тому студентам ІІ курсу було запропоновано взяти участь у засіданні 

постійного психологічного семінару «Соціальний інтелект: напрямки та засоби 

розвитку».  
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Під час семінару студенти мали можливість ознайомитися з 

теоретичними засадами поняття «соціальний інтелект особистості», його 

сутністю, структурою; встановити власний рівень сформованості соціального 

інтелекту (тест «Соціальний інтелект» (за Гилфордом – О’Саллівеном, 

модифікація Д. Ушакова); за допомогою активних методів та методичних 

прийомів, як-от: ігровий метод, «мозковий штурм», дискусія, вправи, сюжетно-

рольове моделювання, розбір конкретних ситуацій, аналіз відео-сюжетів, 

опанувати вміння слухати і чути, бачити і відчувати, розуміти співрозмовника і 

доносити до нього свої думки, вирішувати складні комунікативні ситуації; 

розвивати інтерес до соціальних проблем, формувати ефективні комунікативні 

та організаційні вміння.  

Крім того, в процесі формування поведінково-діяльнісного компоненту 

соціальної зрілості студентів увага приділялася створенню таких умов взаємодії 

між суб’єктами освітнього процесу, які сприяли виробленню у студентів 

здатності поважати думки інших, краще їх розуміти, а також розглядати 

відмінності між культурами, менталітетом тобто формуванню толерантних 

відносин.  

З метою реалізації цих завдань зі студентами ІІІ курсу було проведено 

заняття з елементами тренінгу «Толерантність особистості як готовність до 

взаємодії з людьми, наділеними іншими поглядами, світоглядами, стилями 

мислення та поведінки».  

Заняття складалось з трьох блоків:  

1. «Поняття «толерантність» та її сутність», мета якого розкрити 

поняття «толерантність особистості», «кордони толерантності», обговорити 

прояв толерантності та нетерпимості в суспільстві. 

2. «Толерантність по відношенню до себе та до учасників групи», мета 

якого розвиток почуття власної гідності та уміння поважати гідність інших; 

розуміння багатогранності проявів особистості кожного учасника під час 

групової взаємодії; розвиток здатності до самоаналізу, самопізнанню, навичків 

та звичок ведення позитивного внутрішнього діалогу; формування позитивного 



323 

 

відношення як до власного народу, так і представників інших націй та 

народностей. 

3. «Толерантність по відношенню до різних «інших», мета якого 

формування конструктивних способів виходу з конфліктних ситуацій, уміння 

вирішувати конфліктні ситуації на засадах толерантності, виявляти 

толерантність у процесі спілкування з людьми іншої раси; розвиток терпимості, 

довіри, поваги, вміння вислухати іншу людину, здатність до емпатії; розвиток 

комунікативних навичків та звичок, які скріплюють соціальні зв’язки; 

формування толерантної поведінки у міжетнічних відносинах. 

Активна участь юнаків і дівчат у заняттях з елементами тренінгу сприяла 

розвитку у здатності розуміння себе та інших, внутрішньої мотивації щодо 

підтримки цінності, унікальності іншої людини, а також уміння добирати 

адекватні форми поведінки, дотримуватися соціальної й персональної дистанції 

у взаєминах і спілкуванні, сприяла розвитку рефлексії, емпатії.  

Серед вправ, які викликали зацікавленість з боку студентів, можна 

назвати наступні:  

 «Емблема толерантності», мета якої продовження розкриття поняття 

«толерантність», розвиток креативності студентів, експресивних способів 

самовираження, оволодіння технікою інфографіки;  

 «Толерантність та інтолерантність», мета якої визначити основні якості 

протилежних понять.  

 «Не схожий на мене…», мета якої персоналізація іншої особистості, 

усвідомлення міжособистісних відмінностей та багатогранності людських 

спільнот, формування толерантних установок по відношенню до іншого, 

чужого.  

 «Ксенолог (людина, яка займається вивченням чужого розуму, як частини 

загального процесу вивчення явищ природи)», мета якої розкриття соціального 

потенціалу особистості; розвиток соціальної чутливості; актуалізація поняття 
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«інший»; пошук способів позитивної взаємодії, подолання стереотипів 

сприйняття та мислення.  

 «Нобелівська премія», мета якої підвищення рівня соціального інтелекту; 

формування відповідального ставлення до майбутнього людства.  

 «На шляху до культури гідності», мета якої розуміння стану в суспільстві 

людей з особливими потребами; формування співчуття до цих людей; 

формування людяності, милосердя.  

 «Карта нетерпимості», мета якої розуміння масштабів інтолерантності у 

світі; отримання уявлення про реальне положення біженців у світі; 

стимулювання думок учасників заняття щодо пошуку виходу з локальних та 

глобальних конфліктів.  

 «Павутиння стереотипів та упереджень», мета якої розвиток розуміння 

того, як відчуває себе людина, яка стала жертвою стереотипів та упереджень; 

формування вміння підтримати людину, яка відчуває себе приниженою.  

 «Кодекс толерантності», мета якої формування активної громадянської 

позиції, яка не допускає порушення прав людини та інші. 

З метою формування такої соціально значущої якості як асертивність, зі 

студентами було проведено круглі столи: «Як навчитися почувати себе 

впевнено» (І курс), «Асертивність та асертивна поведінка» (ІІ курс), «99 

сценаріїв асертивності» (ІІІ курс), а також бесіди, розмови, дискусії 

рефлексивно-оціночного характеру, головна мета яких педагогічний вплив на 

формування адекватної самооцінки та «Я-концепції», самовиховання і 

самовдосконалення студентів у напрямку формування високого рівня 

соціальної зрілості. Відповідна діяльність дозволила осмислити студентами 

своє «Я» з метою переконатися, чи відбулися якісь зміни у власній внутрішній 

особистісній структурі, чи ні. Студенти мали можливість усвідомити й визнати 

все те, що віддаляє їх від ідеального образу особистості, яка має високий рівень 

соціальної зрілості. Адже, утворювальна рефлексія, на думку І. Беха (2011), 

передбачає також духовно-моральний розвиток і саморозвиток особистості. 
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Свою ефективність довели написання студентами есе та творів-роздумів, 

що сприяло формуванню у студентів власної самостійної думки, креативності, 

уміння висловлювати та відстоювати особисто позицію, аргументувати думки, 

робити висновки тощо.  

У якості запропонованих студентам тез до написання есе та творів-

роздумів ми використовували народні прислів’я, приказки, афоризми, влучні і 

глибокі висловлювання, мудрі думки видатних людей, що в свою чергу, 

слугувало розвитку у студентів поваги до слова, культурної обізнаності та 

грамотності (додаток П). 

Таким чином, у процесі реалізації зазначеної програми 

використовувалися форми та методи, які спонукали студентів до самостійного 

пошуку і допомагали здійснити перехід від теоретичного рівня до прикладних 

знань; спрямовували студентів на ефективну взаємодію та ділову співпрацю; 

сприяли формуванню здатності до самоаналізу, до професійної самореалізації; 

до усвідомлення необхідності формувати соціальну зрілість, проявляти 

соціально значущі якості.  

 

4.2. Формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

Організаційно-педагогічне забезпечення процесу формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю здійснювалось в декілька етапів. 

Перший етап – аналітичний, метою якого визначаємо формування 

мотивації щодо діяльності, спрямованої на формування соціальної зрілості 

студентів; визначення рівня сформованості потреб у професійному 

саморозвитку викладачів щодо необхідності формування соціальної складової 

професійного вдосконалення майбутніх фахівців-аграріїв, зокрема соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 



326 

 

Відповідна діяльність передбачала проведення попередньої роботи з 

викладачами, зорієнтованої на формування у них мотивацію до формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю; вивчення рівня 

сформованості знань викладачів про сутність соціальної зрілості студентів, 

особливості її формування в освітньому процесі ЗВО аграрного профілю та 

уміння використовувати різні формами і методами формування відповідної 

інтегративної якості у студентів в педагогічній діяльності. 

На цьому етапі було організовано та проведено лекції з елементами 

дискусії, семінар-практикум, бесіди, проблемні дискусії, просвітницькі лекції, 

які передбачали формування у викладачів потреби та мотивації щодо 

необхідності формування соціальної зрілості особистості.  

Другий етап – інформаційно-прогностичний, головна мета якого 

ознайомлення викладачів із змістовою структурою соціальної зрілості студенів-

аграріїв та змістом семінару-практикуму; презентація програми оптимізації 

виховних можливостей освітнього процесу в контексті формування соціальної 

зрілості студентів заклади вищої освіти аграрного профілю; обговорення 

концептуальних засад, форм та методів роботи з реалізації відповідної 

програми, визначення завдань практичної діяльності. 

Під час зустрічей з викладачами детально розглянуто сутність, структуру 

соціальної зрілості студентів та шляхи оптимізації відповідної діяльності.  

Третій етап – діагностичний, передбачав визначення критеріїв, показників 

та рівнів сформованості готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів-аграрників; відбувалась організація та проведення науково-

дослідної роботи; здійснювався моніторинг ефективності діяльності викладачів 

щодо формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю; 

проводилось удосконалення програми формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю на основі аналізу результативності виховної 

роботи, співпраці й взаємозв’язку між педагогічними працівниками, що 

передбачало зміну змісту роботи клубів, гуртків, служб, центрів, виховної 

роботи в академічних групах, гуртожитках тощо. 
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Результати дослідження стану сформованості готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості до і після, діяльності спрямованої на 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю подано в додатку Х. 

Четвертий етап – організаційно-формувальний, мета якого розроблення та 

впровадження організаційно-методичного забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

Цей етап передбачає проведення семінару-практикуму, просвітницьких 

лекцій, лекцій з елементами дискусій, круглів столів тощо. На зазначеному 

етапі проводилася узагальнена діагностика щодо виявлення рівня 

сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю після здійснення відповідної підготовки, 

спрямованої на формування їх готовності до формування соціальної зрілості 

студентів.  

Організація діяльності, спрямованої на формування готовності викладачів 

до формування соціальної зрілості студентів-аграрників здійснювалася на 

колективному рівні (науково-практичні та науково-методичні конференції, 

лекції, психолого-педагогічні семінари-практикуми, педагогічні ради, курси 

підвищення кваліфікації та інші); на груповому рівні (заняття з елементами 

тренінгу, проблемні творчі групи, динамічні пошукові групи, методичні 

об’єднання викладачів соціально-гуманітарних дисциплін, кураторів, круглі 

столи та інші); на індивідуальному рівні (самоосвіта, самовиховання, 

наставництво (для молодих викладачів), школи передового педагогічного 

досвіду, робота над індивідуальною науково-методичною проблемою та інші). 

У ході відповідної діяльності підготовлено методичні рекомендації з 

організації навчально-виховної роботи студентів «Формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю», які містять: теоретичні основи 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю; діагностичні 

методики щодо визначення рівня сформованості компонентів соціальної 

зрілості студентів; методичні рекомендації щодо впровадження методики 
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формування соціальної зрілості студентів в освітній процес ЗВО аграрного 

профілю (Данченко, 2017a). 

Успішне вирішення завдань формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю у значній мірі залежить від рівня готовності викладачів 

здійснювати діяльність у цьому аспекті.  

З метою ефективної реалізації відповідної організаційно-педагогічної 

умови, було розроблено семінар-практикум «Теорія і практика формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю» (таблиця 4.2.).  

Таблиця 4.2. 

Тематичний план семінару-практикуму 

«Теорія і практика формування соціальної зрілості студентів» 
№ Назва семінару Кількість 

годин 

1. Актуальність проблеми формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП в нових соціальних умовах розвитку суспільства. 

2 

2. Сучасна методологічна основа формування соціальної зрілості 

студентів заклади вищої освіти аграрного профілю Сутність і змістова 

структура соціальної зрілості студентів  

2 

3. Критерії, показники та рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів заклади вищої освіти аграрного профілю. Методика 

діагностики рівнів сформованості соціальної зрілості студентів ЗВОАП. 

2 

4. Від інноваційних форм до творчого педагогічного середовища: форми, 

методи, прийоми, техніки та технології ефективної педагогічної 

діяльності.  

2 

5. Оптимізація виховних можливостей освітнього процесу в контексті 

формування соціальної зрілості студентів заклади вищої освіти 

аграрного профілю 

2 

6. Готовність викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО: шляхи та напрямки подальшого вдосконалення процесу 

формування означеної якості особистості. Педагогічна фасилітація в 

освітньому процесі ЗВОАП. 

2 

Усього: 12 

 

Зміст семінару-практикуму подано в додатку Р.1. 

Значна увага на заняттях семінару-практикуму приділялось практичним 

навичкам формування відповідної інтегративної якості у студентів.  

Основну увагу було зосереджено на: можливості формування цілісного 

життєвого досвіду студентів, у якому отримані знання є його елементом, 

частиною; проектування освітнього процесу, якій  покликаний стати предметом 
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сумісної діяльності викладача і студента, способом їх життєдіяльності як 

суб'єктів освіти; такої організації освітньої діяльності, яка набуває вигляду 

дослідження, пошуку, навчальної гри, які стають джерелом досвіду студентів, а 

викладач виконує роль фасилітатора; розвиток «Я» - концепції суб'єктів 

освітньої діяльності, який відбувається через усвідомлення цілісної 

життєдіяльності, що передбачає імітаційно-рольове відтворення життєвих 

ролей і соціальних ситуацій, конструювання і організацію освітнього матеріалу 

у такий спосіб, щоб студент міг самостійно вибирати зміст, форми і вид 

суспільно-практичної діяльності та засоби самоконтролю. 

По закінченню семінару-практикуму відбувалось обговорення 

потенційних можливостей запропонованих форм, методів, приймів формування 

соціальної зрілості студентів, накреслювались шляхи подальших педагогічних 

пошуків, спрямованих на удосконалення освітнього процесу ЗВО аграрного 

профілю щодо формування соціальної зрілості студентів. 

Таким чином, під час проведення семінару-практикуму «Теорія і 

практика формування соціальної зрілості студентів» у викладачів формувались 

вміння не лише втілювати зміст процесу формування соціальної зрілості 

студентів у конкретні педагогічні задачі, здійснювати оптимальний добір форм, 

методів та засобів формування досліджуваного феномену, а й уміння 

створювати для цього необхідні морально-психологічні умови, активізувати і 

розвивати професійні якості та організовувати ефективну взаємодію тощо.  

Серед різних методів організації процесу підготовки викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, як свідчіть 

досвід, крім традиційних, доцільно застосовувати і такі, які орієнтують 

викладачів на творчий пошук на основі систематичного вирішення проблем.  

До таких науковці відносять дидактичні і рольові навчальні ігри, які 

найбільшою мірою відтворюють ситуації творчого професійного пошуку. 

Центром дидактичної гри є проблема, яка може виступати джерелом нових 

знань, поглиблювати й розширювати уявлення учасників про дійсність, 

спрямовану на формування соціальної зрілості студентів. Ігрове моделювання 
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дозволяє позбавитися від педагогічних стереотипів, шаблонів, що особливо 

важливо у формування та розвитку готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів. 

Серед інших методів формування готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю виділяємо методи 

рефлексивно-інноваційного пошуку, які дозволяють актуалізувати їх попередній 

довід, переосмислити його, виявити нові відношення і визначити актуальні 

проблеми, спрямувати процес переосмислення себе та своєї професійної 

діяльності в напрямку формування соціальної зрілості студентів-аграрників. 

Крім того, до методів, що дозволяють реалізувати ефективну діяльність, 

спрямовану на формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів відносимо проблемно-рефлексивний полілог, метою якого є 

актуалізація і розвиток творчих можливостей педагога до самостійного 

осмислення визначеної проблеми, а також до прийняття самостійних, 

виважених рішень. Цінність полілогу полягає в тому, що завдяки йому 

забезпечується розвивальний ефект не лише найбільш підготовлених у 

формулюванні й вирішенні проблем педагогів, а й усіх − в тому числі, менш 

поінформованих і творчих.  

Довела свою ефективність і позиційна дискусія, яка дозволяє не лише 

сформувати стійкі уявлення про соціальну зрілість та необхідність формування 

відповідної інтегративної якості в процесі педагогічної діяльності, але й 

забезпечити цей процес критичним аналізом.  

Фрагмент заняття семінару-практикуму за темою «Готовність викладачів 

до формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю: шляхи 

та напрямки подальшого вдосконалення процесу формування означеної якості 

особистості» проілюстровано в додатку Р.2. 

Навчально-виховний процес (згідно оновлень чинного законодавства 

України – освітнього процесу) – це складний процес, який можна 

схарактеризувати, зокрема, і як процес багатоканальної взаємодії між всіма 

його суб’єктами. Згідно з дослідженнями А. Семенової, багатоканальна 
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взаємодія характеризується: встановленням відносин довіри на основі визнання 

іншої людини особистістю; виявлення розуміння і співчуття іншій людині; 

відвертістю, щирістю поведінки суб’єктів, відповідністю думок – почуттям, 

словам – невербальним діям – конкретній ситуації; надання суб’єктам свободи 

висловлення думок, почуттів, участі в прийнятті рішень і відповідальності за їх 

наслідки (Семенова, 2009, с. 265).  

Продуктивна багатоканальна взаємодія детермінована умовами, 

характером діяльності, як окремої особистості, так і студентської групи, 

кафедр, інститутів, педагогічного колективу ЗВО аграрного профілю.  

Однією з функцій взаємодії є координація і регулювання спільних дій, під 

час яких відбувається безпосередній контакт, упродовж якого здійснюється той 

чи інший вплив суб’єктів один на одного. Особистий контакт між членами 

колективу створює відповідні стосунки між ними. При цьому ефективна 

взаємодія стає важливим елементом професійного та соціального становлення 

майбутніх аграріїв, збільшуючи інтенсивність і тривалість контактів студентів 

між собою й між викладачами (урізноманітнюючи варіанти взаємодії), за 

рахунок чого зростає соціальна активність студентів.  

Взаємодія всіх суб’єктів ЗВО аграрного профілю опосередковує процеси 

внутрішньо групової динаміки: сприймання суб’єктів один одним, формування 

групових норм та цінностей, форм співпраці та взаємної відповідальності. 

Відтак стосунки, що склалися в ЗВО аграрного профілю, впливають як на 

ефективність підготовки майбутніх фахівців-аграрників, так і на формування їх 

соціально значущих якостей. 

Резюмуючи, зазначимо, що ефективність підготовки майбутніх фахівців-

аграріїв, формування їх соціальної зрілості, здійснення педагогічної діяльності 

викладачами та реалізація їх професійного потенціалу, зокрема, і формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі ЗВО аграрного профілю, залежить від рівня взаємовідносин, 

які склалися, як в окремих студентських групах, так і загалом у колективі 

заладів вищої освіти аграрного профілю.  
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Продуктивність таких відносин обумовлена спеціально організованою 

діяльністю, спрямованою на формування ефективної взаємодії в групах, 

колективі і «базується на інформованості членів колективу, взаєморозумінні, 

взаємній симпатії, доброзичливості, допомозі та вимогливості, самостійності та 

ініціативі, оптимістичному настрої, високій ефективності впливу колективу на 

особистість…» (Семенова, 2009, с. 256).  

Тому, з метою підвищення рівня міжособистісної взаємодії було 

розроблено ряд занять із елементами тренінгу «Ефективна комунікація та 

взаємодія», які проводились під час засідань постійно діючого психолого-

педагогічного семінару в рамках роботи психологічної служби університету. В 

заняттях брали участь молоді викладачі, викладачі-куратори, аспіранти.  

Заняття носили здебільшого методичний характер, основною метою яких 

було консультування їх учасників щодо сутності соціальної зрілості студентів, 

ефективні засоби її формування; розвиток ефективної групової взаємодії; 

орієнтація на активізацію внутрішньо групової взаємодії; визначення способів 

запобігання та подолання конфліктів, маніпуляцій, агресії; шляхи гальмування 

негативних терцій в колективі; формування організаторських та лідерських 

якостей особистості. Тематичний план занять подано в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Тематичний план занять із елементами тренінгу  

«Ефективна комунікація та взаємодія» 

 
№ Назва теми  Зміст  

Теоретична частина Практичні засоби 

1. Взаємодія – один із 

найефективніших видів 

міжособистісних контактів 

Міжособистісні контакти: 

спрямованість. Взаємодія 

– один із 

найефективніших видів 

міжособистісних 

контактів. 

Рефлексивно-

інноваційний пошук. 

 Проблемні ситуації та 

вправи.  

Дискусійні бесіди. 

Застосування досвіду в 

процесі взаємодії з 

членами групи.  

Імітаційні та дидактичні 

ігри. 

 

 



333 

 

Продовження таблиці 4.3. 

№ Назва теми  Зміст  

Теоретична частина Практичні засоби 

2. Обережно – конфлікт Конфлікт: визначення, 

структура, позитивні та 

негативні наслідки. 

Навички конструктивного 

виходу з конфліктної 

ситуації. 

Рефлексивно-

інноваційний пошук. 

Проблемні ситуації та 

вправи.  

Проблемно-рефлексивний 

полілог. 

Групове консультування. 

3. Розвиток асертивної 

поведінки та захисних 

механізмів. Запобігання 

маніпулюванню. 

Психологічний клімат 

групи. Влада. 

Деіндивідуалізація та 

одностайність в мисленні 

групи. Ризики. Прийняття 

рішень. Вживання та 

зловживання владою. 

Маніпуляція та її 

запобігання. 

Асертивна поведінка. 

Проблемні ситуації та 

вправи.  

Сократівська бесіда. 

Емпатія.  

Рефлексія. 

4. Розвиток та формування 

особистісних та лідерських 

якостей в групі: можливості 

та бар’єри 

Лідер. Лідерство. Основні 

параметри поведінки 

лідера.  Формування 

потреби в контролі, 

досягненні, афіліації 

(збереженні і відновленні 

дружніх контактів та 

відносин). 

Урівноваженість у 

міжособистісних 

відносинах. Використання 

можливості групи для 

формування лідерських та 

особистісних якостей її 

членів. Шляхи 

гальмування негативних 

терцій в групі. 

Формування колективу. 

Рефлексивно-

інноваційний пошук. 

Пороблені ситуації. 

Вправи.  

Метод рефлексивно-

інноваційного пошуку. 

Картковий метод. 

 

Фрагмент заняття з елементами тренінгу «Розвиток асертивної 

поведінки. Запобігання маніпулятивним діям» поданий в додатку С.  

Наведений фрагмент демонструє процес застосування на практиці 

розроблених нами занять із елементами тренінгу за темою: «Ефективна 

комунікація та взаємодія».  

Крім того, як було визначено в параграфі 3.1 нашого дослідження, 

важливе виховне значення для формування соціальної зрілості студентів 



334 

 

належить інституту кураторів, як центральної ланки управління організаторко-

виховною роботою зі студентами. Тому під час засідань ради кураторів 

навчально-наукових інститутів ХНТУСГ імені Петра Василенка, а аткож у 

експериментальних закладах вищої освіти аграрного профілю, було проведено 

лекції з елементом дискусії «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи», головною 

метою яких було підвищення рівня готовності викладачів-кураторів до 

діяльності, спрямованої на формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю, зміст яких подано в додатку Т.  

Тематичний план лекцій подано в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4. 

Тематичний план лекцій з елементом дискусії «Формування 

соціальної зрілості студентів: стан, проблеми, перспективи» 

 
№ Тема лекції з елементом дискусії 

1. Психологічна служба – складова частина загального процесу створення умов для 

формування професійних компетенцій та соціально значущих якостей студентів 

ЗВОАП 

2. Створення виховного простору вищого аграрного навчального закладу, сприятливого 

для формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

3. Ефективні адаптація – основа формування високого рівня соціальної зрілості студентів-

аграрників 

4. Соціальна зрілість студентів – компетентнісний підхід 

5. Інноваційні педагогічні технології та можливості їх застосування в процесі формування 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

Отже, організаційно-методичне забезпечення процесу формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів залежить від 

спеціально організованої діяльності, спрямованої на формування високого 

рівня готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів та 

уможливлювалася  завдяки проведенню з викладачами семінару-практикуму 

«Теорія і практика формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю», заняттям з елементами тренінгу «Ефективна 

комунікація та взаємодія», лекції з елементом дискусії «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи» 

та інших.  
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4.3. Створення виховного простору ЗВО аграрного профілю, що сприяє 

формуванню соціальної зрілості студентів 

 

Створення виховного простору закладу вищої освіти аграрного профілю, 

сприятливого для формування соціальної зрілості базувалося на визначених 

І. Бехом організаційно-змістових орієнтирах з такими основними 

компонентами:  

 демократизація, гуманізація та індивідуалізація соціобуття студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю;  

 формування особистісно-конструктивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 

усіма учасниками освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного профілю;  

 забезпечення умов продуктивної життєдіяльність суб’єктів у закладах 

вищої аграрної освіти (Бех, 2013, с. 5).  

У контексті нашого дослідження створення виховного простору закладів 

вищої освіти аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю визначено як педагогічно 

цілеспрямована організована сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, 

яка оточує студентів та зорієнтована на продуктивну взаємодію студентів, 

викладачів зі створення умов життєдіяльності, самовдосконалення особистості 

та її самореалізації й формування соціальної зрілості.  

До відповідних факторів відносимо:  

 об’єктивні (соціо-культурне середовище, якому відбувається формування 

компетенцій та соціально значущих якостей особистості студентів-аграрників);  

 суб’єктивні (індивідуальні особливості студентів, рівень готовності 

педагогів до формування соціальної зрілості студентів, система ціннісних 

орієнтації  учасників освітнього процесу, психологічний клімат у колективі, 

відповідне змістово-методичне забезпечення освітнього процесу закладів вищої 

освіти аграрного профілю).  



336 

 

Соціальним механізмом, який перетворює сукупність зовнішніх впливів у 

особистісні новоутворення та розгортається в межах різноманітних 

міжособистісних відносин є діяльність. Процес формування соціально зрілої 

особистості потребує розгортання суб’єкт-суб’єктної системи стосунків між 

усіма суб’єктами ЗВО, де студенти є активними і свідомими суб’єктами 

взаємодії.  

Отже, дотримання зазначених орієнтирів сприяє перетворенню 

середовища закладу вищої освіти аграрного профілю в простір колективу, 

сприятливий для формування соціальної зрілості студентів, якій функціонує в 

ньому і передбачає: цілісність; формування у студентів відповідного 

особистісного ставлення до подій, що відбуваються у цьому просторі; активне 

освоєння простору і діяльність; проектування свого майбутнього простору, 

розроблення його моделей та їхня реалізація.  

Досвід дослідно-експериментальної роботи засвідчує, що підвищенню 

ефективності діяльності, спрямованої на створення виховного простору закладу 

вищої освіти аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної 

зрілості студентів, сприяє поетапне розгортання відповідної діяльності в 

освітньому процесі, починаючи від формування мотивації студентів та 

викладачів, а також усіх суб’єктів цього простору щодо необхідності 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю через демократизацію, гуманізацію та індивідуалізацію соціобуття 

студентів, формування особистісно-конструктивної суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу і закінчуючи забезпеченням 

умов продуктивної життєдіяльність суб'єктів закладів вищої аграрної освіти (за 

І.Бехом).  

Формування мотивації студентів та викладачів щодо необхідності 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю – вимагає зосередження педагогічних зусиль на спонукання студентів 

до вибору пріоритетних, з точки зору соціального і професійного розвитку, 

потреб у формуванні високого рівня соціальної зрілості.  
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Основними завданнями відповідної діяльності визначаємо:  

 діяльність, спрямовану на формування мотивації студентів щодо 

формування їх соціальної зрілості в освітньому процесі закладів вищої освіти 

аграрного профілю;  

 актуалізацію потреб пов’язаних із самоактуалізацією, самореалізацією 

особистості;  

 сприяння усвідомленню студентами взаємозв’язку між соціальними 

умовами, в яких функціонує особистість і їх соціально значущими якостями;  

 усвідомлення потреби студентів у формуванні і самовихованні 

визначеного набору соціально значущих якостей. 

Практичне забезпечення процесу формування демократизації соціобуття 

студентів здійснювалося за допомогою низки виховних заходів. 

Свою ефективність довели години спілкування, які проводилися зі 

студентами І курсу:  

 «Права і обов’язки суб’єктів освітнього процесу закладів вищої освіти 

аграрного профілю», мета ознайомити студентів зі статутом університету, 

визначити основні права та обов’язки студентів, викладачів та інших суб’єктів 

освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного профілю.  

 «Демократичне середовище: міф чи реальність?», основна мета 

обговорення визначення поняття «демократизації суспільства», яку пропонує 

Хартія Ради Європи (2010) з освіти для демократичного громадянства та 

освіти в галузі прав людини, яка визначає освіту для демократичного 

громадянства як: «...освіту, навчання, просвітницьку, інформаційну, 

практичну діяльність та активні дії, спрямовані на надання тому, хто 

навчається, знань, вмінь та розумінь, а також формування моделей поведінки 

та ціннісного ставлення у плані здійснення та захисту демократичних прав і 

обов’язків як члена суспільства, уміння зважати на різноманітність та 

відігравати активну роль у демократичному житті задля підтримки та 

захисту демократії і верховенства права». 
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 «Гуртожиток – мій дім», основна мета ознайомити студентів, які 

проживають у гуртожитку з правилами внутрішнього розпорядку в 

студентському гуртожитку та формування вміння налагоджувати спільний 

побут, формувати здатність бути активним суб’єктом життєдіяльності в 

гуртожитку та інші. 

Дискусії зі студентами:  

 «Формування та розвиток взаємин в колективі», мета розширення знань 

студентів щодо сутності, способи прояву культури взаємин, вироблення 

відповідних поглядів, переконань, формування вмінь, навичок, звичок 

соціально зрілої поведінки, розвиток вольових зусиль щодо дотримання 

культури взаємин (ІІ курс).  

 «Соціально зріла особистість і вимоги сучасного соціобуття», мета 

визначити основні соціально значущі якості, які визначають високий рівень  

соціально доцільної діяльності особистості в сучасних умовах розвитку 

інформаційного, демократичного суспільства (ІІІ курс).  

 «Лібералізація освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного 

профілю: спосіб реагування на виклики чи начальна потреба», мета визначити 

основні чинники, які впливають на мотивацію студентів щодо підвищення 

мотивації навчання у закладах вищої освіти аграрного профілю та їх бажання 

реалізовувати набуті професійні знання, уміння та навички в процесі 

включення в соціально-практичну діяльність.  

 «Шляхи демократизації соціобуття студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю», мета якої визначити основні напрями демократизації 

соціобуття студентів вищого аграрного навчального закладу та інші. 

Щодо гуманізації виховного простору, то І. Бех наголошує, що 

гуманізація як процес (для досягнення цієї мети) вимагає висунення низки 

проміжних (етапних) цілей, досягнення яких забезпечує розвиток базових 

(універсальних) та індивідуальних якостей особистості, що мають соціальну 

цінність (Бех, 2013, с. 3).  
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Серед виховних заходів, які забезпечували практичну реалізацію процесу 

формування гуманізації соціобуття студентів необхідно назвати такі:  

Години спілкування зі студентами ІІ – ІІІ курсу:  

«Гуманізація соціобуття суб’єктів освітнього процесу ЗВОАП», «Віра у 

себе, свої сили», «Повага до себе та інших», «Абетка толерантності», основною 

метою яких було підвищити роль особистості в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю, формувати повагу до людини, розвиток 

свідомого ставлення до необхідності подальшого саморозвитку та 

самовдосконалення тощо. 

«Мозкові штурми»: «Як подолати стереотипи: питання та відповіді», 

«Актуальні проблеми соціальної взаємодії», «Ціннісні орієнтації особистості та 

шляхи їх формування», «Що таке справжній успіх?», під час яких студентам 

пропонувалося знайти відповіді на складні питання, які висуває суспільство до 

сучасної людини, формувати власну систему ціннісних орієнтацій, яка 

ґрунтується на духовних та загальнолюдських цінностях суспільства  тощо. 

«Круглі столи»: «Індивідуалізація, соціалізація, інтеграція: складові 

одного цілого», «Індивідуальний підхід до навчання та виховання», «Зовнішні 

та внутрішні чинники поведінки особистості», головною метою яких було 

формування свідомого ставлення до власної індивідуальності, розуміння того, 

що кожна особистість має свої індивідуальні риси і вирізняється своєрідністю 

життєвого шляху, досвідом самостійно прийнятих і реалізованих рішень, а 

також життєвими планами, проектами, намірами. 

На етапі мотивації студентів до формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП зверталася увага на той факт, що формування соціально значущих 

якостей безпосередньо залежить від психологічного клімату академічної групи, 

в яких ці якості формуються. Тому з метою формування особистісно 

конструктивних відносин між усіма суб’єктами освітнього процесу закладів 

вищої освіти аграрного профілю у межах роботи постійного психологічного 

семінару було проведено заняття з елементами тренінгу: «Сприймання 

соціальних ситуацій», «Ефективна міжособистісна взаємодія. Як будувати 
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конструктивні відносини», «Практика взаємодії в малих групах», а також 

«Подолання негативних переконань (стереотипів)», фрагмент якого подано в 

додаток У. 

Одним із необхідних умінь, яке сприяє формування ефективного 

виховного простору є уміння до кооперування. 

Необхідно відмітити, що розвиток у студентів уміння до кооперування 

сприяє формуванню відповідної поведінки, що в свою чергу, позитивно впливає 

на формування демократичного освітнього простору і уміння працювати в 

команді. 

Зокрема Р.Славін (1983) уміння до кооперування визначає як «спільну 

працю або допомогу іншим; схильність до діяння альтруїстично» (с. 79).  

Провідною метою научіння кооперуванню та ігровій активності є, як 

наголошує науковець, формування у студентів мотивації до кооперування, 

збільшення у студентів потенціалу до кооперування та бажання, здатності до 

кооперування в майбутньому, а також формування та розвиток у студентів 

вміння «слухати один одного, координувати рухи та направляти енергію, 

залучатися до тієї соціальної поведінки, яка сприяє і продовжує взаємодію з 

іншими…» (Славін, 1983, с. 281). 

У процесі научіння студентів кооперувальній діяльності увагу 

приділялось таким аспектам: научіння кооперуванню, обґрунтування 

необхідності опановувати такі навички як ділова спеціалізація, здатність до 

розділеного групового лідерства, позитивна взаємозалежність, групова 

автономія тощо. 

Розробляючи заняття зі студентами, спрямовані на розвиток та 

формування вміння до кооперування, ми брали до уваги розробки 

А.Гольштейна та В.Хомика (2003), Р. Славіна (1983), Дж. Дьюї (1966) та інших. 

Проілюструємо деякі з прийомів, які ми використовували у 

експериментально-дослідній діяльності: 

Команди розподілів досягнень. «Учнівські команди розподілів 

досягнень» (УКРД) за Славіним (1983), складалися з чотирьох або п’яти членів. 
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Члени команди отримували завдання для вивчення. Засвоєння матеріалу в 

команді завершувалося тоді, коли всі члени опанували навчальний матеріал. 

Бали опитування трансформувалися в бали кожної команди, з урахуванням 

особистого внеску студента, але вони (бали) не були абсолютним показником 

їхніх знань, а скоріше ступенем порівняння бала певного студента з його 

попереднім середнім балом. Таке використання балів індивідуального 

стимулювання сприяло збільшенню ймовірності того, що «посередні» студенти, 

робили свій внесок у підсумковий бал і сприймалися всіма іншими членами 

групи як її повноправні члени, що сприяло підвищення їх самооцінки, 

підвищувало рівень їхніх домагань та авторитет у групі, формуючи бажання 

підвищувати власні здобутки. 

Сприяння індивідуалізації через команду. «Індивідуалізація через 

команду» (ІЧК), розроблена Славіним (1982), застосовувалася, коли члени 

групи мали різний рівень підготовки. Студенти отримували завдання. В процесі 

підготовки студенти обмінювалися листками відповідей, перевірюючи і 

оцінуючи знання один одного. 

Жигзо-пазли. «Жигзо-пазли» покликані максимізувати особистісну 

взаємозалежність, яка відображається у структурі завдань. Студенти 

розподілялися на різнорідні команди з шести осіб, а навчальний матеріал 

розбивалися на п’ять частин. Шостий студент виступав в якості координатора 

діяльності. 

Наприклад, під час вивчення «Історії України» викладач готував п’ять 

текстів, які включали інформацію про біографічні дані видатних українців, їхнє 

дитинство, юність, початок дорослого життя, освіту, роботу, етапи становлення 

як особистості і їх вплив на розвиток українського суспільства. Кожен студент 

закріплювався за однією з частин окремої біографії для читання та вивчення. 

Члени різних команд, що вивчали одну й ту ж частину, зустрічалися для того, 

щоб розглянути свій матеріал. Після цього ці студенти, вивчивши і 

обговоривши тему з іншими членами групи, поверталися до своїх команд і по 

черзі викладали свій фрагмент матеріал. Після виступів студенти проходили 
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індивідуальне контрольне опитування з усіх тем і отримували індивідуальні, а 

не командні бали. 

Групове дослідження. Групове дослідження (Шарон і Шарон, 1976), є 

шестиступеневим процесом, що ініціюється і проводиться за участю самих 

учасників.  

Процес передбачав наступні етапи:  

1. Визначення теми та комплектування добровільних груп – від двох до 

шести членів у кожній.  

2. Планування, в процесі якого члени групи систематизували навчальний 

матеріал, розбиваючи його на підтеми.  

3. Проведення дослідження (збір й оцінювання інформації для виведення 

висновків тощо).  

4. Підготовка звіту, який вимагав координації та інтеграції зусиль 

кожного члена команди.  

5. Подання звіту окремої групи загальній групі. Спосіб подання 

визначався членами групи (письмовий документ, виставка, презентація тощо).  

6. Оцінка результатів. 

Ігри з кооперуванням. Кооперувальні ігри – це такий вид гри, в якій 

члени групи відкрито уникають стратегій суперництва і відображають 

філософію кооперувальної взаємодії. 

Т.Орлик (1978) зазначає, що «кооперування безпосередньо пов’язане із 

спілкуванням, згуртованістю, довірою і сприяє розвитку позитивних навичок 

соціальної взаємодії. За допомогою засобів кооперування студенти вчаться 

допомагати, співчувати, будувати партнерські стосунки з іншими». 

«Головна відмінність (від суперницьких ігор) полягає в тому, наголошує 

науковець, що в кооперативних іграх усі виграють ї ніхто не зазнає поразок». 

Студенти грають один з одним, а не один супротив одного. Ці ігри дають 

можливість подолати страх перед поразкою, розвивати почуття впевненості в 

собі як людині, яка гідна поваги та визнання (Орлик, 1978). 
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Прикладом застосування таких ігор можуть слугувати кооперувальні ігри, 

які пропонувалися студентам під час занять з фізичної культури, а саме:  

 «Біг»: підраховуються індивідуальні бали за час бігу. Найкращий 

індивідуальний результат (із шести спроб) додається до найкращих результатів 

інших членів команди. Бали групи – це колективне середнє арифметичне (за 

Дековим, 1990);  

 «Футбол із зав’язаними очима»: гравці кожної команди формують пари. 

Одному з учасників зав’язують очі, і лише він має право торкатися м’яча. 

Другий учасник дає вербальні інструкції. У грі немає воротарів і 

застосовуються два м’ячі. Після кількох голів пари обмінюються ролями 

(Орлик, 1978);  

 «Усі на одній половині поля»: грає одна команда. Суть гри полягає в 

тому, щоб команда перемістилася на протилежний бік поля якомога більше 

разів. Кожен гравець передає м’яч іншому і після цього швидко перебігає під 

сіткою на протилежний бік поля. Останній гравець кидає м’яч через сітку і 

перебігає під нею. Тоді гра знов повторюється (Орлик, 1978) та інші. 

Крім того, створенню виховного простору закладу вищої освіти аграрного 

профілю, сприятливого для формування соціальної зрілості сприяло його 

наповнення заходами та справами, які відповідають психологічним 

особливостям студентської молоді та передбачають накопичення студентами 

досвіду співпраці й міжособистісної взаємодії, який надалі втілюється в 

доцільних і гнучких формах самоуправління. Саме так студентське об’єднання 

виступає в ролі організатора спільних заходів, котрі вимагають мобілізації всіх 

його можливостей. Головна роль  в студентських об’єднаннях належить 

органам студентського самоврядування. 

Співпраця з активом, уміле управління ним є надзвичайно важливою 

умовою успішно організованого процесу формування соціальної зрілості 

студентів. Велике значення, в цьому сенсі, має особливий стиль спілкування – 

фасилітаційний, сутнісній бік якого полягає в тому, щоб подолати традиційне 
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закріплення за студентами виконавської частини спільної діяльності і тим 

самим сприяти формуванню активного, здатного до самостійного аналізу і 

прийняття нестандартних рішень професіонала. 

З метою розвитку самоврядування в експериментальних закладах вищої 

освіти було проведено педагогічне стимулювання лідерства, тобто створення 

викладачами та викладачами-кураторами ситуацій прояву лідерського 

потенціалу студентів, оскільки прояв лідерських якостей студентської молоді, 

готовність брати на себе відповідальність може бути заблокованою через 

відсутність ситуації, що дозволяє розкрити цю готовність. Саме тому в процесі 

дослідно-експериментальної діяльності зусилля було спрямовано на створення 

ситуацій, котрі стимулювали прояв лідерського потенціалу у студентів. 

Спроектоване «поле лідерства» містило такі головні компоненти: тип 

взаємостосунків, що існує в колективі, та морально-психологічний клімат, у 

якому відбувається життєдіяльність студентів; моделювання ситуацій-викликів, 

що сприяє максимальному прояву їх потенціалу.  

Під час дослідно-експериментальної роботи з’ясовано, що у створенні 

виховного простору закладу вищої освіти аграрного профілю, сприятливого для 

формування соціальної зрілості провідна роль належить організації спільних 

справ університетської громади. 

У контексті проблеми створення виховного простору закладу вищої 

освіти аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної зрілості 

студентів вагомим чинником є психологічна комфортна атмосфера, яка дає 

кожному студенту можливість відчути свою належність до університетської 

громади, до безпосередньої участі у вирішенні основних завдань закладу вищої 

освіти, в якому вони навчаються. Саме тому студенти повинні відігравати 

головну роль в управлінні своїм колективом. Власне, розвиток самоврядування 

надає можливість студентам відчути себе самостійними, соціально активними 

та відповідальними і зрозуміти складність соціальних відносин, сформувати 

власну соціальну і громадянську позицію.  
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Під час дослідження визначено, що в експериментальних ЗВО аграрного 

профілю, у яких створено виховного простору закладу вищої освіти аграрного 

профілю, сприятливого для формування соціальної зрілості студентів, 

студентське самоврядування відіграє такі функції: самоактивізації – передбачає 

залучення більшої кількості членів колективу до суспільно значущої праці, 

громадсько-політичної та волонтерської діяльності, вирішення завдань, 

керівництва у різних сферах діяльності тощо; організаційного саморегулювання 

– передбачає гнучкість у реалізації управлінських функцій членами 

студентського колективу, вплив активу на колектив, здатність студентського 

колективу самостійно приймати рішення та змінювати свою структуру тощо; 

колективного самоконтролю – передбачає систематичний самоаналіз органами 

самоврядування та його членами результатів своєї діяльності й пошук більш 

ефективних шляхів вирішення завдань.  

Діяльність постійного органу студентського колективу – студентського 

комітету, – в експериментальних ЗВОАП представлено в різних формах: 

навчальна (облік відвідування, навчання; підготовка і проведення конкурсів, 

олімпіад, змагань тощо); волонтерська (надання допомоги воїнам та їхнім 

родинам, ветеранам, дітям, які її потребують, та соціально незахищеним людям; 

організація та проведення благодійних акцій, проектів тощо); інформаційна 

(збір та оформлення інформації про заходи, конкурси, що проводяться в закладі 

та за межами, інформування про головні події в житті університету, місцевих 

громад та держави  тощо); громадська політико-правова (організація зустрічей, 

лекцій, виховних заходів; проведення моніторингових досліджень; контроль за 

дотриманням статутних вимог тощо); праці та порядку (профорієнтація; 

прибирання території та інших об’єктів, організація ремонтів тощо); 

дисципліни й порядку (організація чергування, контроль за дотриманням 

студентами правил поводження в університеті та гуртожитках тощо); 

діяльність, спрямована за збереження здоров’я  та екологічна діяльність 

(контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація спортивних 



346 

 

занять, природоохоронних акцій тощо); дозвіллєва (допомога в організації 

заходів, виставок, участь у конкурсах, ярмарках, концертах тощо). 

У процесі дослідно-експериментальної роботи визначено, що інтеграція 

та диференціація педагогічного керівництва й студентського самоврядування 

передбачає різновид відносин між усіма суб’єктами освітнього процесу 

ЗВОАП, які у процесі розвитку самоуправління будуються на основі співпраці. 

Адже саме така співпраця сприяє налагодженню визначених правил (норм) 

відносин, реальних управлінських стосунків, створення атмосфери взаємної 

довіри та відповідальності, вимогливості та керівництва. 

Експериментально-дослідну діяльність, між іншим, було спрямовано 

також на формування позитивних групових відносин, запобігання фізичного та 

психічного насилля над вихованцями, а також прямих та непрямих 

експлуататорських відносин (домінування і підкорення партнера різними 

суспільно несхвальними способами) є необхідною умовою забезпечення 

ефективності створення виховного простору ЗВО аграрного профілю, що 

сприяє формуванню соціальної зрілості студентів.  

Так, у межах роботи психологічної служби університету проводились 

просвітницькі лекції з елементами тренінгу, як-от: «Нове покоління», мета якої 

спрямовувати та формувати здатність студентів будувати соціальні  відносини 

вільні від насильства та приниження; «Профілактика та подолання боулінгу», 

мета якої, запобігання та подолання проявів дискримінації інших; «Стоп 

кібербулінг», мета якої протидія розповсюдженню чуток та образливих 

коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефонів, сайтів 

соціальних мереж та інші. 

Формування продуктивної життєдіяльності студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю складний і багатосторонній процес, який повинен 

бути спрямований на цілісний розвиток особистості студента. Ефективність 

цього процесу залежить від того, чи стали студенти суб’єктами власної 

життєдіяльності.  
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Безпосередньо, вартує уваги позиція І. Беха (2013), який підкреслює, що 

«життєдіяльність у виховному просторі повинна бути максимально наповнена 

справами, які відповідали б психологічним особливостям особистості. Усі 

групові (колективні) заходи мають передбачати накопичення вихованцями 

досвіду ділової співпраці і міжособистісної взаємодії, що в кінцевому підсумку 

втілюватимуться в доцільні й гнучкі форми самоуправління…, які вимагають 

мобілізації всіх їх можливостей». 

Зважаючи на це, спираючись на дослідження І. Беха (2013), серед 

основних напрямків діяльності, спрямованої на формування продуктивної 

життєдіяльності студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

визначаємо такі:  

 створення ситуацій, що спонукають студентів розкритися, показати свої 

знання і вміння у різних видах діяльності, що, в свою чергу, сприяє 

формуванню соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю;  

 створення певного стилю взаємин між усіма суб’єктами освітнього 

процесу;  

 допомога студентам в опануванні позиції суб’єкта життєдіяльності, коли 

вони самі творять, розвивають цінності, свідомо прагнуть до формування 

позитивних групових відносин;  

 максимальне наповнення виховного простору ЗВОАП справами, які 

відповідали б психологічним особливостям студентів;  

 накопичення студентами досвіду ділової співпраці і міжособистісної 

взаємодії, що в кінцевому підсумку втілюватимуться в доцільні й гнучкі форми 

самоуправління;  

 запобігання прояву ефекту «групового егоїзму», не допускати, щоб 

студентське самоуправління існувало лише формально;  

 надання можливості студентам свідомо конструювати емоційний ритм 

життя групи, будувати «партитуру» виховної роботи (за І. Бехом). 
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«Педагогічна організація виховного простору, дійсно, досить важливий 

спосіб його вдосконалення, але це не вирішує повністю досягнення виховних 

цілей. Реально існує і неорганізоване середовище, яке стихійно (часто 

деструктивно) впливає на особистість», – зауважує І. Бех (2013).  

Тому виникає необхідність допомоги студентам – придбання досвіду 

запобігання та протидії негативним явищам середовища.  

Тож ми згодні з висновком, який зробив І. Бех, що виховний простір – це 

середовище, в якому має розгортатися процес особистісного вдосконалення 

всіх його учасників – і вихованців, і вихователів.  

Серед виховних заходів, спрямованих на формування продуктивної 

життєдіяльності студентів закладів вищої освіти аграрного профілю необхідно 

визначити: просвітницькі лекції: «Як збудувати особистісно конструктивні 

відносини з іншими», «На шляху формування конструктивних відносин: теорія 

та практика», «Насильство. Шляхи захисту та запобігання»; заняття з 

елементами тренінгу: «Будуємо колектив», «Формуємо асертивну поведінку», 

«Конфлікт – це здорово», «Особистісні ресурси і можливість попросити про 

допомогу», «Добрий день, дозвольте відрекомендуватись!» тощо. 

Виховними заходами, які забезпечували практичну реалізацію процесу 

оптимізації виховних можливостей процесу навчання студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю були: семінари-диспути: «Самоуправління – що це?», 

«Навчальні традиції», «Диригуємо навчальною діяльністю», «Навчаємося 

творчо», «Як підвищити інтерес до навчання?», «Мотивація, яка живе довго» 

тощо; години спілкування: «Видатні випускники», «Я пишаюсь тим, що я 

студент ХНТУСГ», «Навчаємося разом». 

Серед виховних заходів, які забезпечували практичну реалізацію процесу 

формування продуктивної життєдіяльності студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю необхідно визначити диспути: «Чи можна подолати 

формалізм?», «Чи модно бути небайдужим?», «Коло життя особистості», 

«Діяльність особистості: особливості, види, шляхи ефективності» тощо; години 

спілкування: «Життєдіяльність особистості», «Спорт в житті людини», 
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«Дозвілля», «Спілкування як особливий вид діяльності» тощо, а також наступні 

групові справи: святкування «Дня філософа», «Дня толерантності», «Тижня 

психології» та інші. 

Таким чином, створення виховного простору закладу вищої освіти 

аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної зрілості студентів 

базувалося на: демократизації, гуманізації та індивідуалізації соціобуття 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; формуванні особистісно-

конструктивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього 

процесу закладів вищої освіти аграрного профілю; забезпеченні умов 

продуктивної життєдіяльності суб’єктів закладів вищої аграрної освіти. 

 

4.4. Педагогічний моніторинг ефективності процесу формування 

соціальної зрілості студентів 

 

Необхідність реалізації педагогічного моніторингу ефективності процесу 

формування соціальної зрілості студентів та розроблення і реалізація 

організаційно-методичного його забезпечення посилюється тим фактом, що 

застосування педагогічного моніторингу у процесі формування соціальної 

зрілості студентів здатне задовольнити потреби процесу формування 

відповідної інтегративної якості у високій функціональності  та адаптивності. 

Адже, педагогічний процес формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю потребує не лише глибокого та 

всебічного вивчення, але й вирішення проблем залучення ресурсів для творчого 

розвитку суб’єктів соціально педагогічної взаємодії, з урахуванням виховних 

особливостей і можливостей розширення та реалізації ресурсного потенціалу 

суб’єктів освітнього процесу відповідних закладів вищої освіти. 

Наголошуючи на перевагах використання педагогічного моніторингу в 

процесі формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, порівняно з іншими засобами, необхідно зазначити, що 

застосування його під час відповідного процесу дозволяє:  
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 забезпечувати суб'єктів цього процесу якісною інформацією про 

результати відповідної діяльності, об’єктивне і своєчасне отримання якої, 

слугує індикатором для здійснення діяльності, спрямованої на покращення 

відповідного процесу;  

 здійснювати швидкий доступ до результатів змін, які відбувають, як  

безпосередньо зі студентами, які беруть участь у процесі формування 

соціальної зрілості, так і моделювати цей процес, якщо він за результатами 

дослідження потребує корекції, а також швидко розповсюджувати та 

впроваджувати результати досліджень у практику діяльності закладів вищої 

аграрної освіти;  

 розвивати у студентів навички рефлексії шляхом фіксації стану свого 

розвитку та саморозвитку;  

 «відбирати» і впроваджувати тільки ті форми, методи та засоби 

організації процесу формування соціальної зрілості, які суттєво підвищують її 

ефективність;  

 розширювати мотиваційну основу формування соціальної зрілості 

студентів, що позитивно вплине на забезпечення ефективності цього процесу;  

 впливати на зміну позиції студентів щодо відношення до власного 

професійного та соціального зростання, яка дозволить їм в майбутньому стати 

соціально зрілою особистістю та конкурентоспроможним фахівцем на ринку 

праці. 

Основним аспектом педагогічного моніторингу ефективності формування 

соціальної зрілості студентів визначаємо соціально-психологічний, який 

забезпечує можливість:  

 оцінити ціннісно-мотиваційну поведінку студентів, їх реакцію на зміст 

визначеної діяльності, що, в свою чергу, дозволяє внести, за потребою 

відповідні корекційні зміни та визначити шляхи вдосконалення;  
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 сформувати свідоме ставлення студентів та викладачів безпосередньо до 

проблеми формування соціальної зрілості, усвідомлювати себе активними 

учасниками цього процесу, здатними впливати на його ефективність. 

Аналіз педагогічної теорії і практики (Бодненко, Жильцов, Лещинський, 

Мазур, 2014; Звонніков, 2007; Дахін, 1997; Семенова, 2009 та інших),  і наш 

досвід доводить, що ефективність педагогічного моніторингу формування 

соціальної зрілості студентів залежить від: чіткого визначення цілей, завдань, 

перебігу і змісту процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП, 

критеріїв сформованості відповідної інтегративної якості. 

Ефективність педагогічного моніторингу залежить від дотримання таких 

принципів: об’єктивності інформації (об’єктивні дані, їхня користь для 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю); порівняння даних вивчення (виявлення нинішнього стану 

сформованості рівнів соціальної зрілості студентів та тих змін, що відбуваються 

в процесі формування соціальної зрілості студенів ЗВОАП); адекватності 

(урахування мінливості зовнішніх умов, їх вплив, відповідність); 

прогностичності (прогнозування перспектив, тенденцій та шляхів формування 

соціальної зрілості студенів ЗВО аграрного профілю); цільового призначення, 

отримання необхідної і достатньої інформації у відповідності до визначеної 

мети (Бодненко, Жильцов та інші, 2014).  

Зважаючи на це, процес формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю складається з таких елементів: 

організаційного, що містить загальну інформацію про зміст, план, регламент 

діяльності щодо формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю; теоретичного, який охоплює інформаційно-

змістовну частину, що подає розгорнуте висвітлення вузлових питань процесу 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю;  методичного, що містить рекомендації щодо застосування 

теоретичних і практичних методів, прийомів та засобів щодо ефективності 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 
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профілю;  практичного – містить ряд завдань для групової та індивідуальної 

роботи, як-от: ділові ігри, вправи, конкретні ситуації, тести, анкети, бесіди, 

проблемні дискусії, підсумкові завдання проблемного характеру та інші, 

виконання яких вимагає використання теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок, набутих під час засвоєння матеріалу та практичного його 

застосування. 

Завдання, які вирішуються в ході моніторингу формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, зводяться до 

наступного:  

 вироблення комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про 

стан сформованості відповідної інтегративної якості особистості, про якісні та 

кількісні зміни в ній;  

 систематизація інформації про стан і розвиток соціальної зрілості 

студентів;  

 забезпечення регулярного і наочного представлення інформації про 

процеси, що відбуваються під час діяльності спрямованої на формування 

соціальної зрілості студентів;  

 інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування стану і рівня 

сформованості відповідної інтегративної якості особистості, а також 

вироблення управлінських рішень. 

Отже, зауважимо, що одним із завдань моніторингу є попередження того 

чи іншого невдалого, небезпечного для ефективного функціонування об’єкта 

алгоритму дій. При чому, не просто констатація факту появи змін, які 

становлять небезпеку, а саме попередження їх до того, як ситуація може стати 

незворотною, що створює можливість запобігти або мінімізувати можливий 

деструктивний розвиток подій. 

До прикладу, під час планування процесу формування соціальної зрілості 

студентів основна увага приділяється вибору саме тих формам та методів, які, 

за результатами анкетування, спілкування, проблемних дискусій з суб'єктами 
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цього процесу, викликають найбільшу зацікавленість з боку студентів і мають 

високі виховні можливості. Адже, ефективність педагогічного моніторингу 

залежить від спеціально організованої діяльності педагогів, яка спрямована на 

формування: самоцінності та духовної самооцінки студентів; доброзичливих 

суджень по відношенню до інших; уміння проявляти позитивні емоційні 

реакції; визначити матеріальні та ідеальні потреби, будувати план та механізми, 

які надають можливість особистості задовольнити ці потреби; бажання 

здійснювати діяльність заради іншого і отримувати від цього задоволення; 

позитивного ставлення студентів та викладачів до процесу формування 

соціальної зрілості особистості; уміння оцінювати власну діяльність.  

Щодо структури педагогічного моніторингу процесу формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО АП, то він складався з низки етапів.  

На першому етапі моніторингових процедур: ставилися цілі, підбирався 

інструментарій діагностичної процедури та відповідні методики, складався 

графік відповідних процедур.  

На другому етапі: відповідно до діагностичної мети, складалися 

перевірочні роботи, підбиралися тести різного рівня складності, визначалися 

способи кількісної та якісної оцінки обробки отриманих результатів, 

визначалися способи фіксації їх у базі даних викладача (університету) та 

портфоліо студента.  

На третьому етапі: визначалися час, місце, умови, вимоги до проведення 

педагогічного моніторингу процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП; безпосередньо проводились моніторингові процедури (тестування, 

анкетування, бесіди тощо); здійснювалася обробка результатів та їх оцінка, а 

також було здійснено оприлюднення результатів та відповідні умови їх 

зберігання.  

На четвертому етапі: здійснювався аналіз отриманих результатів, умов їх 

отримання, досліджувався соціально-психологічний стан студентів під час 

проведення моніторингових процедур, ступінь задоволення перебігом 



354 

 

відповідного процесу, фіксувалися рефлексивні вміння студентів та осіб, які 

проводили моніторингові процедури. 

На заключному етапі: здійснювалися корекційні дії з удосконалення 

моніторингової діяльності та професійних дій осіб, які їх проводили; 

проектувалися групові та індивідуальні траєкторії формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП.  

Схему проведення моніторингових процедур щодо визначення динаміки 

формування компонентів соціальної зрілості студентів подано в додатку Ф. 

На основі теоретичного аналізу та практичного досвіду основними 

методами моніторингу ефективності формування соціальної зрілості студентів 

нами було обрані: анкетування, тестування, проблемні дискусій, 

спостереження, метод рефлексії, метод самооцінки, аналіз фактичних та 

кількісних даних, спілкування, методика вивчення ціннісних орієнтацій, 

узагальнення незалежних характеристик.  

Вибрані методи традиційно використовуються у соціально-психологічних 

та психолого-педагогічних дослідженнях, тому не має потреби розглядати їх 

детально – зробимо лише деякі доповнення щодо можливості їх забезпечення 

ефективності формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Анкетування – надавало можливість розкрити загальну картину уявлень 

про якість оцінюваних об’єктів. Анкети, які ми використовували під час 

моніторингу містили питання або твердження, які суб'єкти експериментального 

дослідження оцінювали за пропонованою школою (як правило, 5-ти бальною 

або 10-ти бальною). У цьому випадку основними показником для аналізу 

відповідей на анкету був середній бал, що давав можливість виявити середню 

тенденцію в оцінці питання і стандартне відхилення, що показувало 

одностайність відповідей з цього питання. Передбачалося також включення в 

анкети питання відкритого типу, які стосуються визначення відношення 

респондентів до процесу або явищ, а також пропозиції щодо його 

вдосконалення. 
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Прикладом може бути дослідження адаптації студентів першого року 

навчання до умов освітнього процесу ХНТУСГ ім. П.Василенка, ефективне 

протікання якої вважаємо одним з вирішальних чинників впливу, як на 

соціалізацію студентів, так і на формування їх соціальної зрілості, а також 

анкетування студентів-першокурсників з метою визначення ефективності 

профорієнтаційної діяльності університету та вивчення їх інтересів (додаток 

А.3.). 

Результати такого анкетування давали загальні уявлення про якість 

відповідного процесу та можливість визначення кола питань та проблем, 

виявлених під час анкетування, які потім виносилися на обговорення з 

адміністрацією, викладачами, головами студентського самоврядування та 

безпосередньо студентами першого року навчання.  

Метод самооцінки – дозволив виявити один із проявів самопізнання, що 

впливає на характер, поведінку, функціонування особистості (Андрєєв, 1998). 

Адже відомо, що завищена самооцінка робить особистість самовпевненою, 

«глухою» до критик і рекомендацій, конфліктною, занижена – викликає 

невпевненість, залежність від найближчого соціального оточення, 

сором'язливість, заважає формуванню таких соціально значущих якостей, як-от: 

самостійність, активність. 

Своєчасне виявлення неадекватної самооцінки студентів і вживання 

заходів щодо її адекватності, сприяють, як свідчить практика, підвищенню 

ефективності процесу формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП.  

Так, в процесі формування емоційно-ціннісного компоненту соціальної 

зрілості, з метою вивчення «Я-концепції студентів», ми використовували 

методику для самопізнання (Практикум з психології: психодіагностичні 

методики для самопізнання, 2015). Методику подано в додатку Ц. 

Важливого значення набуває, між іншим, поняття «самоцінність» як 

якісне в етико-психологічному вимірі ставлення особистості до самої себе 

(само ставлення) (Бех, 2012).  
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Діяльність, предметом якої виступає самоцінність особистості, наголошує 

І. Бех (2012), може спричинятися її реальними вчинками. Останні є тими 

показниками, від яких безпосередньо залежить якісна характеристика 

самооцінування. Зважаючи на змістову складну природу самого явища 

самоцінності, виділимо її необхідні й достатні типи в цілісному обсязі 

самоціннісних діянь, спонуками (мотивами) розгортання духовно-корекційних 

діянь виступають духовно розвивальні самоцінності особистості. 

Окрім духовної самоцінності, вихованець складає й духовну самооцінку. 

Він може високо чи помірковано оцінювати себе за свою духовну зрілість, або 

оцінювати низько за духовну недосконалість. Процес духовної самооцінки має 

бути керованим, і її слід використовувати у духовному зростанні особистості 

одночасно з духовною самоцінністю.  

Слід розуміти, що відмінність між духовною самоцінністю і духовною 

самооцінкою полягає в тому, що перша утримує якісні характеристики духовної 

структури особистості, тоді як друга фіксує кількісні показники духовності, 

наголошує І. Бех (2012).  

Тому, з метою формування духовної самоцінності і духовної самооцінки, 

під час проведення семінарських занять з «Психології», студентам 

пропонувалося дослідити проблему: «Духовність як питання ідентифікації 

особистості і її вплив на формування соціальної зрілості»; під час проведення 

семінарських занять з «Філософії» студентам пропонувалося, за допомогою 

сократівської бесіди обговорити питання: «Духовність та відповідальність як 

екзистенціали людського буття», а під час засідання постійно діючого 

психологічного семінару в межах діяльності психологічної служби 

університету проводилися заняття за темою: «Духовний світ особистості: 

формування духовної самоцінності і духовної самооцінки», студенти, які 

зацікавились цією проблемою, спрямували діяльність на діагностику власних 

моральних та духовних якостей, вивчення біографій видатних особистостей, 

визначення мотивів їх та власної поведінки, шляхів формування власних 

моральних та духовних якостей, що, в свою чергу, дозволяло поглибити 
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розуміння студентами власних мотивів, мотивів інших людей, можливість 

передбачити наслідки власних вчинків, прогнозувати, як власну поведінку, так і 

поведінку інших людей. 

Проблемні дискусії – використовували тоді, коли було необхідно  

активізувати знання учасників дискусії, надати необхідну інформацію, 

створити інтерес до проблеми (кращим початком для проведення дискусії є 

обговорення результатів, отриманих під час попереднього анкетування), 

акцентувати увагу учасників дискусії на тому, що існують різні точки зору на 

проблему та об’єктивні умови, у межах яких необхідно шукати можливості 

вдосконалення процесу формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

Прикладом застосування проблемної дискусії, метою якої, між іншим, 

був педагогічний моніторинг ефективності формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю може слугувати  проблемна 

дискусія: «Визначення та усунення основних чинників, які негативно 

впливають на формування соціальної зрілості студентів-аграрників», яку було 

застосовано під час проведення заняття за темою: «Оптимізація виховних 

можливостей освітнього процесу в контексті формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», у межах проведення 

семінару-практикуму для викладачів  «Теорія і практика формування соціальної 

зрілості студентів». 

Аналіз фактичних даних (результатів діяльності) – надавав можливість 

отримати інформацію про деякі якості особистості опосередковано і визначити 

ставлення як студентів, так і викладачів до виконуваної діяльності і за 

необхідністю вносити відповідні зміни, а також спрямовувати роботу на зміну 

їх ставлення до процесу формування соціальної зрілості. 

Аналіз кількісних даних, за допомогою яких, спираючись на формальні 

показники, ми отримували можливість оцінити успішність студентів, кількісні 

характеристики ресурсів і умов освітнього процесу. 
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Метод вивчення ціннісних орієнтацій (система стійких, соціально 

обумовлених відносин особистості до сукупності матеріальних і духовних благ 

і ідеалів) суб’єктів педагогічного моніторингу – дозволив виявити і 

активізувати потенційні можливості особистості, що відкривали перспективи 

для розвитку та вдосконалення процесу формування соціальної зрілості 

студентів-аграрників.  

Прикладом може слугувати дослідження цінності навчання для студентів 

бакалаврату, результати якого показують, що першокурсники вчаться 

переважно тому, що їх приваблює можливість навчання у ЗВО аграрного 

профілю; другокурсники починають шукати додаткові цінності, що 

забезпечується шляхом активного занурення в культурне та соціальне 

середовище; на третьому курсі виникає так звана «криза навчання», а цінності, 

які впливають на мотиви та спрямованість поведінки студентів виходять за 

межі навчальної діяльності; на четвертому курсі «ціннісна криза» закінчується, 

студенти знову «відкривають» для себе цінності навчання, але фактор 

професіоналізації розвивається відокремлено і майже не підкріплюється у 

сьогоденній навчальній діяльності. Відповідне дослідження вказує на 

необхідність посилення діяльності, спрямованої на формування цінності 

процесу навчання для особистості, а саме  розвиток пізнавальної самостійності 

студентів для забезпечення самостійної діяльності  у напрямку дослідження 

соціального і професійного середовища, в якому студент прагне реалізуватися. 

Виходячи з цього основними завданнями педагогічного супроводу 

процесу формування цінності навчання студентів ЗВОАП, спираючись на 

отримані результати було визначено наступні: сприяння формуванню інтересу і 

ціннісному відношенню студентів до навчання та самовиховання таких якостей, 

як: критичність мислення, відповідальність, пізнавальна самостійність тощо;  

надання допомоги студентам у конструюванні ідеального образу успішного 

професіонала із набором витребуваних агропромисловою галуззю якостей; 

забезпечення переживання студентами позитивних емоцій внаслідок реалізації 

особистісного потенціалу; розвиток у студентів культури та естетики, як 
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розумової праці, так і праці за професійним напрямком у агропромисловій 

сфері.  

Свою ефективність між іншим довели такі форми і методи, як-от: 

обговорення біографій видатних людей з позицій ціннісного підходу, творів 

про самовіддану працю видатних постатей української історії та сьогодення 

(«Видатні українські вчені, промисловці, меценати», «Славетні сини 

Слобожанщини», «Жінки, які змінили світ» (жінки, лауреатки Нобелівської 

премії), «Олесь Гончар – пробудження людини» та ін.). 

Процес визначення потреби в цілеспрямований діяльності, спрямованої 

на формування соціальної зрілості студентів містив три етапи: оцінку 

результатів цього процесу (кінцевих або проміжних); оцінку самого процесу і 

соціально значущих якостей студентів.  

Отримані результати використовувалися задля покращення процесу 

формування потреби у формуванні соціальної зрілості студентів, а їх 

обговорення слугували рефлексії, поглибленню розуміння необхідності цієї 

діяльності. 

Ще одним методом педагогічного моніторингу був обраний нами метод 

узагальнення незалежних характеристик, який полягав у збиранні, аналізі й 

узагальненні думок про особистість з боку її найближчого соціального 

оточення та який надавав можливість краще зрозуміти особливості 

функціонування та розвитку студентської молоді та включав визначення 

необхідних змін щодо до його покращення. 

Крім того, ефективними методами моніторингу на практиці виявилися 

евристична бесіда, письмові відповіді на відкриті питання або традиційне усне 

опитування, есе, диспути, «круглі столи», рада експертів, підготовка проектів, а 

також тестові завдання, які надавали можливість перевірки знань, умінь та 

навичок студентів. 

Прикладом такої діяльності можна назвати розробку тестових завдань 

самими студентами, що сприяло більш глибокому осмисленню теоретичного 

матеріалу, підвищення їх інтересу, активності та самостійності.   
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Науково доведено, що перевірка й оцінювання досягнень студентів має 

велике виховне значення, оскільки стимулює їхню систематичну роботу, 

розвиває почуття відповідальності за результати діяльності, що, в свою чергу, 

впливає на формування активності та самостійності (Фіцула, 2006).  

Адже, добре організований педагогічний моніторинг допомагає 

викладачеві виявити особистісні здобутки кожного студента, бачити недоліки у 

відповідній діяльності та вжити раціональних заходів для виправлення цих 

недоліків як у діяльності самих студентів у процесі формування соціальної 

зрілості студентів. 

Оцінка рівня сформованості соціальної зрілості студентів часто виступає 

регулятором соціальних відносин у житті студентів, оскільки опосередковано 

впливає на формування стосунків у колективі, з викладачами, з іншими 

людьми, соціальними групами тощо.  

Показником ефективності будь-якої діяльності, у тому числі діяльності, 

спрямованої на формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, є сформована готовність особистості «втілювати 

привласнену духовну цінність у практичну сферу». Відповідну готовність І. Бех 

(2012) визначає як вчинок, наголошуючи при цьому, що «якраз за допомогою 

реалізації духовних учинків зростаюча особистість вступає в розгалужену 

систему соціальних відносин, стає не лише їх суб’єктом, а й суб’єктом власного 

суспільного життя як учинку».  

Безпосередньо, у світлі проблеми готовності особистості до відповідних 

дій-вчинків, вартує уваги дослідження І. Беха (2012), який виділяє таке 

психологічне вираження вчинку: вчинок – слово (особистість вербально чинить 

на інших приємний і корисний вплив, схвально відгукується); вчинок – думка 

(особистість стосовно інших формулює у внутрішньому плані доброзичливі 

судження); вчинок – емоція (особистість щодо інших проявляє позитивні 

емоційні реакції); вчинки соціального параметру – це вчинки-дії, коли 

особистість здебільшого задовольняє певні матеріальні та ідеальні потреби 

іншого чи інших. 
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На думку вченого, первинними у досвіді зростаючої особистості за 

соціальним параметром проявляються безпосередні вчинки в межах відносин 

«Я – тобі». Визначальною ознакою таких учинків є одночасна просторова 

представленість двох суб’єктів, що наочно сприймають один одного. Далі 

виникають безпосередні вчинки, які об’єктивують людські відносини «Я – 

вам». Характерною ознакою цих відносин є те, що вихованець створює такий 

виховний результат, який поширюється на певну групу людей. 

Психологічно іншими поведінковими ситуаціями є ті, що відбуваються у 

межах відносин «Я – заради тебе». При цьому, вчинкові дія, наголошує 

науковець, розгортається поза безпосереднім сприйманням особистості, яка 

очікує задоволення власної потреби. Учинки такої природи кваліфікують як 

опосередковані (Бех, 2012).  

До опосередкованих належать вчинки, що реалізують відносини «Я – 

заради вас». Тут зростаюча особистість здійснює суспільно важливий вчинок 

заради інших людей, які на час прояву цього вчинку відсутні. Найвищим 

проявом такого духовного діяння є патріотизм, відзначає І. Бех (2012).  

Причому, зауважує І. Бех (2012), педагог має спеціально створювати 

ситуації для вправляння вихованців не тільки в безпосередніх, а й в 

опосередкованих учинках, а вони, з одного боку, мусять об’єктивно та всебічно 

емоційно їх оцінювати для підвищення стійкості і дієвості. З іншого боку, 

суб’єкти вчинків мають здійснювати дії щодо власного самооцінування. 

Спираючись на це, в процесі формування соціальної зрілості студентів 

увагу було спрямовано на формування готовності особистості на «реалізацію 

духовних учинків» (за І.Бехом), а саме: формування патріотизму, громадянської 

самосвідомості, громадянської відповідальності. Мета педагогічного 

моніторингу на цьому етапі – визначення внутрішніх детермінант вчинків 

особистості і організація педагогічної діяльності у напрямку розвитку 

моральної, духовної складової вчинків студентів, що позитивно вплинуло на 

формування соціальної зрілості студентів. 
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Крім того, оптимізація процесу формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю передбачає створення і використання 

якісно нових виховних методів, які базуються не на механізмі зовнішнього 

підкріплення (заохочення та покарання), а на рефлексивно-вольових 

механізмах, механізмах співпереживання й позитивного емоційного 

оцінювання, що передусім позначені апелюванням до самосвідомості та 

ставлення до суспільних норм і цінностей. Серед таких методів 

найефективнішим є розроблений І. Бехом рефлексивно-експліцитний метод 

(2012, с. 127–128), сутність якого є орієнтація на позитивний поведінковий 

досвід особистості як змістової основи розгортання процесу становлення 

моральних цінностей.  

Зважаючи на це, у процесі формування соціальної зрілості студентів 

діяльність було спрямовано на формування у студентів: доброзичливих 

суджень по відношенню до інших; уміння проявляти позитивні емоційні 

реакції; здатність визначати матеріальні та ідеальні потреби, а також будувати 

план та механізм, які надають можливість задовольнити ці потреби; уміння 

здійснювати діяльність заради іншого і отримувати від цього задоволення.  

Необхідно зазначити, що рівень готовності студентів реалізовувати набуті 

знання, уміння та навички, бажання чинити так, а не інакше, залежать від рівня 

сформованості праксичних почуттів особистості, які розуміємо як переживання 

людиною свого ставлення до діяльності; здатність відгукуватися на різні види 

діяльності, наголошує С. Максименко (Максименко, 1994, с. 145). 

Праксичні почуття, відмічає С. Максименко (1994), виявляються в 

захопленні, у задоволенні діяльністю, творчому підході, радості від успіхів або 

в незадоволенні, байдужому ставленні до неї. Вони виникають під час 

діяльності, розвиваються або згасають залежно від її організації та умов.  

Такі почуття особливо успішно розвиваються і стають стійкими тоді, 

коли діяльність імпонує інтересам, нахилам і здібностям людини, коли в 

діяльності виявляються елементи творчості, розвиваються перспективи її 

розвитку. Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з 
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моральними почуттями. Гуманістичне ставлення до діяльності роблять 

праксичні почуття важливим чинником продуктивності та якості діяльності, 

наголошує науковець (с. 231). Зважаючи на це, діяльність була спрямована на 

формування позитивного ставлення студентів та викладачів до процесу 

формування соціальної зрілості особистості, а також уміння оцінювати власну 

діяльність.  

Прикладом формування праксичних почуттів можуть слугувати виховні 

заходи: бесіда зі студентами першокурсниками про організацію і специфіку 

розумової праці та особливостями навчання в університеті, участь студентів у 

конкурсах наукових робіт та олімпіадах, бесіди «Моє відношення до праці», 

«Організація наукової діяльності», «Краса людської праці», виступи  студентів-

відмінників навчання з метою обміну досвідом організації праці, аналіз 

результатів виробничої практики та інші.  

Підвищенню соціальної зрілості студентів сприяли аналіз набутого 

певного досвіду, з’ясування та усвідомлення реальності психологічного стану 

студентів, що забезпечувалося за рахунок рефлексії. 

Прикладом рефлексивної анкети може слугувати наступна, яка включала 

такі питання: Чим корисною для Вас була ця діяльність? Які Ваші враження 

після виконання заходу? Що із проведеного заняття Ви вважаєте корисним для 

себе? Які думки і почуття виникали у Вас під час заняття? Що сподобалося? 

Що не сподобалося? За можливості повторної роботи над проектом, які зміни 

Ви внесли б? За можливості повторної роботи над проектом, які Ви внесли б 

зміни? Чи легко Ви розв'язуєте проблеми?  

Необхідність формування освіченої, конкурентоспроможної, мобільної 

молоді з глибокими та сильними мотивами, раціональною поведінкою, 

почуттям відповідальності, високою адаптивністю, готовністю призвичаїтися, 

опанувати та сприйняти зміни пріоритетів у виробленні нової системи 

цінностей та орієнтацій у складних ринкових умовах сьогодення потребує, на 

наш погляд, розробки індивідуальних програм формування соціальної зрілості 

та особистісного зростання студентів ЗВОАП, які між інших передбачають 
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аналіз відповідності рівня сформованості соціальної зрілості особистості 

студента з його потенційними індивідуальними можливостями та розробку 

індивідуальної траєкторії особистісного зростання. 

З цих позицій розроблялися індивідуальні програми формування 

соціальної зрілості та особистісного зростання студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. Реалізація програми відбувалася у формі 

індивідуальних консультацій в межах діяльності психологічної служби 

університету. Консультації проводилися раз на два тижденя у сьомому та 

восьмому семестрах. Індивідуальна програма складалася з 12-ти занять і 

складався з трьох блоків по 4-и заняття у кожному.  

Перший блок програми був спрямований на активізацію уявлень студента 

про майбутню особистісну, соціальну та професійну життєдіяльність і 

визначення рівня соціально значущих якостей. 

Основна мета цього блоку: визначення обізнаності та мотивації щодо 

формування соціальної зрілості студентів-аграрників, а також розвиток уявлень 

про себе, власні індивідуальні властивості, рівень сформованості соціально 

значущих якостей, про власну «Я» - концепцію тощо; ознайомлення студентів з 

теоретичними засадами процесу формування соціальної зрілості особистості, 

діагностичними методиками, які дають можливість визначення вихідного рівня 

їх соціальної зрілості.   

Другий блок мав на меті розробку індивідуальної програми особистісного 

зростання студента, яка складалася з проведення діагностичного дослідження 

вихідного рівня соціальної зрілості студента та аналіз результатів дослідження, 

розробки плану особистої траєкторії формування соціальної зрілості студента, 

визначення напрямів формування та розвитку відповідної інтегративної якості з 

урахуванням термінів та відповідних заходів; обґрунтування власних стимулів 

щодо проходження комплексної індивідуальної програми; формування каналів 

взаємодії з психологом, педагогом, викладачем-куратором, іншими студентами, 

соціальними інституціями тощо. 
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На цьому етапі проводилися індивідуальні консультації, які ґрунтувалися 

на принципах: конфіденційності, добровільності, відвертості, толерантності, 

умотивованості. 

Третій блок був спрямований на визначення процедури і методів 

контролю, які застосовувалися з метою оцінки успішності виконання плану; 

визначення періодичності контролю; аналізу відповідності рівня сформованості 

соціальної зрілості особистості студента з його потенційними індивідуальними 

можливостями та потреб майбутньої професійній діяльності у агропромисловій 

сфері; удосконалення відповідного процесу. 

На заключному етапі підводилися підсумки перебігу програми, на основі 

особистісної рефлексії, визначалися пріоритетні напрямки подальшого 

розвитку та формування соціальної зрілості студента. 

Таким чином, дотримання певних правил процесу педагогічного 

моніторингу уможливлює дієвість організаційного механізму отримання 

інформації щодо визначення рівня сформованості соціальної зрілості студентів 

ЗВО АП та дає можливість підвищити ефективність відповідного процесу. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

З’ясовано, що значний потенціал у процесі формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти має розроблений спецкурс 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю», оскільки він створює оптимальні умови для: ознайомлення студентів 

з основними теоретичними і прикладними дослідженнями в галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціології, аксіології та інших наук, які спрямовані на 

вивчення сутності понять: «соціалізація особистості», «зрілість особистості», 

«соціальна зрілість особистості», «формування особистості», «формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» та інші; 

формування ґрунтовних знань та уявлення про соціальні процеси, явища, 

закони, принципи і соціокультурні тенденції розвитку суспільства та соціально 



366 

 

значущі якості особистості (соціальна активність та відповідальність, 

самостійність, толерантність, асертивність, громадянськість); розвитку 

соціальної позиції, ціннісного ставлення студентів до явищ суспільної 

діяльності; формування початкового рівня знань, умінь та навичок практичної 

діяльності студентів щодо аналізу, корекції та подальшого розвитку рівня їх 

соціальної зрілості і застосування набутих знань, умінь та навичок в різних 

соціальних умовах, у тому числі у професійній діяльності. 

Конструювання змісту навчання студентів передбачало оптимізацію 

виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

щодо формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю: корегування навчальних програм та оновлення методичного 

забезпечення відповідних дисциплін («Філософія», «Історія України», 

«Політологія», «Соціологія», «Психологія»). 

З’ясовано, що реалізація розробленої інтерактивної програми виховання 

студентів «Соціальна зрілість особистості як основа ефективної самореалізації» 

сприяє підвищенню рівня соціальної зрілості студентів-аграрників. 

На формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю спрямовано розроблений 

семінар-практикум «Теорія та практика формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», заняття з елементами 

тренінгу «Ефективна комунікація та взаємодія» і лекції з елементами дискусії 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої аграрної освіти: 

стан, проблеми, перспективи», проведення яких сприяє підвищенню рівня 

готовності викладачів до діяльності з формування соціальної зрілості студентів. 

Визначено найбільш ефективні методи формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю: бесіди, дискусії, години 

освіченості та спілкування, екскурсії, лекції з елементами дискусії, конкурси, 

свята, сюжетно-рольові ігри, ділові ігри, складання індивідуальних програм 

особистісного розвитку, самопрезентація, розроблення та захист творчих 

проектів, вирішення індивідуально-ціннісних проблем, вправи, лекції та заняття 
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з елементами тренінгу, проектна, суспільно корисна (у формі волонтерського 

руху) діяльність тощо. 

Виявлено, що основна мета педагогічного моніторингу ефективності 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю є забезпечення різних груп освітнього процесу якісною, об’єктивною і 

своєчасною інформацією про результати відповідної діяльності. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора (Данченко, 2011a, 2011d, 2011c, 2015, 2016b, 2017a, 2017q, 2017j, 2018a, 

2018b, 2018c, 2018d). 
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РОЗДІЛ V 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ  

 

5.1. Організація та аналіз результатів дослідно-експериментальної 

діяльності формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі 

закладів вищої освіти аграрного профілю  

 

Формувальний етап передбачав організацію процесу формування 

соціальної зрілості студентів відповідно до розробленої структурно-

функціональної моделі з метою перевірки її ефективності в закладах вищої 

освіти аграрного профілю (див. рис. 3.1.).  

Експериментальну базу дослідження склали: Миколаївський 

національний аграрний університет, Луганський національний аграрний 

університет, Львівський національний аграрний університет, Одеський 

державний аграрний університет, Сумський національний аграрний 

університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, 

Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський національний 

аграрний університет імені В.Докучаєва, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка.  

Формувальний етап передбачав організацію процесу формування 

соціальної зрілості студентів ЗАО аграрного профілю відповідно до 

розробленої структурно-функціональної моделі з метою перевірки її 

ефективності. Детальний опис подано у параграфі 4.1 – 4.4.  

По завершенню формувального експерименту здійснено завершальне 

діагностичне дослідження студентської молоді, метою якого було з’ясування 

впливу впровадженої структурно-функціональної моделі формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю на 
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основі проведення порівняльної оцінки рівнів сформованості відповідної 

інтегративної якості в контрольній та експериментальних групах. 

На початку формувального експерименту було висунуте припущення, 

теоретичною основою якого стали наукові здобутки В. Тюріної (1993), 

І. Полубояріної (2014), О. Федоренко (2008) та інших, про те, що ефективність 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО агарного профілю залежить, між 

іншим, від організаційно-методичного забезпечення відповідного процесу. 

У контрольній групі (К) освітній процес відбувався за традиційною 

схемою, діяльність, спрямована на формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти агарного профілю не здійснювалась. 

У перші експериментальній групі (Е1) здійснювалася діяльність 

спрямована  на створення виховного простору ЗВО аграрного профілю, що 

сприяє формуванню соціальної зрілості студентів.  

У другій експериментальній групі (Е2) крім створення виховного 

простору ЗВО аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості 

студентів, здійснювалася діяльність, спрямована на формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю. 

У групі Е3 передбачалось викладання спецкурсу «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

У групі Е4 в освітньому процесі разом з викладанням спецкурсу 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю» здійснювалася діяльність, спрямована на оптимізацію виховних 

можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо 

формування соціальної зрілості студентів. 

У групі Е5 в освітньому процесі поряд з викладанням спецкурсу 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю» та діяльністю, спрямованою на оптимізацію виховних можливостей 

навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо формування 

соціальної зрілості студентів передбачалось впровадження інтерактивної 
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програми виховання студентів «Соціальна зрілість особистості як основа 

ефективної самореалізації», мета якої формування компонентів соціальної 

зрілості студентів. 

Крім того, в Е3, Е4, Е5 здійснювалася діяльність, спрямована на: 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

ЗВО аграрного профілю; створення виховного простору ЗВО аграрного 

профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів та запроваджено 

педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю. 

Відповідна організація дослідно-експериментальної діяльності давала 

змогу перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю. 

З метою забезпечення оцінки рівня достовірності отриманих результатів 

та статистичного підтвердження гіпотези використано непараметричний 

критерій Пірсона (критерій χ2), який розраховувався за допомогою пакету 

STATISTICA 6.0. Для нашої вибірки критичне значення критерію Пірсона 

дорівнює 5,991. Це означає, якщо емпіричне значення χ2 менше критичного, то 

вірогідні зміни відсутні; якщо емпіричне значення χ2 більше критичного, то 

існує вірогідна різниця між порівнювальними вибірками (додаток В). 

Результати дослідження формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю після проведення формувального експерименту подано в 

таблицях 5.1. – 5.6. додаток В.3. 

Результати дослідження показали суттєві позитивні зміни показників 

сформованості когнітивного, мотиваційного, емоційно-ціннісного, 

рефлексивно-вольового, поведінково-діяльнісного компонентів соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю в експериментальних групах, тобто 

засвідчили ефективність розробленої структурно-функціональної моделі. 

Результати контрольного експерименту показали, що високий рівень 

соціальної зрілості студентів ЗВОАП за когнітивним компонентом в Е1 виріс з 

11,3 % до 19,6 % та в Е2 з 8,3 % до 23,3 %. 



371 

 

Під час дослідження з’ясовано, що значно підвищився рівень обсягу і 

міцності знань студентів Е3, які відображають ступінь розуміння ними поняття 

«суспільство та суспільні відносини», «соціальні норми та цінності» (27,2 %), 

соціальні норми і правила, які регулюють поведінку у суспільстві, а також 

здатності аналізувати власну поведінку та поведінку інших людей (25,9 %), 

розуміння сутності соціально значущих якостей особистості та усвідомлення 

необхідності їх формування (25,3 %), стійкого інтересу до процесів та явищ 

суспільно-політичного, соціально-культурного, економічного та інших сфер 

суспільного життя (27,8 %) і вони є значно змістовнішими у порівнянні зі 

студентами К (у середньому 8,4 %). 

Це пояснюється тим, що в третій експериментальній групі були проведені 

заняття зі спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю», який надав можливість ознайомитись студентам з 

основними теоретичними і прикладними дослідженнями в галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціології та інших наук, сприяв формуванню у них 

ґрунтовних знань та уявлень про соціальні процеси, явища, закони, принципи 

та соціокультурні тенденції розвитку суспільства, про соціально значущі якості 

особистості, а також вливнув на формування та розвиток у студентів творчого 

мислення, здатності розуміти значення отриманої в процесі навчання 

інформації, уміння аналізувати соціальні явища та процеси, оцінювати значення 

будь-якого соціального явища чи процесу для себе, для інших людей і для 

суспільства в цілому, використовувати знання в конкретних соціальних умовах 

та ситуаціях, включаючи вміння застосовувати соціальні правила, закони, 

принципи та соціальні теорії, демонструючи правильне їх застосування. 

Результати дослідно-експериментальної роботи демонструють також 

зростання відсоткової кількості студентів Е4 за всіма показниками, які 

відповідають високому рівню сформованості когнітивного компоненту 

соціальної зрілості: обсяг і міцність знань соціальної спрямованості – 27,6 % 

(проти 5,9% на початку експериментального дослідження); усвідомлення 

сутності соціально-культурних процесів та явищ – 27,1 % (проти 7,6 %); 
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розуміння сутності соціально значущих якостей особистості та усвідомлення 

необхідності їх формувати – 32,9 % (проти 6,5 %); знання соціальних норм, 

правил, моделей поведінки, прийнятих у соціумі, та усвідомлення доцільності 

їх дотримання – 32,4 % (проти 8,2 %). 

Це стало можливим завдяки тому, що крім викладання спецкурсу в 

четвертій експериментальній групі (Е4) здійснювалася діяльність, спрямована 

на оптимізацію виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-

гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП, 

що сприяло більш глибокому та ґрунтовному засвоєнню знань.  

Відповідна діяльність сприяла отриманню майбутніми фахівцями-

аграріями знань щодо концепцій розвитку різних галузей науки, навколишнього 

світу в цілому, реалізацію їхніх особистісних ресурсів та формування навичок 

подальшої самоосвіти, а також формуванню здібностей самостійно аналізувати 

події свого життя і людства, умінню аргументувати й відстоювати свою 

позицію, формуванню активності, самостійності, відповідальності, культури 

розумової праці, комунікативних здібностей, вольових якостей, готовності 

робити свідомий вибір, уміння організувати власну трудову та навчальну 

діяльності, оцінювати власні можливості, аналізувати систематизувати, 

використовувати інформацію для власного розвитку. 

Отже, можна припустити, що подальше викладання спецкурсу 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю» та діяльність, спрямована на оптимізацію виховних можливостей 

навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу щодо формування 

соціальної зрілості студентів дозволить розширити та удосконалити знання 

студентів про суспільство та суспільні відносини, соціальні норми та цінності; 

розуміння соціальної дійсності; знання про соціальні якості, як-от: 

самостійність, соціальна активність та відповідальність, громадянськість, 

толерантність, асертивність, конкурентоспроможність та підвищити 

теоретичний рівень знань студентів. 
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Крім того, у студентів п’ятої експериментальної групи (Е5) спостерігаємо 

більш показову динаміку рівнів сформованості когнітивного компонента за 

всіма індикаторами, порівняно зі студентами, як експериментальних, так і 

контрольної груп, а саме: повнота, глибина і міцніть знань соціальної 

спрямованості – 35,7 % (проти 4,2 % на початку експериментального 

дослідження); усвідомлення сутності соціально-культурних процесів та явищ –

37,5 % (проти 3,6 %); розуміння сутності соціально значущих якостей  та 

усвідомлення необхідності їх формувати – 35,1 % (проти 3 %); знання 

соціальних норм, правил, моделей поведінки, прийнятих у соціумі, та 

усвідомлення доцільності їх дотримання – 36,9 % (проти 1,8 %). 

Це можна пояснити тим, що у Е5 в освітньому процесі поряд з 

викладанням спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю» та діяльністю, спрямованої на оптимізацію 

виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

щодо формування соціальної зрілості студентів передбачалося впровадження 

інтерактивної програми виховання студентів «Соціальна зрілість особистості як 

основа ефективної самореалізації», мета якої формування компонентів 

соціальної зрілості студентів.  

Крім того, в цих експериментальних групах (Е3, Е4, Е5) здійснювалася 

діяльність, спрямована на: формування готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю; створення виховного 

простору, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю; запровадження педагогічного моніторингу ефективності процесу 

формування соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю, що сприяло: 

розширенню, збагаченню знань і уявлень студентів щодо сутності соціальної 

зрілості; виявленню самостійності, соціальної відповідальності та активності, 

толерантності, асертивності, громадянськості тощо; формуванню вміння 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати соціальне явище з 

точки зору припустимості та соціальної значущості; формуванню здатності до 

самоаналізу, до професійної самореалізації. 
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До позитивних результатів дослідження відносимо факт суттєвого 

скорочення кількості студентів з низьким рівнем сформованості когнітивного 

компонента соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю в 

експериментальних групах. Порівняймо, якщо на початку експерименту їх було 

62,1 % в Е1, 68 % в Е2, 69,2 % в Е3, 61,1 % та 62,5 % в Е4 та Е5, то наприкінці 

відповідно 26,8 %, 40,2 %, 13,3 %, 13,1 %, 5,4 %.  

У К динаміка цих процесів виявилася менш помітною, оскільки після 

завершення експерименту чисельність студентів з низьким рівнем когнітивного 

компоненту соціальної зрілості становила 51,9 % (до експерименту 62,1 %).  

У 53,7 % студентів Е1, 36,6 % – Е2, 60,2 % – Е3, 57,1 % – Е4, 58,3 % – Е5 і 

40 % КГ констатовано середній рівень когнітивного компоненту соціальної 

зрілості студентів (проти 20,7 % респондентів Е1, 22,5 % – Е2, 33,4 % – Е3, 31,8 

% – Е4, 34,5 % – Е5 і 30,5 % К на початку експерименту).  

Отже, в експериментальних групах виявлено більш суттєву динаміку, ніж 

у контрольній групі, а також позитивну динаміку між показниками 

експериментальних груп. Пояснюється це тим, що в Е5 організаційно-

методичне забезпечення процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП відбувалося у повному обсязі. 

В узагальненому вигляді розподіл студентів контрольної (К) та 

експериментальних груп (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) за рівнями сформованості 

соціальної зрілості когнітивного компоненту до і після формувального етапу 

експерименту, а також результати розрахунків достовірності отриманих 

результатів представлено в табл. 5.7. 

Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

когнітивного компонента соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає емпіричне 

значення критерію χ2emp більше за критичне, що засвідчує достовірність 

відмінностей експериментальних та контрольної груп після формувального 

етапу дослідно-експериментальної роботи за статистичним критерієм не нижче 

5,99 (розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 
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Таблиця 5.7  

Рівні сформованості соціальної зрілості студентів контрольної та 

експериментальних груп за когнітивним компонентом до і після 

формувального експерименту, у % 
Групи Рівні сформованості компонентів соціальної зрілості 

студентів  

Вірогідність  
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К 

(n=190) 
7,4 8,1 

+
0
,7

 

30,5 40,0 

+
9
,5

 

62,1 51,9 

-1
0
,2

 

– 

Е1 

(n=516) 
11,3 19,6 

+
8
,3

 

20,7 53,7 

+
3
3
,0

 

68,0 26,8 

-4
1
,2

 р<0,05 

χ2= 43,33> 

5,99 

Е2 

(n=615) 
8,3 23,2 

+
1
4
,9

 

22,5 36,6 

+
1
4
,1

 

69,2 40,2 

-2
9
,0

 р<0,05 

χ2= 22,27> 

5,99 

Е3 

(n=158) 
6,4 26,5 

+
2
0
,1

 

33,4 60,2 

+
2
6
,8

 

60,2 13,3 

-4
6
,9

 р<0,05 

χ2= 73,27> 

5,99 

Е4 

(n=170) 
7,1 29,8 

+
2
2
,7

 

31,8 57,1 

+
2
5
,3

 

61,1 13,1 
-4

8
,0

 р<0,05 

χ2= 70,29 > 

5,99 

Е5 

(n=168) 
3,0 36,3 

+
3
3
,3

 

31,3 58,3 

+
2
7
,0

 

62,5 5,4 

-5
7
,1

 р<0,05 

χ2= 84,67 > 

5,99 

 

Варто зазначити, що внаслідок формувального експерименту зазнав 

позитивних змін і емоційно-ціннісний компонент соціальної зрілості, який у 

змістовій структурі соціальної зрілості особистості посідає провідну позицію, 

оскільки передбачає, між іншим, розвиток та формування у студентів 

розвиненої системи ціннісних орієнтацій, яка здійснює психічну регуляцію 

соціальної діяльності та поведінки суб’єкта в соціальному середовищі та 

спрямовує дії особистості до максимальної реалізації в тій сфері життя, яка 

найбільш значуща для неї. 

Результати дослідження рівня сформованості емоційно-ціннісного 

компоненту соціальної зрілості студентів після проведення формувального 
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експерименту засвідчили зростання рівня здатності розуміти та керувати 

відносинами особистості, що репрезентовані в емоціях.  

Так, 18 % – Е1; 23,4 % – Е2; 28,5 % – Е3; 28,8 % – Е4; 34,5 % – Е5, які 

брали участь в дослідженні виявляють емоційну обізнаність, уміння управляти 

власними емоціями, високу емпатію, вміння впливати на емоційний стан інших 

людей, що, в свою чергу, позитивно позначається на формуванні їх соціальної 

зрілості. 

Спостерігається тенденція до зменшення відсоткової кількості студентів, 

які доводять неусвідомлене управління своїми емоціями, відсутність 

самомотивації: 52,9 % – Е1; 37,4 % – Е2; 63,3 % – Е3; 55,9 % – Е4; 60,7 % – Е5, 

а також студентів, які виявляють емоційну ригідність, відсутність емпатії і 

вміння управляти своїми емоціями та розпізнавати емоції інших людей: 27,5 % 

– Е1; 39,2 % – Е2; 8,2 % – Е3; 15,3 % – Е4; 4,8 % – Е5.  

У К динаміка цих процесів виявилася менш помітною. 

Крім того, ми дійшли висновку, що 21,1 % – Е1; 23,1 % – Е2; 24,7 % – Е3; 

31,2 % – Е4; 38,1 % – Е5 мають достатньо високий рівень сформованості 

механізму диференціації ціннісних орієнтацій, а також спостерігаються 

позитивні тенденції ставлення до соціально значущих цінностей суспільства.  

Так, у студентів перший ранг серед термінальних цінностей займає 

здоров’я; другий – матеріально забезпечене життя; третій – стабільність в 

країні, нашому суспільстві (як умова благополуччя кожного), четвертий – 

цікава робота, п’ятий – любов, щасливе сімейне життя. 

У студенток перший ранг серед термінальних цінностей займає любов, 

щасливе сімейне життя; друге – здоров’я; третє – цікава робота, четверте – 

стабільність в країні, нашому суспільстві (як умова благополуччя кожного), 

п’яте – упевненість у собі, пізнання (розширення власного кругозору). 

Серед інструментальних цінностей провідними у юнаків були: 

відповідальність, ефективність у справах, незалежність (здатність діяти 

самостійно і рішуче), сміливість у відстоюванні власних поглядів, освіченість, 

життєрадісність, самоконтроль (стриманість, дисципліна), а у студенток: 
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вихованість, самоконтроль (стриманість, дисципліна), чуйність, турботливість; 

відповідальність, терпимість до поглядів інших людей. 

У контрольній групі цей показник становить 7,4 %, що на 1,6 % більше 

ніж на початку дослідження.  

Спостерігається тенденція зменшення кількості студентів, механізм 

диференціації ціннісних орієнтацій яких знаходиться на початковій стадії 

формування: 52,9 % – Е1; 35,8 % – Е2; 56,9 % – Е3; 58,2 % – Е4; 59,5 % – Е5.  

У контрольній групі цей показник становить 43,7 %.  

Спостерігається також тенденція зменшення кількості студентів, 46,8 % 

студентів К; 26  % – Е1; 41,1 % – Е2; 18,4 % – Е3; 10,6 % – Е4; 2,4 % – Е5, у 

яких виявлено несформовану диференціацію ціннісних орієнтацій і виявлено 

несформованість позитивного ставленні до соціально значущих цінностей. 

Це стало можливим завдяки цілеспрямованому формуванню емоційно-

ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів експериментальних груп,  

тобто завдяки активній участі студентів в обговоренні біографій видатних 

людей з позицій ціннісного підходу, а саме: «Сузір’я Семеренків», 

«Реабілітовані історією», «Герої Слобожанщини», «Поборники справедливості» 

та інші; перегляді театральних вистав, художніх кінофільмів, читання 

літературних творів про героїчні вчинки, патріотизм і самовіддану працю 

видатних постатей української історії та сьогодення; участі студентів у 

сценічних виступах до Дня технолога, Дня енергетика, Дня громади, селища та 

інших; відвіданні майстер-класів з аграрного менеджменту, зустрічі з 

організаторами виробництв, лідерами АПК тощо. 

Важливою вважаємо діяльність, спрямовану на формування національної 

свідомості студентів, як-от: лекції з елементами дискусії «Формуємо 

національні чесноти», яка сприяла усвідомленню студентами сутності понять 

«толерантність», «щирість», «принциповість», «сумлінність», «справедливість», 

«любов до рідної мови, культури, землі» тощо; лекції «Патріот України – хто 

він?», яка давала змогу розглянути поняття «патріот», «патріотизм», «патріот 

України», визначити основні характеристики людини яку можна назвати 
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патріотом, сформувати емоційно-почуттєву культуру студентів; бесіди  

«Сторінками історії української державності», «Національні символи України», 

«Ми пишаємось Вами (видатні люди села (селища)»; «Національна ідея», 

«Геноцид нації», «Чорнобиль – сторінки історії та героїзму», «Аграрний 

національний» та інші, які сприяли формуванню ціннісної системи студентів. 

Крім того, забезпечували практичну реалізацію процесу формування 

емоційно-ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів: заняття з 

елементами тренінгу за темою: «Завдяки IQ ви влаштовуєтесь на роботу, 

завдяки EQ – робите кар’єру», які знайомили студентів з теоретичними 

науковими положеннями стосовно поняття «емоційний інтелект», «бізнес-

інтуїція» та інші, давали можливість діагностувати рівень сформованості їх 

емоційного інтелекту та, за допомогою різних прийомів та методів, сприяли 

формуванню емоційного інтелекту; засідання дискусійного клубу за темою 

«Моральні міркування: сучасні вектори розвитку», «Моральний вимір 

свідомості студентів» та інші, які дозволяли визначити систему ціннісних 

орієнтацій студентів, сприяли формуванню морального виміру свідомості 

студентів, високого рівня моральної саморегуляції, моральної активності; 

години спілкування: «Цінності-цілі та Цінності-засоби», які були покликані 

формувати уміння диференціювати цінності, «Людяність, перш за все», участь 

у якій сприяла розвитку емпатії, формуванню співчуття і милосердя, а також 

вихованню активної життєвої позиції та інші. 

Це, в свою чергу, забезпечувало переживання студентами позитивних 

емоцій внаслідок реалізації особистісного потенціалу, сприяло формуванню 

емоційного інтелекту, емоційно-почуттєвої культури та розвитку емоційно-

забарвленої, інтелектуальної вибірковості, коли визначена інтегративна якість 

як об’єкт викликає емоційний відгук та спонукає студентів до рефлексії. 

Отже, за результатами констатувального і контрольного зрізів проведена 

експериментальна робота сприяла становленню внутрішнього емоційно-

ціннісного ставлення студентської молоді, що забезпечує саморегульованість, 

стабільність і інтеріоризацію відповідної інтегративної якості студентів.  



379 

 

Динаміку рівнів сформованості емоційно-ціннісного компонента 

соціальної зрілості студентів представлено в табл. 5.8.  

Таблиця 5.8.  

Рівні сформованості соціальної зрілості студентів контрольної та 

експериментальних груп за емоційно-ціннісним компонентом до і після 

формувального експерименту, у % 
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1
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+
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 р<0,05 
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Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

емоційно-ціннісного компонента соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає 

емпіричне значення критерію χ2emp значно більше за критичне, що засвідчує 

достовірність відмінностей експериментальних та контрольної груп після 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за статистичним 

критерієм не нижче 5,99 (розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 

Варто зазначити, що мотиваційний компонент соціальної зрілості 

студентів ЗВОАП займає ключову позицію у змістовій структурі соціальної 
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зрілості оскільки вливає на спрямованість і зміст активності особистості, її 

включеність, осмисленість, задоволеність, які забезпечують переживання 

осмисленості, важливості формування відповідної інтегративної якості і є 

джерелом подальшого саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації 

особистості.  

Варто відзначити, що рівень сформованості показників мотиваційного 

компоненту соціальної зрілості студентів-аграрників за результатами 

формувального експерименту зазнав позитивних змін.  

За нашими спостереженнями, підвищення потреби в свідомому, 

активному формуванні соціальної зрілості властива: 8,4 % студентів К; 19,7 % –

Е1; 23,7 % – Е2; 27,8 % – Е3; 31,8 % – Е4; 37,5 % – Е5, порівняно з цим 

показником на початку дослідження.  

Крім того, фіксуємо зменшення кількості студентів, які, розуміючи 

необхідність формування соціальної зрілості, відкрито демонструють 

відсутність зацікавленості в формування відповідної якості: 41,1 % студентів К; 

52,3 % – Е1; 38,2 % – Е2; 63,9 % – Е3; 52,4 % – Е4; 58,9 % – Е5, а також 

зменшення кількості студентів, як не виявляють потреби у формуванні 

соціальної зрілості: 50,5 % студентів К; 28,0 % – Е1; 38,1 % – Е2; 8,3 % – Е3; 

15,8 % – Е4; 3,6 % – Е5. 

Повторне визначення спрямованості особистості за діагностичною 

методикою Б. Басса (Опитувальник Смекала-Кучера) засвідчило збільшення 

кількості респондентів 19,4 % – Е1; 22,8 % – Е2; 25,3 % – Е3; 28,2 % – Е4; 

35,1 % –Е5, які зацікавлені у вирішенні ділових проблем, у виконанні роботи як 

на більш високому рівні, орієнтовані на ділову співпрацю, здатні відстоювати 

інтереси справи (в середньому з 5,7 % до 26,2 %), у контрольній групі цей 

показник не змінився.  

Також спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості студентів 55,0 % 

– Е1; 34,9 % – Е2; 56,9 % – Е3; 61,8 % – Е4; 61,3 % – Е5, які виявляють бажання 

за будь-яких умов підтримувати стосунки з людьми, орієнтовані на спільну 
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діяльність (в середньому 53,9 % – після завершення експерименту, 26,4 % – на 

його початку).  

Спрямованість на себе діагностували в 25,6 % – Е1; 42,3 % – Е2; 17,8 % – 

Е3; 10 % – Е4; 3,6 % – Е5, що демонструє тенденцію до зменшення 

відповідного показнику. У контрольній групі суттєвих змін не виявлено. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що внаслідок проведеної 

експериментальної роботи спостерігаються позитивні зрушення у мотивації 

студентів щодо формування соціальної зрілості, спрямуванні їх дій на активне, 

свідоме формування відповідної інтегративної якості.  

Такі позитивні зміни мотиваційного компонента, на наше переконання, 

відбулися внаслідок реалізації запропонованої нами програми «Соціальна 

зрілість особистості як основа ефективної самореалізації», мета якої, між 

іншим, розвиток інтересів, потреб, мотивів студентів щодо формування 

високого рівня їх соціальної зрілості.  

Проведення зі студентами експериментальних груп занять зі спецкурсу, 

активна участь студентів у ділових іграх, конкурсах, круглих столах, заняттях з 

елементами тренінгу, дискусіях, годинах освіченості, бесідах, зустрічах з 

відомими постатями нашого часу, читання додаткової літератури (біографії 

історичних, політичних діячів, передовиків і організаторів агропромислового 

виробництва), презентаціях органів студентського самоврядування, 

молодіжних громадських організацій, клубів за інтересами, спортивних секцій, 

колективів художньої самодіяльності тощо зумовили позитивні зміни в 

розвитку мотивації щодо свідомого формування соціальної зрілості.  

Крім того, науково-педагогічні працівники, наставники академічних груп 

на цьому етапі стали головними суб’єктами впливу. При чому, необхідно 

відмітити, що підвищення ефективності цієї діяльності стало можливою 

завдяки діяльності, спрямованої на формування готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП. 

Свою ефективність довели проведені з викладачами та викладачами-

кураторами такі заходи:  
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 семінар-практикум «Теорія і практика формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю», основну увагу на якому було зосереджено 

на: можливості формування цілісного життєвого досвіду студентів; 

проектуванню освітнього процесу, якій  покликаний стати предметом сумісної 

діяльності викладача і студента; організацію освітньої діяльності, яка набуває 

вигляду дослідження, пошуку, навчальної гри, де викладач стає  фасилітатором 

діяльності студентів; розвиток «Я» - концепції суб’єктів освітньої діяльності, 

який відбувається через усвідомлення цілісної життєдіяльності, що передбачає 

імітаційно-рольове відтворення життєвих ролей і ситуацій, конструювання і 

організацію освітнього матеріалу у такий спосіб, щоб студент міг самостійно 

вибрати зміст, форму і вид освітньої діяльності та засоби самоконтролю;  

 занять із елементами тренінгу за темою: «Ефективна комунікація та 

взаємодія», які носили методичний характер, основною метою яких було 

консультування їх учасників щодо сутності соціальної зрілості студентів, 

ефективні засоби її формування; розвиток ефективної групової взаємодії; 

орієнтація на активізацію внутрішньо групової взаємодії; визначення способів 

запобігання та подолання конфліктів, маніпуляцій; визначення шляхів 

гальмування негативних тенденцій в колективі; формування організаторських 

та лідерських якостей особистості студентів та викладачів;  

 лекції з елементом дискусії «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи», головною метою 

яких було підвищення рівня готовності викладачів-кураторів до діяльності, 

спрямованої на формування соціальної зрілості студентів.  

Викладачі зосереджували увагу студентів і доносили у доступній для них 

формі, інформацію про досягненнях провідних функціонерів університетського 

громадського життя, перемогах спортсменів, успіхи представників аграрної 

еліти, чим спонукали адресатів впливу до високих досягнень, самоактуалізації 

та самовиховання відповідної інтегративної якості, шляхом включення у різні 
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форми діяльності (студентське самоврядування, молодіжні громадські 

організації, командні види спорту, клуби за інтересами, наукові гуртки тощо).  

у Е1 формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості не відбувалося, тому фіксуємо дещо нижчі показники порівняно з 

показниками Е5, де організаційно-методичне забезпечення процесу 

формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП відбувалосяь у повному 

обсязі.  

В узагальненому вигляді розподіл студентів контрольної та 

експериментальних груп за рівнями сформованості соціальної зрілості за 

мотиваційним компонентом до і після формувального експерименту 

представлено в табл. 5.9.  

Таблиця 5.9.  

Рівні сформованості соціальної зрілості студентів контрольної (К) та 

експериментальних груп (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) за мотиваційним 

компонентом до і після формувального етапу експерименту, у % 
Групи Рівні сформованості компонентів соціальної зрілості студентів  
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Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

мотиваційного компонента соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає емпіричне 

значення критерію χ2emp значно більше за критичне, що засвідчує 

достовірність відмінностей експериментальних та контрольної груп після 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за статистичним 

критерієм не нижче 5,99 (розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 

На наступному етапі контрольного експерименту аналізуємо рівень 

сформованості рефлексивно-вольового компонента соціальної зрілості.  

Як засвідчують результати дослідження, завдяки бесідам про 

необхідність формування вольових якостей і їх вплив на формування 

особистості: «Воля: теоретичні наукові положення, діагностика рівня 

сформованості, ситуативні характеристики, проблемні ситуації, вправи», 

«Формування свідомого ставлення до власного організму», «Загартування волі» 

та інших; популяризації необхідності регулярного заняття фізичною культурою 

і спортом, заняття студентів у спортивних секціях та оволодіння прикладними 

видами спорту; просвітницькій лекції-ділової ігри: «Самоменеджмент», яка 

впливає на формування вміння управляти ресурсами (здібностями, 

компетенціями, активністю, працездатністю, часом, власною результативністю, 

креативністю тощо); годині спілкування «Бути результативним», яка формує 

уявлення студентів про поняття «самоменеджмент», розвиває навички 

раціонального використання свого часу та вибір пріоритетів; заняттям з 

елементами тренінгу «Крізь терні до зірок», які сприяють формуванню вміння 

мобілізувати психічні та фізичні можливості та завдяки іншим видам 

позааудиторної діяльності у студентів експериментальних груп стало 

відзначаються мотиви формування соціальної зрілості, готовність до проявів 

вольових дій, які можуть бути спрямовані на мобілізацію їх можливостей щодо 

подальшого формування відповідної інтегративної якості.  

Зокрема повторна участь студентів у діагностичному дослідження, яке 

дозволило визначити їх здатність рішуче й обґрунтовано приймати рішення та 

вирішувати соціальні завдання показують, що: 19,2 % – Е1; 24,6 % – Е2; 25,9 % 
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– Е3; 29,4 % – Е4; 35,7 % – Е5 мають високий вольовий потенціал щодо 

відповідної, що порівняно з результатами констатувального експерименту 

засвідчує збільшення кількості студентів за даним показником (9,5 % – Е1; 

8,3 % – Е2; 5,6 % – Е3; 5,9 % – Е4; 0,6 % – Е5). 

Крім того, 51,2 % студентів Е1; 37,1 % – Е2; 57,6 % – Е3; 50 % – Е4; 

61,4 % – Е5 виявили середній рівень сформованості здатності студентів рішуче 

і обґрунтовано приймати рішення та вирішувати соціальні завдання, що 

констатує його збільшення порівняно з результатами констатувального 

експерименту. 

Значно зменшилася кількість студентів, які виявляють низький рівень 

відповідного показника: 29,6 % – Е1; 38,3 % – Е2; 16, % – Е3; 20,6 % – Е4; 2,9 % 

– Е5 (на констатувальному етапі цей показник складав 66,5 % у Е1; 67,6 % у Е2; 

64 % у Е3; 60,6 % у Е4; 65,5 % у Е5). 

Також спостерігається тенденція до підвищення рівня свідомого 

регулювання діяльності та поведінки у прогресивному напрямку формування 

соціальної зрілості студентів експериментальних груп, який ми визначали за 

допомогою, авторського опитувальника «Самооцінка рівня сформованості 

соціальної зрілості та свідомо регульованої соціальної поведінки».  

Так, аналіз здобутих експериментальних даних переконує в тому, що 

відбулося зменшення кількості студентів в експериментальних групах із 

низьким рівнем свідомого регулювання діяльності та поведінки щодо 

формування соціальної зрілості студентів (із 67,1 % (Е1), 68,6 % (Е2), 58,9 % 

(Е3), 61,7 % (Е4), 65,5 % (Е5) на початку експерименту до 23,9 % (Е1) до 42 % 

(Е2), 10,1 % (Е3), 7,6 % (Е4), 8,9 % (Е5) наприкінці експерименту) і середнім 

рівнем відповідного показника (із 22,1 % (Е1), 26 % (Е2), 32,9 % (Е3), 31,2 % 

(Е4), 32,7 % (Е5) на початок експерименту до 56,2 % (Е1) до 36,1 % (Е2), 62,7 % 

(Е3), 61,8 % (Е4), 54,2 % (Е5) наприкінці експерименту).  

А також збільшення респондентів із високим рівнем свідомого 

регулювання діяльності та поведінки у прогресивному напрямку формування 

соціальної зрілості студентів експериментальних груп (із 10,3 % (Е1), 5,4 % 
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(Е2), 8,2 % (Е3), 7,1 % (Е4), 1,8 % (Е5) на початку експерименту до 19,9 % (Е1) 

до 21,9 % (Е2), 27,2 % (Е3), 30,6 % (Е4), 36,9 % (Е5) наприкінці експерименту). 

Щодо контрольної групи, то відбулися такі зміни рівня свідомого 

регулювання діяльності та поведінки у прогресивному напрямку формування 

соціальної зрілості студентів: незначне зменшення кількості респондентів із 

низьким (із 53,2 % – на початку експерименту до 52,6 % – наприкінці 

експерименту) і збільшення показників за середнім (із 38,9 % – на початку 

експерименту до 39,5 % – наприкінці експерименту) рівнем показника, який ми 

досліджували та не змінилась кількість респондентів із високим рівнем 

відповідного показника (7,9 % як на початку експерименту, так і після 

завершення експерименту). Це свідчить про те, що істоті зміни в К за цим 

показником не відбулися. 

Така динаміка рівнів свідомого регулювання діяльності та поведінки у 

прогресивному напрямку формування соціальної зрілості студентів 

експериментальних груп переконує в ефективності реалізації форм і методів, 

спрямованих на самопізнання, само оцінювання, само ставлення, 

саморегуляцію студентів, що сприяє глибинному усвідомлення студентською 

молоддю сутності соціальної зрілості, необхідності формування відповідної 

інтегративної якості, вміння аналізувати й планувати свої дії, обирати 

правильну поведінку, розуміти й оцінювати дії іншої людини, співвідносити 

своєї думки з думками інших людей, формувати професійні якості тощо. 

Результати дослідження також свідчать, що у студентів 

експериментальної групи (Е5) спостерігається більш показова динаміка рівнів 

сформованості рефлексивно-вольового компонента, порівняно зі студентами, як 

в інших експериментальних (Е1,Е2, Е3, Е4), так і контрольної груп.  

В Е1 та Е2 теж спостерігається позитивна динаміка, але вона менша 

порівняно з показниками Е3, Е4 та Е5. Пояснюється це тим, що організаційно-

методичне забезпечення процесу формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП сприяє підвищенню ефективності формування соціальної зрілості. 
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Таким чином, організація педагогічної діяльності відповідно до 

експериментальної структурно-функціональної моделі формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП дозволяє стверджувати про збільшення кількості 

респондентів із середнім рівнем рефлексивно-вольового компоненту 

відповідної інтегративної якості, що конструктивно впливає на здатність 

рішуче й обґрунтовано приймати рішення та вирішувати соціальні завдання та є 

умовою успішного формування соціальної зрілості студентів-аграрників.  

В узагальненому вигляді розподіл студентів контрольної та 

експериментальних груп за рівнями сформованості соціальної зрілості за 

рефлексивно-вольовим компонентом до і після формувального експерименту 

представлено в табл. 5.10.  

Таблиця 5.10.  

Рівні сформованості соціальної зрілості студентів контрольної та 

експериментальних груп за рефлексивно-вольовим компонентом до і після 

формувального етапу експерименту, у % 
Групи Рівні сформованості компонентів соціальної зрілості студентів  

Вірогідність  
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(n=190) 
8,9 8,9 0
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53,7 51,1 
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– 

Е1 

(n=516) 
9,9 19,6 

+
9
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23,1 53,7 

+
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0
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67,1 26,7 
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0
,4

 р<0,05 

χ2= 43,33> 

5,99 

Е2 

(n=615) 
6,9 23,2 

+
1
4
,3

 

25,1 36,6 

+
1
1
,5

 

60,0 40,1 

-1
9
,9

 р<0,05 

χ2= 22,27> 

5,99 

Е3 
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32,4 55,9 

+
2
3
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,0
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,1
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+
2
4
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65,5 5,9 

-5
9
,6

 р<0,05 

χ2= 81,84 > 

5,99 
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Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

рефлексивно-вольового компонента соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає 

емпіричне значення критерію χ2emp значно більше за критичне, що засвідчує 

достовірність відмінностей експериментальних та контрольної груп після 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за статистичним 

критерієм не нижче 5,99 (розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 

Результати дослідження також свідчать, що відбулися позитивні зміни в 

студентів експериментальних груп за всіма показниками поведінково-

діяльнісного компонента соціальної зрілості. 

Результати дослідження доводять, що рівень вияву соціально значущих 

якостей, як-от: самостійність, соціальна активність та відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість, а також конкурентоспроможності 

значно покращився.  

Так, результати дослідження рівня самостійності показують, що 18,6 % – 

Е1; 24,6 % – Е2; 29,1 % – Е3; 33,5 % – Е4; 33,9 % – Е5 здатні самостійно 

планувати власну діяльність і поведінку, організовувати роботу щодо 

досягненню висунутої мети, контролювати хід її виконання, аналізувати і 

оцінювати як проміжні, так і кінцеві результати діяльності; 53,7 % – Е1; 36,9 % 

– Е2; 65,2 % – Е3; 56,5 % – Е4 та Е5 здатні самостійно планувати діяльність, але 

потребують контролю з боку інших щодо її виконання, очікують сторонньої 

допомоги; 27,7 % – Е1; 38,5 % – Е2; 5,7 % – Е3; 10 % – Е4; 9,6 % – Е5 залежні 

від думок і оцінок оточуючих, власні плани і програми дій вони розробляють не 

самостійно, схильні некритично дослуховуватись до чужих порад, за умови 

відсутності сторонньої допомоги у них часто виникають проблеми;  

 дослідження громадянськості свідчать, що 18,2 % – Е1; 23,7 % – Е2; 31 % 

– Е3; 32,9 % –Е4; 33,9 % – Е5 виявляють громадянський патріотизм (що значно 

вище за показники отримані на констатувальному етапі експерименту); 52,3% – 

Е1; 35,6 % – Е2; 62,7 % – Е3; 63,5 % – Е4; 58,3 % – Е5 – громадянську 

самосвідомість; 29,5 % – Е1; 40,7 % – Е2; 6,3 % – Е3; 3,6 % – Е4; 2,9 % – Е5 – 

громадянський індиферентизм;  
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 щодо визначення рівня відповідальності студентів, то 20,5 % – Е1; 21,9 % 

– Е2; 24,1 % – Е3; 26,5 % – Е4; 38,7 % – Е5 респондентів готові нести 

відповідальність за прийняті рішення, реалізовані дії і наслідки цих дій (що 

значно вище за показники отримані на констатувальному етапі експерименту); 

52,5 % – Е1; 36,9 % – Е2; 55,1 % – Е3; 57,1 % – Е4; 56,5 % – Е5 усвідомлюють 

тільки найближчі наслідки власної поведінки, характерним для них є відсутнє 

почуття відповідальності за стратегію поведінки в житті; відповідальність 27% 

– Е1; 41,2 % – Е2; 20,8 % – Е3; 16,4 % – Е4; 9,6 % – Е5 проявляється в 

ситуаційному самоконтролі за діяльністю, відповідальне ставлення, що виникає 

в окремих актах характеризується нестійкістю і залежить, здебільшого, від 

настрою особистості і соціальних обставин (що значно нижче за показники 

отримані на констатувальному етапі експерименту); 

 дослідження рівня толерантності доводять, що 19,2 % – Е1; 22,9 % – Е2; 

25,9 % – Е3; 35,3 % – Е4; 35,1 % – Е5 мають виражені риси толерантної 

особистості (значно збільшилися порівняно з констатувальним); 54,8 % – Е1; 

36,6 % Е2; 62,1 % – Е3; 57,6 % – Е4; 56 % – Е5 показують, а для них характерна 

комбінація як толерантних, так і інтолерантних рис, це свідчить про те, що в 

одних соціальних ситуаціях вони поводяться толерантно, в інших можуть 

проявляти інтолерантність; 26 % – Е1; 40,5 % – Е2; 12 % – Е3; 7,1 % – Е4; 8,9 % 

– Е5 високий рівень інтолерантності й наявність виражених інтолерантних 

установок стосовно навколишнього світу й людей, що відповідає низькому 

рівню толерантності (але вони значно зменшились порівняно з показниками 

отриманим під час констатувального експерименту);  

 дослідження рівня соціальної активності показують, що 17,1 % – Е1; 

22,1 % – Е2; 30,4 % – Е3; 31,8 % – Е4; 36,9 % – Е5 соціально орієнтовані та 

відкриті до соціальної взаємодії з оточуючими, демонструють ефективність 

спільної діяльності, гнучкість поведінки, контактність, як усередні колективу 

так і зі зовнішнім оточенням, загалом вони задоволені своїм положенням ув 

групі (що значно вище за показники отримані на констатувальному етапі 
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експерименту); 53,7 % – Е1; 37,2 % – Е2; 58,2 % – Е3; 58,8 % – Е4; 59,5 % – Е5 

велике значення має наявність взаєморозуміння з членами групи, вони 

приділяють багато уваги розвитку самокорекції та саморефлексії, що можна 

схарактеризувати як середній рівень соціальної активності; 29,2 % – Е1; 40,7 % 

–Е2; 11,4 % – Е3; 9,4 % – Е4; 3,6 % – Е5 показали відсутність готовності до 

спілкування, співпраці з іншими, відсутність бажання знайти своє місце в 

спільній діяльності з членами групи, невміння зрозуміти точку зору опонента, 

що можна віднести до низького рівня соціальної активності (що значно нижче 

за показники отримані під час констатувального експерименту); 

 дослідження асертивності показало, що 22,1 % – Е1; 24,4 % – Е2; 22,8 % – 

Е3; 29,4 % – Е4; 35,7 % – Е5 усвідомлюють власні потреби і готові їх 

задовольняти, спираючись на свої власні сили, готові домовлятися з іншими, 

знаходити компромісне рішення, яке задовольняє обидві сторони, домагаються 

свого, не маніпулюючи опонентами, впевнені у собі, діють чітко і рішуче (що 

значно вище за показники отримані в процесі констатувального експерименту); 

55,6 % – Е1; 36,6 % – Е2; 57,6 % – Е3; 50,6 % – Е4; 61,9 % – Е5 

характеризується наявністю асертивності в типових ситуаціях, але найменша 

зміна обставин руйнує у неї почуття впевненості в собі; 22,3 % – Е1; 39 % – Е2; 

19,6 % – Е3; 20 % – Е4; 2,4 % – Е5 виявляють страх перед непередбаченими 

ситуаціями, демонструючи низький рівень асертивності (але вони значно 

зменшилися).  

Дослідження рівня конкурентоспроможності доводить, що 19,9 % – Е1; 

23,6 % – Е2; 27,2 % – Е3; 24,7 % – Е4; 37,5 % – Е5 швидко адаптуються до 

навколишнього світу, готові успішно виконувати професійну та інші види 

діяльності за найвищими стандартами, здатні генерувати нові оригінальні ідеї 

та аргументувати їх важливість для соціального, професійного та особистісного 

розвитку й створювати умови для їх ефективного втілення (що значно вище за 

показники отримані на констатувальному етапі експерименту); 51,7 % – Е1; 

35,9 % – Е2; 60,1 % – Е3; 55,3 % – Е4; 58,9 % – Е5 мають труднощі, пов’язані з 

можливістю швидко адаптуватися до соціальних умов, не готові успішно 
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виконувати професійну та інші види діяльності за найвищими стандартами, 

щодо необхідності підвищувати власний професійний та особистісний 

розвиток, то він здебільшого залежить від зовнішніх факторів (таких як 

матеріальна зацікавленість, можливість мати постійне місце роботи тощо); 

28,4 % – Е1; 40,5 % – Е2; 12,7 % – Е3; 20 % – Е4; 3,6 % – Е5 мають проблеми з 

адаптацією до соціальних умов, низький творчий потенціал, низьку мотивацію 

щодо професійного та особистісного розвитку, не здатні виконувати 

професійну та інші види діяльності за найвищими стандартами (що значно 

нижче за показники отримані на констатувальному етапі експерименту); 

У К динаміка відповідного процесу виявилася менш помітною, оскільки 

після завершення експерименту чисельність студентів з високим рівнем вияву 

самостійності становила 6,8 % респондентів, відповідальності – 7,9 %, 

толерантності – 8,9 %, активності – 9,5 %, асертивності – 6,3 %, 

конкурентоспроможності – 7,4 %, громадянськості – 10,5 %; з середнім рівнем 

вияву самостійності складала 40 % респондентів, відповідальності – 44,2 %, 

толерантності – 35,8 %, активності – 40 %, асертивності – 43,2 %, 

конкурентоспроможності – 36,8 %, громадянськості – 38,4 %; з низьким рівнем 

вияву самостійності становила 53,2 % респондентів, відповідальності – 47,9 %, 

толерантності – 55,3 %, соціальної активності – 50,5 %, асертивності –50,5 %, 

конкурентоспроможності та громадянськості – 55,8 % та 51,1 %. 

Отже, в експериментальних групах виявлено більш суттєву динаміку, ніж 

у контрольній групі. 

Спостереження за поведінкою студентів у ситуаціях спілкування, 

взаємодії, а також застосування тесту Томаса (адаптований Грішиною) показує, 

що в експериментальних групах зменшилася кількість респондентів, які 

демонструють вираженої тенденції до суперництва (низький рівень 

сформованості): 70,4 % – Е1; 66,2 % – Е2; 57,6 % – Е3; 62,4 % – Е4; 72 % – Е5 – 

на початку експерименту, 26,7 % – Е1; 40,1 % – Е2; 13,3 % – Е3; 12,9 % – Е4; 

3,6 % – Е5– після завершення експерименту.  
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У К цей показник становить на початку експерименту 54,2 % та 50 % – 

після завершення експерименту.  

В експериментальних групах після формувального етапу експерименту у 

19,6 % – Е1; 23,3 % – Е2; 265,6 % – Е3; 30 % – Е4; 36,3 % – Е5 студентів 

встановло високий рівень прагнення конструктивно вирішують конфлікті 

ситуації, який на його початку становив: 11,8 % – Е1; 8,6 % – Е2; 7,6 % – Е3; 7,6 

% – Е4; 2,4 % – Е5. 

У К цей показник становить на початку експерименту 70,9 % та 10 % – 

після завершення експерименту.  

Дослідження вміння студентів розв’язувати соціальні задачі різного рівня 

складності після завершення формувального експерименту доводять, що 8,4% 

респондентів К; 20,9 % – Е1; 22,8 % – Е2; 22,2 % – Е3; 27,1 % – Е4; 33,9 % – Е5 

розв’язують соціальні задачі на творчому рівні складності; 41,6% респондентів 

К; 55 % – Е1; 35,6 % – Е2; 59,5 % – Е3; 57,1 % – Е4; 61,9 % – Е5 розв’язують 

соціальні задачі на частково-репродуктивному рівні складності; 50 % 

респондентів К; 24,1 % – Е1; 41,6 % – Е2; 18,3 % – Е3; 15,9 % – Е4; 4,2 % – Е5 

розв’язують соціальні задачі на репродуктивному рівні складності. 

Проведена експериментальна робота проведена в експериментальних 

групах показує позитивні зрушення в умінні розв’язувати соціальні задачі.  

Щодо контрольної групи, то цей показник суттєво не змінився. 

Отже, можна стверджувати, що активна участь студентів у ділових іграх, 

круглих столах, годинах спілкування, дискусіях, конкурсах творчих ідей, 

заняттях з елементами тренінгу, пізнавальній, волонтерській, проектній 

діяльності, створенні виховного простору ЗВОАП, сприяють формуванню та 

розвитку здібностей та здатностей до практичної діяльності в різних сферах 

соціобуття, у тому числі і професійній, стимулюють бажання спілкуватися, 

розвивають контакти як у студентській групі, так і поза її межами, вчать 

запобігати конфліктним ситуаціям, ефективно вирішувати соціальні завдання, 

формують  досвід застосування знань і вмінь у соціальній поведінці, взаємодії з 

іншими людьми, вміння будувати продуктивні соціальні відносини, здатність 



393 

 

свідомо приймати та розуміти соціальні норми і цінності, виявляти соціально 

значущі якості.  

Отримані результати дозволяють стверджувати, що внаслідок проведеної 

експериментальної роботи спостерігається збільшення кількості студентів 

експериментальних груп із високим рівнем сформованості поведінково-

діяльнісного компоненту соціальної зрілості (див. табл. 5.11), що дає підстави 

зробити висновок про педагогічну доцільність та ефективність запропонованої 

структурно-функціональної моделі формування відповідної інтегративної 

якості студентів ЗВО аграрного профілю. 

Таблиця 5.11.  

Рівні сформованості соціальної зрілості студентів за поведінково-

діяльнісним компонентом до і після формувального експерименту, у % 

Групи Рівні сформованості компонентів соціальної зрілості студентів  
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+
3
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65,5 29,7 
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7,9 23,3 
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χ2= 22,22> 
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5,99 

 

Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

поведінково-діяльнісного компонента соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає 
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емпіричне значення критерію χ2emp значно більше за критичне, що засвідчує 

достовірність відмінностей експериментальних та контрольної груп після 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за статистичним 

критерієм не нижче 5,99(розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 

Під час проведення контрольного зрізу було проаналізовано кількісні 

значення рівнів сформованості соціальної зрілості студентів контрольної та 

експериментальних груп та установлено відповідну динаміку визначених 

показників (табл. 5.12.). 

Таблиця 5.12. 

Характеристика рівнів сформованості соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю контрольної та 

експериментальних груп до і після формувального експерименту  
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χ2= 82,84 > 
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Обчислення параметра χ2 критерію Пірсона рівнів сформованості 

соціальної зрілості студентів ЗВО АП дає емпіричне значення критерію χ2emp 
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більше за критичне, що засвідчує достовірність відмінностей 

експериментальних та контрольної груп після формувального етапу дослідно-

експериментальної роботи за статистичним критерієм не нижче 5,99 

(розраховано за допомогою пакету STATISTICA 6.0.). 

Одержані результати експерименту після завершення формувального 

етапу за емпіричним значенням критерію Пірсона для когнітивного, 

мотиваційного, емоційно-ціннісного, рефлексивно-вольового та поведінково-

діяльнісного компонентів соціальної зрілості студентів підтверджують 

відмінності в показниках сформованості компонентів відповідної інтегративної 

якості у студентів експериментальних та контрольної груп, які відбулися 

внаслідок педагогічного впливу під час дослідно-експериментальної діяльності.  

Позитивні тенденції спостерігаються між усіма експериментальними 

групами підтверджуючи припущення стосовного того, що підвищення рівня 

формування соціальної зрілості студентів залежить від організаційно-

методичного забезпечення даного процесу (рис. 5.1.). 

 
 

Рис. 5.1. Результати сформованості соціальної зрілості студентів експериментальних 

груп (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) після проведення формувального експерименту (у %) 
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відсоткова кількість студентів першої експериментальної групи (Е1), які 

знаходяться на високому рівні соціальної зрілості, становить в –19,7 %, у другій 

експериментальній групи (Е2) цей показник становить 23,2 %, у третій 

експериментальній групі (Е3) – 26,6 %, у четвертій експериментальній групі 

(Е4) – 30 %, у п’ятій (Е5) – 36,3 %. 

Відсоткова кількість студентів, п’ятої експериментальної групи (Е5), де 

розроблене організаційно-методичне забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів було застосовано в повному обсязі, збільшилась 

на 16,6 % порівняно з Е1; на 13,1 % порівняно з Е2; на 9,7 % порівняно з Е3; на 

6,3 % порівняно з Е4.  

Позитивні тенденції також спостерігаються на середньому рівні 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Відсоткова кількість студентів, п’ятої експериментальної групи (Е5), де 

розроблене організаційно-методичне забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів було застосовано в повному обсязі, збільшилася 

на 6,4 % порівняно з Е1; на 23,5 % порівняно з Е2; на 3 % порівняно з Е4.  

Спостерігається також зменшення відсоткової кількості студентів, які 

знаходяться на низькому рівні соціальної зрілості. Так після формувального 

експерименту відсоткова кількість студентів, п’ятої експериментальної групи 

(Е5), де розроблене організаційно-методичне забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів було застосовано в повному обсязі, зменшилася на 

23 % порівняно з Е1; на 36,6 % порівняно з Е2; на 9,7 % порівняно з Е3; на 

9,3 % порівняно з Е4.  

Аналіз одержаних результатів уможливлює висновок, що найбільш вагомі 

результати було одержано у п’ятій експериментальній групі (Е5), у якій були 

реалізовані всі забезпечені нами організаційно-педагогічні умови. 

На підставі аналізу результатів, одержаних після завершення 

експериментального дослідження, визначено такі показники рівнів 

сформованості соціальної зрілості студентів експериментальної (Е5) та 

контрольної (К) груп: високий рівень сформованості соціальної зрілості 
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становить 36,3 % студентів Е5 та 8,4 % студентів К, отже, динаміки зростання 

цього рівня в Е5 дорівнює + 33,9 %, в К дорівнює + 0,5%; середній рівень 

сформованості соціальної зрілості становить 60,1 % студентів Е5 та 40,0 % 

студентів К (динаміка: в Е5 +28,6 %; в К +3,7%); низький рівень сформованості 

соціальної зрілості становить 3,6 % студентської молоді Е5 та 51,6 % 

респондентів К (динаміка: в Е5 – 62,5 %; в К – 4,2 %). 

Таким чином, результати дослідно-експериментальної роботи свідчать 

про достовірність висунутої гіпотези щодо формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю як цілеспрямованого педагогічного процесу, 

та який буде ефективним, якщо здійснюватиметься відповідно до науково 

обґрунтованих теоретико-методичних засад. 

 

5.2. Перспективні напрями формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

За підсумками реалізації експериментальних закладах вищої аграрної 

освіти розробленої у ході дослідження структурно-функціональної формування 

соціальної зрілості студентів було отримано суттєві позитивні результати, що 

підтверджено даними дослідно-експериментальної роботи. Зважаючи на цей 

факт, а також враховуючи те, що становлення і розвиток соціальної зрілості 

студентів-аграрників як на суспільному, так і на особистісному рівнях є надто 

актуальною як соціальною, так і педагогічною проблемою, вважаємо за 

доцільне окреслити перспективні напрями діяльності у цьому аспекті сучасного 

закладу вищої аграрної освіти.  

Першим таким напрямом визначимо створення цілісного виховного 

простору закладів вищої освіти аграрного профілю, яка охоплює всі сфери 

дозвілля, навчання, праці студентської молоді й зорієнтована на формування 

соціальної зрілості кожного студента.  

Це потребує наповнення змісту освітнього процесу закладів вищої освіти 

аграрного профілю, який відповідає запитам сучасного українського 
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суспільства щодо формування соціально зрілої особистості. Дотримання 

кожним викладачем загальної концепції формування соціальної зрілості 

студентської молоді уможливить результативність системного підходу щодо 

формування соціальної зрілості особистості.  

Формування соціальної зрілості студентської молоді відбувається за 

таких умов: застосування інноваційного змісту процесу формування соціальної 

зрілості студентів та відповідних форм, методів і засобів його реалізації, 

спрямованих на розвиток здібностей особистості, інтересів, освітніх потреб, 

нахилів до ефективного оволодіння досвідом соціально зрілої поведінки; 

організації рефлексивно-центрованого виховного процесу, що базується на 

особистому досвіді студентської молоді, сприяє усвідомленню сутності 

соціальної зрілості особистості та інтегрує її у власну життєдіяльність; 

оптимізації форм і методів формування соціальної зрілості особистості; 

створення «ситуації успіху», «ситуації довіри» та організації кооперованої 

діяльності; установлення тісного зв’язку різновиду форм роботи із життям, що 

відповідає викликам сьогодення, і повсякденною діяльністю студентів, оскільки 

пов’язані із життям форми сприяють глибинному емоційно-позитивному 

ставленню та підвищують ефективність відповідної діяльності; творчої 

діяльності, під час якої відбувається формування комунікативних умінь і 

навичок, отримання знань, необхідного досвіду, культури спілкування та 

взаємодії в студентському колективі; підвищення рівня обізнаності та культури 

всіх суб’єктів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

За нашими переконаннями, у процесі формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю студентське 

самоврядування має розглядатися не лише як форма організації життєдіяльності 

колективу студентів, а, передусім, як сфера реальної співучасті студентів у 

вирішенні значних для них життєвих проблем у спільній діяльності та взаємодії 

з іншими самоврядними органами ЗВО аграрного профілю, у реалізації 

визначених спільно з іншими суб'єктами правил співжиття та співпраці, що 

базується на демократичних принципах паритетності, справедливості, рівності 
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прав і можливостей, що, в свою чергу, впливатиме на підвищення рівня 

соціальної зрілості студентів.  

Для цього необхідно, педагогічному колективу закладів вищої освіти 

аграрного профілю забезпечувати участь здобувачів вищої освіти в управлінні 

навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяти 

соціальному становленню та громадянській активності студентів, набуттю їх 

управлінського досвіду та розуміння відповідальності, здійснити чіткий 

розподіл обов’язків між усіма органами студентського самоврядування та 

підтримувати повноправне партнерство; створювати умови для активної 

соціальної дії студентської молоді, надавати методичну та організаційну 

допомогу в реалізації студентами соціально важливих проектів в усіх сферах 

громадянського суспільства, налагоджувати співпрацю студентів ЗВО 

аграрного профілю з громадськими організаціями щодо реалізації соціальних 

програм і проектів на засадах партнерської взаємодії, активізувати співпрацю 

органів студентського врядування із засобами масової інформації.  

Другий перспективний напрям діяльності сучасного закладу вищої 

аграрної освіти в контексті досліджуваної нами проблеми пов’язуємо із 

відображенням цінностей соціально значущих якостей студентів у визначенні 

мети та завдань освітнього процесу та вбачаємо у збагаченні змісту 

гуманітарної освіти ідеями, що лежать в основі формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю та реалізації їх 

соціально зрілої поведінки.  

Необхідність реалізації цього напряму пояснюється тим, що, як свідчить 

здійснений нами аналіз практичної та теоретичної підготовки студентів ЗВО 

аграрного профілю дає підстави стверджувати, що гуманітарна освіта страждає 

ізольованістю соціально-гуманітарного циклу дисциплін (історія, філософія, 

політологія, психологія, культурологія та ін.), відповідна ізольованість згубно 

впливає на становлення особистості фахівця-аграрія, який не володіє духовною 

спадщиною і не має навичок екстраполяції досягнень у галузі інших наук на 

сферу своєї діяльності. Якщо в умовах ринку вимоги до професійної підготовки 
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аграріїв постійно зростають, то соціально-гуманітарний комплекс наук, 

конкуренції зі спеціальними дисциплінами не витримує. Аграрій повинен 

відчувати де починаються моральні та соціальні аспекти його діяльності і в 

чому полягає його особиста відповідальність за її результати. 

З огляду на зазначене: 

 пропонуємо внести певні акценти у зміст соціально-гуманітарні 

дисципліни щодо сутності поняття «соціальна зрілість особистості студента 

ЗВОАП», її структурних компонентів та процесу формування відповідної якості 

у здобувачів вищої аграрної освіти; 

 рекомендуємо впровадити розроблений та апробований під час дослідно-

експериментальної роботи спецкурс «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю» в освітній процес закладів вищої 

освіти аграрного профілю у вибіркові дисципліни навчального плану. Зміст 

цього курсу акцентує увагу на ознайомлення студентів з основними 

теоретичними і прикладними дослідженннями в галузі філософії, психології, 

педагогіки, соціології, акмеології та інших наук, які спрямовані на вивчення 

сутності понять: «соціалізація особистості», «зрілість особистості», «соціальна 

зрілість особистості», «формування особистості», «формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» та інших; 

формування ґрунтовних знань та уявлень про соціальні процеси, явища, закони, 

принципи та соціокультурні тенденції розвитку суспільства та комплекс 

соціально значущих якостей особистості (соціальна активність, соціальна 

відповідальність і самостійність, толерантність, асертивність, 

конкурентоспроможність, громадянськість); розвиток ціннісного ставлення, 

позиції особистості до явищ суспільної діяльності, інтерналізація моральних 

норм і ключових ціннісних пріоритетів суспільства, розвинену систему сталих 

ціннісних орієнтацій; формування спрямованості особистості на розвиток 

інтересів, потреб, установок на соціально доцільну поведінку в професійній 

діяльності; формування свідомего бажання мобілізувати психічні та фізичні 
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можливості до подальшої прогресивної самореалізації та саморозвитку; 

сприяння оволодінню соціальним досвідом, уміннями та навичками, які 

дозволять студентам виступати повноправними суб'єктами суспільно-

практичної діяльності; формування початкового рівеня знань, умінь та навичок 

практичної діяльності студентів щодо аналізу, корекції та подальшого розвитку 

рівня їх соціальної зрілості та застосування набутих знань, умінь та навичок в 

різних соціальних умовах, у тому числі і у професійній діяльності в 

агропромисловій сфері. 

При цьому наголошуємо, що освітній процес закладів вищої освіти 

аграрного профілю має організовуватися як суб’єкт-суб’єктна взаємодії 

викладачів та студентів, що базується на засадах діалогічного спілкування. Це 

досягається засобами технології навчання як дослідження, технології розвитку 

критичного мислення, технології організації групової навчальної діяльності та 

технології інтерактивного навчання. 

Опанування відповідних технологій допоможе студентам отримати 

ґрунтовні знання та уявлення про соціальні процеси, явища, закони, принципи 

та соціокультурні тенденції розвитку суспільства та соціально значущих 

якостей особистості; сформувати ціннісне ставлення, позицію особистості до 

явищ суспільної діяльності, моральні норми і ключові ціннісні пріоритети 

суспільства, систему сталих ціннісних орієнтацій; спрямувати діяльність 

студентів на розвиток інтересів, потреб, установок на соціально доцільну 

поведінку в професійній діяльності; формувати бажання та здатність студентів 

свідомо мобілізувати власні можливості до подальшої прогресивної 

самореалізації, а також  соціальний досвід, уміннями та навичками, які 

дозволяють їм виступати повноправними суб'єктами суспільно-практичної 

діяльності у агропромисловій сфері.  

Третій напрям діяльності закладів вищої аграрної освіти пов’язаний із 

орієнтацією позааудиторної діяльності, спрямованої на створення 

сприятливих умов для інтелектуально-духовного розвитку кожного студента, 

формування високого рівня соціальної зрілості, його здатності опанувати 
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соціально значущі якості, які дозволяють йому активно, свідомо і компетентно 

діяти в усіх сферах суспільного життя, здійснювати та реалізовувати 

продуктивну соціальну взаємодію, двосторонню інтеракцію на основі 

солідарності і співпраці на різних рівнях та соціальних умовах, у тому числі і 

професійних, з подальшою можливістю саморозвитку та самореалізації набутих 

знань, умінь і навичок. 

Основними завданнями відповідної діяльності щодо формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 

визначаємо: ознайомлення студентів із сутністю соціальної зрілості та тією 

системою інтегративних якостей, сформованість яких визначає рівень 

володіння означеним феноменом; формування позитивної мотивації щодо 

формування високого рівня соціальної зрілості особистості та її підкріплення в 

різних видах пізнавальної та суспільно значущої діяльності; здатності діяти та 

спрямовувати поведінку на основі загальнолюдських цінностей; знанні та 

можливості до солідарної взаємодії, котра охоплює наявність таких умінь, як 

уміння оцінювати соціальну ситуацію у відповідному соціокультурному 

середовищі, у тому числі і у віртуальному, налагоджувати комунікативні 

толерантні взаємостосунки в процесі життєдіяльності та спілкування, здатності 

відповідати за зроблений вибір активної громадянської позиції у відстоюванні 

прав і свобод, інтересів особистості, спроможності виявлення самостійності, 

відповідальності, конкурентоспроможності; здатність мобілізувати 

інтелектуально-духовний потенціал для досягнення успіху, що передбачає 

самовдосконалення та саморозвиток особистості; готовність і здатність 

студентів до практичного застосування знань, умінь,  навичок соціально зрілої 

поведінки, які дозволяють їм виступати повноправними суб’єктами суспільно-

практичної діяльності, в тому числі і професійної. 

Ефективність формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю залежить від забезпечення суб’єкт-суб’єктного 

рівноправного партнерства під час залучення студентів до різних видів 

пізнавальної та суспільно значущої діяльності.  



403 

 

Щодо методичного забезпечення даного процесу, його ефективність 

залежить від гармонійного поєднання традиційних та інтерактивних методів і 

форм виховної роботи, які забезпечують цілісний системний підхід до 

організації процесу формування соціальної зрілості студентів.  

Залежно від цілей та форм заходів домінуючим виявлявся той чи інший 

варіант, що пояснюється такими характеристиками: активним спілкуванням 

суб’єктів один з одним, обмін інформацією, розширенням своїх знань, 

удосконаленням умінь та навичок; оптимальною взаємодією і формуванням 

між учасниками характерних індивідуальних взаємостосунків, що слугують 

засобом підвищення ефективності процесу формування соціальної зрілості 

студентів-аграрників; умовою того, що успіх кожного визначає успіхи інших. 

Крім цього, вважаємо за доцільне рекомендувати шляхом проведення 

занять з елементами тренінгу, інших активних та інтерактивних форм виховної 

роботи сприяти опануванню студентами закладів вищої освіти аграрного 

профілю важливих для формування їх соціальної зрілості вмінь, які студенти 

зможуть повноцінно використовувати у процесі професійної діяльності, 

зокрема, встановлювати діалогічну взаємодію, застосовувати ефективні 

процедури прийняття рішень, аргументовано переконувати партнерів по 

взаємодії; робити усвідомлений вибір на основі самостійності та соціальної 

відповідальності; брати безпосередню участь у розв’язанні, як професійних 

задач, так і проблем, які пов'язані з життям місцевої громади та країни; 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

Це, за нашими переконаннями, допоможе студентам отримати ґрунтовні 

знання та уявлення про соціальні процеси, явища, закони, принципи та 

соціокультурні тенденції розвитку суспільства та сформувати соціально 

значущі якості особистості; сформувати ціннісне ставлення, позицію 

особистості до явищ суспільної діяльності, інтерналізація моральних норм і 

ключових ціннісних пріоритетів суспільства, розвинену систему сталих 

ціннісних орієнтацій; спрямувати розвиток інтересів, потреб, установок 

особистості студентів на соціально доцільну поведінку в професійній 



404 

 

діяльності; оволодіти соціальним досвідом, уміннями та навичками, які 

дозволяють студентам виступати повноправними суб'єктами суспільно-

практичної діяльності. 

Важливим результатом здійснення висвітленої вище виховної роботи має 

стати відчуття студентами своєї самоцінності, власної та громадянської 

гідності, активної позиції; прагнення до самовизначення, самореалізації та 

саморозвитку як суб’єкта ефективної соціальної взаємодії з іншими людьми та 

соціальними інститутами у соціальній, економічній, політичній і культурній 

сферах життя; усвідомлення себе як особистості, що здатна не лише самостійно 

вибудовувати своє життя, а й формувати професійні компетенції, які 

впливатимуть на розвиток та удосконалення агропромислової сфери. 

Значні зусилля педагогічних працівників закладу вищої аграрної освіти 

мають бути спрямовані на сприяння самовизначенню, самореалізації та 

саморозвитку кожного студента. З огляду на це, виховний процес має 

організовуватись як цілеспрямована взаємодія викладачів і студентів, що має на 

меті зміну свідомості, світогляду, ціннісних орієнтацій, знань і способів 

діяльності зростаючої особистості, її якісний розвиток і саморозвиток.  

При цьому предметом постійної уваги викладачів закладів вищої освіти 

аграрного профілю має бути саморозвиток студентів як суб’єктів суспільних 

відносин (його активна цілеспрямована діяльність задля зміни самого себе 

власними зусиллями), зокрема, організація самовиховання (специфічного виду 

внутрішньої діяльності особистості-суб'єкта, спрямованої на вироблення вмінь, 

навичок, здібностей, якостей для його самореалізації у професійному та 

соціальному середовищі) та самовдосконалення (найвищої форми саморозвитку 

студента як суб’єкта міжособистісної взаємодії, що здійснюється у моральній 

системі координат і потребує застосування механізму рефлексії, спрямованої на 

пізнання своєї поведінки, дій і вчинків, почуттів і здібностей, а також 

усвідомлення того, як його сприймають партнери по взаємодії); сприяння 

опануванню студентською молоддю навичок саморегуляції (здатності керувати 

собою, власною поведінкою та діяльністю) та самоконтролю за ходом реалізації 
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визначених самими студентами мети і програми дій. Це, у свою чергю, 

сприятиме становленню студента як соціально зрілої особистості у всіх сферах 

суспільного життя, в тому числі і в професійній.  

Четвертий перспективний напрям діяльності сучасного закладу вищої 

аграрної освіти пов’язуємо із необхідністю налагодження взаємодії закладів 

вищої агарної освіти з різними соціальними інститутами, органами влади та 

місцевого самоврядування щодо формування соціальної зрілості студентів-

аграрників. Співпраця з молодіжними об’єднаннями, громадськими 

організаціями, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладами 

та установами культури, благодійними організаціями та фондами, бізнес-

структурами тощо, – допоможе студентам набути досвіду активної громадської 

та громадянської діяльності, розвинути у себе здатність об’єктивно оцінювати 

та ефективно реалізовувати власні сили і можливості у всіх сферах соціобуття. 

У тому числі в і процесі професійної самореалізації в агропромисловій сфері. 

П’ятий напрям пропонуємо упровадити розроблений нами у ході 

дослідження семінар-практикум «Теорія і практика формування соціальної 

зрілості студентів заклади вищої освіти аграрного профілю»; заняття з 

елементами тренінгу «Ефективна комунікація та взаємодія», мета яких 

підвищення рівня міжособистісної взаємодії між суб'єктами освітнього 

процесу; лекції з елементом дискусії «Формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю: стан, проблеми, перспективи», 

головною метою яких було підвищення рівня готовності викладачів-кураторів 

до закладів вищої освіти аграрного профілю, а також методичні вказівки з 

організації навчально-виховної роботи студентів заклади вищої освіти 

аграрного профілю «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю», які містять загальні методичні рекомендації з 

організації навчальної та виховної діяльності студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю; поняття «соціальна зрілість особистості» та структурні 

компоненти соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; діагностичні методики щодо визначення рівня сформованості 
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компонентів соціальної зрілості студентів-аграрників; методичні рекомендації 

щодо впровадження структурно-функціональної моделі формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в освітній процес. 

Ці розробки взаємозбагачують одна одну та спрямовані на формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

Шостий напрям діяльності реалізація цього аспекту діяльності закладів 

вищої освіти аграрного профілю, має відбуватися на основі демократизації, 

гуманізації та індивідуалізації соціобуття студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю; формування особистісно-конструктивної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу закладів вищої 

освіти аграрного профілю; забезпечення умов продуктивної життєдіяльність 

суб'єктів у закладах вищої аграрної освіти. 

У створенні виховного простору, сприятливого для формування 

соціальної зрілості студентів-аграрників провідна роль належить створенню 

продуктивних взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу, організації 

спільних справ юнаків та дівчат в суспільно значущих проектах, формування 

психологічного клімату академічної групи, навчально-наукового інституту 

(факультету), в цілому в університеті, розвитку ефективної системи органів 

студентського самоврядування, участь студентів у волонтерській діяльності. 

Сьомий перспективний напрям діяльності сучасного ЗВО в контексті 

досліджуваної нами проблеми пов’язуємо із використанням педагогічного 

моніторингу в процесі формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

аграрного профілю, який дозволяє: забезпечувати суб'єктів цього процесу 

якісною інформацією про результати відповідної діяльності, об’єктивне і 

своєчасне отримання якої, слугує індикатором для здійснення діяльності, 

спрямованої на покращення процесу формування соціальної зрілості студентів; 

здійснювати швидкий доступ до результатів змін, які відбуваються, як  

безпосередньо зі студентами, які беруть участь у процесі формування 

соціальної зрілості, так і моделювати цей процес, якщо він за результатами 
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дослідження потребує корекції, а також швидко розповсюджувати та 

впроваджувати результати досліджень у практику діяльності закладів вищої 

аграрної освіти; розвивати у студентів навички рефлексії шляхом фіксації стану 

свого розвитку та саморозвитку; «відбирати» і впроваджувати тільки ті форми, 

методи та засоби організації процесу формування соціальної зрілості, які 

суттєво підвищують її ефективність; розширювати мотиваційно-смислову 

основу формування соціальної зрілості студентів, що позитивно вплине на 

забезпечення ефективності цього процесу; впливати на зміну позиції студентів 

по відношенню до власного професійного та соціального зростання, яка 

дозволить їм в майбутньому стати соціально зрілою особистістю та 

конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці. 

Підсумовуючи, наголосимо, що завдання всіх висвітлених у цьому 

підрозділі дисертації прогностичних векторів діяльності ЗВОАП в контексті 

досліджуваної проблеми можуть бути комплексно й системно реалізовані 

завдяки упровадженню розробленої й апробованої нами структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів-аграрників, 

яку пропонуємо до використання в освітньому процесі ЗВОАП. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Здійснено експериментальну перевірку та визначено ефективність 

структурно-функціональної моделі й організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Формувальний експеримент було побудовано у такий спосіб, щоб у 

кожній з експериментальних груп (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) здійснювалася перевірка 

ефективності однієї з організаційно-педагогічних умов; у п’ятій 

експериментальній групі (Е5) – впроваджувалися всі визначені нами умови. 

З метою забезпечення оцінки рівня достовірності одержаних результатів 

та статистичного підтвердження гіпотези використано непараметричний 



408 

 

критерій Пірсона (критерій χ2), який розраховувався за допомогою пакету 

STATISTICA 6.0. Під час проведення контрольного зрізу було визначено та 

проаналізовано кількісні значення рівнів сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю контрольної та 

експериментальних груп; установлено відповідну динаміку показників.  

Аналіз одержаних результатів уможливлює висновок, що найбільш вагомі 

результати було одержано у п’ятій експериментальній групі (Е5), у якій були 

реалізовані всі забезпечені нами організаційно-педагогічні умови. 

На підставі аналізу результатів, одержаних після завершення 

експериментального дослідження, визначено такі показники рівнів 

сформованості соціальної зрілості студентів експериментальної (Е5) та 

контрольної (К) груп: високий рівень сформованості соціальної зрілості 

становить 36,3 % студентів Е5 та 8,4 % студентів К, отже, динаміка зростання 

цього рівня в Е5  дорівнює + 33,9 %; середній рівень сформованості соціальної 

зрілості становить 60,1 % студентів Е5 та 40,0 % студентів К (динаміка: 

+28,6 %); низький рівень сформованості соціальної зрілості становить 3,6 % 

студентської молоді Е5 та 51,6 % респондентів К (динаміка: –62,5 %). 

Перевірка вірогідності отриманих експериментальних даних за 

допомогою критерію Пірсона (критерій χ
2
) підтвердила ефективність 

розробленої та впровадженої в освітній процес експериментальних закладів 

структурно-функціональної моделі й організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів. 

Ураховуючи результати педагогічного експерименту було розроблено 

такі перспективні напрямки формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю: впровадження структурно-функціональної 

моделі й організаційно-педагогічних умов формування соціальної зрілості 

студентів в практику діяльності закладів вищої освіти аграрного профілю всіх 

рівнів акредитації; дослідження гендерних аспектів формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; удосконалення 

діагностичного інструментарію, який дає змогу визначити рівень 
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сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю та організаційно-методичного забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора (Данченко, 2017b, 2017d, 2017e, 2017f, 2017i, 2017l, 2017m, 2017o, 2017q, 

2017t, 2017w, 2017x, 2018d, 2018c). 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час дослідно-експериментальної роботи здійснено теоретичне 

узагальнення та обґрунтовано новий підхід до вирішення проблеми 

формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої 

освіти аграрного профілю. Результати проведеного дослідження засвідчили 

досягнення мети, вирішення поставлених завдань та правомірність положень 

загальної і часткової гіпотез, що уможливило визначення таких висновків:  

1. На основі теоретико-методологічного аналізу наукових підходів до 

проблеми соціальної зрілості особистості визначено та обґрунтовано теоретичні 

і методичні засади формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Уточнено сутність поняття «соціальна зрілість студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю» як інтегративної якості, що складається з 

ґрунтовних знань про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості 

(самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, 

асертивність, громадянськість); цілеспрямовано формується в освітньому 

процесі закладів вищої освіти аграрного профілю; проявляється через ціннісне 

ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, 

прийнятих у соціумі; спрямованість на розвиток потреби соціально доцільної 

поведінки; свідому реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв соціально 

значущих якостей; оволодіння вміннями будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 

суспільно-практичної діяльності. 

Виокремлено змістову структуру соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, що містить такі компоненти: когнітивний 

(знання про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до явищ суспільної 

дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі, переживання, що 
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відображають ставлення студентів до соціальної зрілості як особистісного 

надбання); мотиваційний (сформованість мотивів студентів, які спрямовують їх 

дії на активне, свідоме формування соціальної зрілості); рефлексивно-вольовий 

(довільна саморегуляція студентів, свідома реалізація суспільних норм і 

цінностей); поведінково-діяльнісний (прояв соціально значущих якостей, 

оволодіння уміннями будувати продуктивні соціальні відносини). 

З’ясовано логіку висвітлення процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в контексті таких 

методологічних підходів: особистісно орієнтованого, соціокультурного, 

аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного. 

Визначено, що організація процесу формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю потребує дотримання таких 

провідних педагогічних принципів: гуманізації і демократизації, 

культуровідповідності, рольової перспективи, діалогічності, колективної 

взаємодії, індивідуалізації, опори на реальний досвід суб’єктів освітнього 

процесу, саморозвитку. 

2. Відповідно до змістової структури визначено критерії та 

показники сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю: оволодіння знаннями про соціально значущі якості та 

соціально-культурні процеси та явища (показники: знання про соціально 

значущі якості та усвідомлення необхідності їх формувати; повнота, глибина, 

міцність знань про соціально-культурні процеси та явища, норми, правила, 

моделі поведінки, уміння їх отримувати і застосовувати); ціннісне ставлення до 

соціально значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на 

базі прийняття рішень (показники: ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства; здатність розуміти та керувати відносинами особистості, 

що репрезентовані в емоціях); значущість формування соціальної зрілості 

(показники: спрямованість на ефективну соціальну взаємодію, ділову 

співпрацю; актуалізація потреби в активному, свідомому формуванні 

соціальної зрілості); здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на 
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формування соціальної зрілості (показники: здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати соціальні завдання; свідома саморегуляція у 

напрямі формування соціальної зрілості); здатність будувати продуктивні 

соціальні відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними 

суб’єктами суспільно-практичної діяльності (показники: прояв соціально 

значущих якостей (самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, толерантність, асертивність, громадянськість; уміння 

конструктивно виконувати соціальні завдання та вирішувати конфліктні 

ситуації). 

Визначено відповідні рівні сформованості соціальної зрілості студентів 

вищих аграрних навчальних закладів: високий, середній, низький. 

3. Схарактеризовано виховний потенціал освітнього процесу закладів 

вищої освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості, який 

забезпечується, зокрема реалізацією гуманітарного складника професійної 

підготовки студентів у закладах вищої освіти аграрного профілю; здійсненням 

навчально-виховної позааудиторної діяльності, яка, за умови забезпечення її 

ефективними формами та методами формування соціальної зрілості студентів, 

сприяє конкретизації уявлень студентів про сутність і специфіку майбутньої 

професії, поглиблення й розширення професійного світогляду, удосконалення 

як соціальних, так і професійних умінь і навичок, пробудження потреби у 

здійсненні соціальної самоосвіті та самовиховання, удосконаленню професійно 

та соціально значущих якостей, які забезпечують успіх як у професійній, так і у 

суспільно-практичній діяльності; організацією діяльності, спрямованої на 

формування виховного простору закладів вищої освіти аграрного профілю, в 

якому особливе місце належить органам студентського самоврядування; 

формуванням готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів, ефективність діяльності яких залежить як від їх професійних та 

особистісних якостей, так і від сформованості готовності до формування 

соціальної зрілості студентів-аграрників. 
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4. Теоретично обґрунтовано й розроблено структурно-функціональну 

модель формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, яка складається з цільової (мета й завдання формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), 

теоретико-методологічної (методологічні підходи та принципи формування 

соціальної зрілості студентів, структурні компоненти соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), діагностичної (критерії, 

показники й рівні сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю), організаційно-формувальної (функції, 

організаційно-педагогічні умови, форми, методи формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю), результативної 

(позитивна динаміка формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю) складових. 

Визначено організаційно-педагогічні умови формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю (розроблення та 

реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; формування готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; створення виховного простору у закладах вищої освіти аграрного 

профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів; педагогічний 

моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості студентів). 

5. Розроблено та апробовано організаційно-методичне забезпечення 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти.  

З’ясовано, що значний потенціал у процесі формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти має розроблений спецкурс 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю», оскільки він створює оптимальні умови для: ознайомлення студентів 

з основними теоретичними і прикладними дослідженнями в галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціології, аксіології та інших наук, які спрямовані на 

вивчення сутності понять: «соціалізація особистості», «зрілість особистості», 
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«соціальна зрілість особистості», «формування особистості», «формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» та інші; 

формування ґрунтовних знань та уявлення про соціальні процеси, явища, 

закони, принципи і соціокультурні тенденції розвитку суспільства та соціально 

значущі якості особистості (соціальна активність та відповідальність, 

самостійність, толерантність, асертивність, громадянськість); розвитку 

соціальної позиції, ціннісного ставлення студентів до явищ суспільної 

діяльності; формування початкового рівня знань, умінь та навичок практичної 

діяльності студентів щодо аналізу, корекції та подальшого розвитку рівня їх 

соціальної зрілості і застосування набутих знань, умінь та навичок в різних 

соціальних умовах, у тому числі у професійній діяльності в аграрній. 

Конструювання змісту навчання студентів передбачало оптимізацію 

виховних можливостей навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

щодо формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю: корегування навчальних програм та оновлення методичного 

забезпечення відповідних дисциплін («Філософія», «Історія України», 

«Політологія», «Соціологія», «Психологія»). 

У дисертації виховний простір визначено як педагогічно цілеспрямована, 

організована сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що оточує 

студентів та зорієнтована на: демократизацію, гуманізацію та індивідуалізацію 

соціобуття студентів; формування особистісно конструктивних відносин між 

суб’єктами освітнього процесу; оптимізацію виховних можливостей процесу 

навчання студентів; підвищення ролі викладача у створенні виховного 

простору закладів вищої освіти аграрного профілю в процесі формування 

соціальної зрілості студентів (за І. Бехом). 

З’ясовано, що реалізація розробленої інтерактивної програми виховання 

студентів «Соціальна зрілість особистості як основа ефективної самореалізації» 

сприяє підвищенню рівня соціальної зрілості студентів-аграрників. 

На формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю спрямовано розроблений 
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семінар-практикум «Теорія та практика формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», заняття з елементами 

тренінгу «Ефективна комунікація та взаємодія» і лекції з елементом дискусії 

«Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої аграрної освіти: 

стан, проблеми, перспективи», проведення яких сприяє підвищенню рівня 

готовності викладачів до діяльності з формування соціальної зрілості студентів. 

Визначено найбільш ефективні методи формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю: бесіди, дискусії, години 

освіченості та спілкування, екскурсії, лекції з елементами дискусії, конкурси, 

свята, сюжетно-рольові ігри, ділові ігри, складання індивідуальних програм 

особистісного розвитку, самопрезентація, розроблення та захист творчих 

проектів, вирішення індивідуально-ціннісних проблем, вправи, лекції та заняття 

з елементами тренінгу, проектна, суспільно корисна (у формі волонтерського 

руху) діяльність тощо. 

6. Здійснено експериментальну перевірку та визначено ефективність 

структурно-функціональної моделі й організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Формувальний експеримент було побудовано у такий спосіб, щоб у 

кожній з експериментальних груп (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) здійснювалася перевірка 

ефективності однієї з організаційно-педагогічних умов; у п’ятій 

експериментальній групі (Е5) – впроваджувалися всі визначені умови. Аналіз 

одержаних результатів уможливлює висновок про те, що найбільш вагомі 

результати було одержано у п’ятій експериментальній групі (Е5), у якій були 

реалізовані всі розроблені організаційно-педагогічні умови. 

Результати діагностування рівнів сформованості соціальної зрілості 

студентів контрольної (К) та експериментальної груп (Е5) після формувального 

експерименту доводять ефективність структурно-функціональної моделі: в 

експериментальній групі (Е5) високий рівень сформованості соціальної зрілості 

діагностовано у 36,3 % студентів (на констатувальному етапі – 2,4 %), середній 
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виявлено у 60,1 % студентів (на констатувальному етапі – 31,5 %), низький 

рівень діагностовано у 3,6 % студентів (на констатувальному етапі – 66,1 %). 

Чисельність студентів-аграрників з високим та середнім рівнем сформованості 

соціальної зрілості збільшилася на 33,9 % та 28,6 % відповідно, а число студентів 

із низьким рівнями зменшилося на 62,5 %.  

Отже, аналіз результатів формувального експерименту довів ефективність 

визначених теоретико-методичних засад формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти, підтвердив педагогічну доцільність і дієвість 

розробленої структурно-функціональної моделі та організаційно-педагогічних 

умов формування соціальної зрілості.  

Проведена експериментальна робота сприяла поглибленню студентами 

знань про соціально-культурні процеси та явища й соціально значущі якості; 

формуванню ціннісного ставлення до явищ суспільної діяльності, здатності 

здійснювати свідомо регульовану поведінку, спрямовану на формування 

соціальної зрілості, уміння будувати продуктивні соціальні відносини, які 

дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-

практичної діяльності. 

Беручи до уваги, що проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

вирішення проблеми формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю, розроблено перспективні напрямки формування 

соціальної зрілості студентів означених закладів. Перспективи подальшого 

дослідження проблеми пов’язані з поглибленим концептуальним аналізом 

формування соціальної зрілості особистості в сучасних умовах, виявом 

статевих та індивідуальних відмінностей проявів досліджуваної інтегративної 

якості, особливостей її формування у студентів, теорії і практики формування 

соціальної зрілості студентів закладів аграрного профілю у процесі їх фахової 

підготовки в умовах магістеріуму. Потреба такого аналізу зумовлює пошук 

адекватних методів діагностики цього інтегрального утворення в контексті 

цілісного особистісного розвитку студентів та теоретичне обґрунтування 

ефективних освітніх технологій з його формування. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

А.1.  

Таблиця 1.1. 

Перелік соціальних компетенцій, якими повинні оволодіти студенти 

в процесі отримання відповідної спеціальності  

(за соціальною спрямованістю) 

№ Спеціальність Компетенція 

1 208 

«Агроінженерія» 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, 

застосовувати принципи деонтології при виконанні 

професійних обов'язків; Здатність будувати конкурентну карту 

ринку, виділяти ключові фактори успіху та розвивати 

конкурентні переваги організації тощо. 

2 122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, 

здатність будувати конкурентну карту ринку, виділяти ключові 

фактори успіху та розвивати конкурентні переваги організації; 

працювати в команді, визначеність та наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків, професійне володіння 

сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями, 

здатність нести відповідальність за прийняті рішення, здатність 

діяти соціально відповідально та свідомо, здатність працювати в 

команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії 

3 201  

«Агрономія» 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, готовність нести 

відповідальність за прийняте рішення, здатність до швидкого 

засвоєння нової техніки, технологій, передових методів праці 

тощо; розуміння причинно-наслідкових зв’язків  розвитку 

суспільства і вміння їх застосовувати в професійній і соціальній 

діяльності. 

4 101  

«Екологія» 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 

здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії, формувати ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного 

досвіду в сфері екології, формувати тексти, робити презентації 

та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу 

з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення 

плагіату, пояснювати соціальні, економічні та політичні 

наслідки впровадження екологічних проектів, вибирати 

оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду 

та екологічної мережі, усвідомлювати відповідальність за 

ефективність та наслідки реалізації комплексних 

природоохоронних заходів; пояснювати соціальні, економічні 

та політичні наслідки впровадження екологічних проектів; 

вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та формування територій природно-

заповідного фонду та екологічної мережі тощо. 
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Продовження таблиці 1.1. 

№ Спеціальність Компетенція 

5 141  

«Електроенергетик

а, електротехніка, 

електромеханіка» 

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на 

реалізацію технічних рішень в електроенергетиці, 

електротехніці, електромеханіці; демонструвати повагу до 

самобутності різних культур і конфесій; дотримуватись 

принципів демократії та поваги до прав гром 

6 072 

«Фінанси, 

банківська справа і 

страхування» 

Оцінювання та прогнозування політичних, економічних і 

соціальних подій і явищ; опанування робочими навичками 

працювати самостійно і в групі, уміння отримувати результат в 

межах обмеженого часу і з наголосом на професійну сумлінність 

тощо. 

7 033  

«Галузеве 

машинобудування» 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність); вміння виявляти, 

ставити і вирішувати проблеми; здатність працювати в команді і 

автономно, розуміння проблем забезпечення сталого розвитку, 

при виконанні технічних завдань тощо; розуміння студентами 

причинно-наслідкових зв’язків  розвитку суспільства і вміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності, 

використання сучасних науково-технічних, культурних 

досягнень сучасної цивілізації тощо. 

8 075  

«Маркетинг» 

Здатність підвищувати загальнокультурний та інтелектуальний 

рівень особистості, оцінювання і прогнозування політичних, 

економічних, соціальних подій та явищ, здатність до вивчення 

та прогнозування кон’юнктури ринку, розрахунку його 

місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції, 

аналізу поведінки споживачів і конкурентів, а також 

конкурентного середовища, забезпечувати встановлення та 

підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами 

ринку та інші. 
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А.2. 

А.2.1.  

Опитувальник 

щодо визначення актуальних проблем розвитку ЗВО 

Шановні колеги, просимо Вас відповісти на ряд запитань, які допоможуть 

нам в дослідженні проблем реформування та розвитку вищої аграрної освіти. 

Заручившись Вашою підтримкою, ми маємо можливість дослідити як сьогодні 

розвивається вища аграрна освіта, які шляхи та напрямки ефективного 

реформування вищої аграрної освіти є найбільш актуальними. Сподіваємось на 

Вашу підтримку і розуміння. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання. 

Відповідаючи на питання, підкресліть обраний варіант або напишіть власний. 

№  Питання Варіанти відповідей 

1 Яке значення для 

економіки України має 

агропромисловий 

комплекс? 

А) велике значення; 

Б) як і всі інші галузей народного господарства України; 

В) не має ніякого значення; 

Г) ваш варіант:  

2 Що, на вашу думку, 

впливає на розвиток 

агропромислового 

комплексу України? 

А) рівень фінансування АПК; 

Б) рівень розвитку економіки України; 

В) політична та соціальна стабільність; 

Г) рівень вищої аграрної освіти, яка відповідає міжнародним 

стандартам. 

Д) ваш варіант:  

3 Чи потребує 

реформування вища 

аграрна освіта України? 

А) так потребує; 

Б) ні не потребує. 

В) ваш варіант відповіді: 

4 В якому напрямку, на 

вашу думку, повинно 

здійснюватися 

реформування вищої 

аграрної освіти в 

Україні? 

А) відкриття нових спеціальностей, які б відповідали вимогам 

АПК; 

Б) професійна підготовка студентів до роботи в нових соціально-

економічних умовах, за для нового підходу до кадрового 

забезпечення села; 

В) залучення до навчального процесу  представників різних 

галузей господарської діяльності АПК та потужних навчально-

виробничих комплексів; 

Г) забезпечення освітнього процесу закладів вишої освіти  

інноваційними педагогічними технологіями; 

Д) покращення фінансування  та матеріального забезпечення 

вищої аграрної освіти; 

Е) ваш варіант: 

5 Яке значення, для 

розвитку вищої 

аграрної освіти, має 

гуманітарна складова? 

А) має велике значення; 

Б) не має ніякого значення; 

В) ваш варіант: 
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Продовження опитувальника 
№  Питання Варіанти відповідей 

6 Чи необхідною є, в 

процесі підготовки 

фахівців-аграріників, 

діяльність спрямована 

на: 

- поліпшення  якості 

соціалізації студентів, 

- 

- мобілізацію їх 

особистісного 

потенціалу,   

- розвиток творчих 

здібностей,  

- формування 

особистості студентів 

тощо? 

А) так – це необхідно; 

Б) ні дана діяльність є зайвою; 

В) ваш варіант: 

 

7 Чи потрібно,  для 

поліпшення якості 

особистісної та 

професійної 

компетентності 

майбутніх фахівців, 

формування соціальної 

зрілості студентів 

ЗВОАП? 

А) так – це необхідно; 

Б) ні –  не потрібно; 

В) ваш варіант: 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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А.2.2. 

Таблиця 1.2. 

Результати опитування викладачів закладів вищої освіти аграрного 

профілю України та працівників АПК України щодо визначення проблем 

розвитку вищої аграрної освіти (кількість респондентів: 358) 

№ 

 

Висвітлення проблем вищої аграрної освіти 

Питання 

 

Варіант відповіді 

А Б В Г Д 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

1 Яке значення для 

економіки України має 

агрокомплекс? 

90 81 56 17 12 3 - - - - 

2 Що, на вашу думку, 

впливає на розвиток 

агропромислового 

комплексу України? 

8 27 112 32 148 41 - - - - 

3 Чи потребує реформування 

вища аграрна освіта 

України? 

49 97 9 2,5 - - - - - - 

4 В якому напрямку, на вашу 

думку, повинно 

здійснюватися 

реформування вищої 

аграрної освіти в Україні? 

4 12 102 28 58 16 98 27 56 16 

5 Яке значення, для розвитку 

вищої аграрної освіти, має 

гуманітарна складова? 

37 66 121 34 0 0 - - - - 

6 Чи необхідною є, в 

процесі підготовки 

фахівців-аграріників, 

діяльність спрямована на: 

поліпшення  якості 

соціалізації студентів, - 

мобілізацію їх 

особистісного потенціалу,  

розвиток творчих 

здібностей, формування 

особистості студентів? 

33 93 25 6,9 0 0 - - - - 

7 Чи потрібно,  для 

поліпшення якості 

особистісної та професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців-аграріників, 

формування соціальної 

зрілості ЗВО АП? 

53 99 5 1,3 0 0 - - - - 
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А.2.3.  

Анкета  

дослідження рівня обізнаності респондентів щодо сутності поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», її структури та 

необхідності формування відповідної якості у майбутніх фахівців-аграріїв 

Шановні респонденти, просимо Вас відповісти на ряд запитань, які допоможуть 

нам в дослідженні проблеми формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

Заручившись Вашою підтримкою, ми маємо можливість дослідити як сьогодні 

розвивається соціальна складова вищої аграрної освіти, а саме соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Сподіваємось на Вашу підтримку і розуміння. 

Відповідаючи на питання, підкресліть обраний варіант або напишіть власний. 

 
№  Питання Варіанти відповідей 

1 Яке значення, для розвитку вищої аграрної освіти, має 

гуманітарна складова? 

А) має велике значення; 

Б) не має ніякого значення; 

В) ваш варіант: 

2 Чи необхідною є, в процесі підготовки фахівців-

аграріників, діяльність спрямована на: 

поліпшення  якості соціалізації тих, хто навчається, 

мобілізацію їх особистісного потенціалу, розвиток 

творчих здібностей, формування соціально значущих 

якостей? 

А) так – це необхідно; 

Б) ні - дана діяльність є зайвою; 

В) частково; 

Г) ваш варіант: 

 

3 Чи потрібно,  для поліпшення якості особистісної та 

професійної компетентності майбутніх фахівців-

аграріників, формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю? 

А) так – це необхідно; 

Б) ні - дана діяльність є зайвою; 

В) частково; 

Г) ваш варіант: 

4 Чи володієте ви знаннями про сутність поняття 

«соціальна зрілість особистості студентів ЗВО АП»,  її 

складників, шляхів і засобів формування? 

А) так; 

Б) ні; 

В) частково; 

Г) ваш варіант: 

5 На Вашу думку, чи вплине високий рівень соціальної 

зрілості на ефективність професійної самореалізації 

особистості? 

А) так; 

Б) ні; 

В) частково; 

Г) ваш варіант: 
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А.2.4. 

Таблиця 1.3 

Результати анкетування щодо визначення обізнаності студентів стосовно 

сутності поняття «соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю» та необхідності формування відповідної якості у 

майбутніх фахівців-аграрників 

 (478 студентів, які брали участь в експериментальному дослідженні) 

№ 

 

Висвітлення проблем, яка досліджується 

Питання 

 

Варіант відповіді 

А Б В Г Д 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

1 Яке значення, для розвитку 

вищої аграрної освіти, має 

гуманітарна складова? 

221 46,2 241 50,4 16 3,3 - - - - 

2 Чи необхідною є, в процесі 

підготовки фахівців-

аграрників, діяльність 

спрямована на: 

поліпшення  якості 

соціалізації тих, хто 

навчається, мобілізацію їх 

особистісного потенціалу,  

розвиток творчих 

здібностей, формування 

особистості тощо? 

124 25,9 198 41,4 156 32,6 - - - - 

3 Чи потрібно,  для 

поліпшення якості 

особистісної та професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців-аграрників, 

формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП? 

107 22,4 250 52,3 121 25,3 - - - - 

4 Чи володієте ви знаннями 

про сутність поняття 

«соціальна зрілість 

особистості студентів 

ЗВОАП»,  її складників, 

шляхів і засобів 

формування? 

23 4,8 296 61,9 159 33,3 - - - - 

5 На Вашу думку, чи вплине 

високий рівень соціальної 

зрілості на ефективність 

професійної самореалізації 

особистості? 

34 7,1 277 57,9 167 34,9 - - - - 
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А.2.5. 

Таблиця 1.4. 

Результати анкетування щодо визначення обізнаності викладачів стосовно 

сутності поняття «соціальна зрілість особистості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю» та необхідності формування відповідної якості у 

майбутніх фахівців-аграріїв 
 (78 викладачів закладів вищої аграрної освіти, які брали участь в 

експериментальному дослідженні) 

№ 

 

Висвітлення проблем, яка досліджується 

Питання 

 

Варіант відповіді 

А Б В Г Д 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

1 Яке значення, для розвитку 

вищої аграрної освіти, має 

гуманітарна складова? 

46 59,0 32 41,0 0 0 -  - - 

2 Чи необхідною є, в 

процесі підготовки 

фахівців-аграрників, 

діяльність спрямована на: 

поліпшення якості 

соціалізації тих, хто 

навчається, мобілізацію їх 

особистісного потенціалу, 

розвиток творчих 

здібностей, формування 

ключових компетенцій 

тощо? 

59 75,6 19 24,4 - - -  - - 

3 Чи потрібно,  для 

поліпшення якості 

особистісної та професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців-аграрників, 

формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП? 

68 87,2 10 12,8 - - - - - - 

4 Чи володієте ви знаннями 

про сутність поняття 

«соціальна зрілість 

особистості студентів ЗВО 

АП»,  її складників, шляхів і 

засобів формування? 

16 20,5 9 11,5 53 68,0 - - - - 

5 На Вашу думку, чи вплине 

високий рівень соціальної 

зрілості на ефективність 

професійної самореалізації 

особистості студентів? 

24 30,8 7 8,9 47 60,3 - - - - 
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А.3. 

А.3.1.  
Харківський національний технічний університет  

сільського господарства  імені Петра Василенка 

Психологічна служба 

Комітет у справах  молоді та спорту 

Проводять анкетування щодо визначення рівня адаптації студентства до освітнього 

процесу в ХНТУСГ. Просимо вас щиро відповісти на запропоновані питання. 

1. Чи не жалкуєте Ви, що стали студентом/-кою нашого навчального закладу? 

а) Так;                           б) Ні;                           в) Частково. 

2. Студентське життя у порівнянні зі шкільним: 

а) Більш цікаве;     б) Менш цікаве;              в) Ніякої різниці. 

 

3. Що Вам найбільше запам’яталось за час навчання? 

________________________________________________________________________________ 

4. Що Вам найбільше не сподобалось за час навчання? 

________________________________________________________________________________ 

5. Які стосунки склались у Вашій групі: 

а) Доброзичливі;  б) Кожен сам по собі;  в) Неприязні;  г) Ваш варіант. 

____________________________________________________________ 

6. Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання: 

а) Звикнути до підвищених або занижених вимог до навчання, модульно-рейтингової 

системи; б) Увійти у колектив;                                  в) Звикнути до нових умов життя. 

7. Чи відчуваєте Ви допомогу куратора групи? 

а) Так;                  б) Ні;                  в) Частково. 

8. Чи цікавить Вас: 

а)Участь у студентських конференціях;  б) Круглі столи;  в) Робота у гуртках, студіях;             

г) Участь у тренінгах;              д) Консультації психолога. 

9. Чи повинні, на Вашу думку викладачі відвідувати гуртожиток для спілкування зі 

студентами:  
         а) Так;                        б) Ні;                        в) Важко відповісти. 

10. Чи задовольняє Вас графік роботи бібліотеки, тощо: 

         а) Так;                        б) Ні;                        в) Ваш варіант. 

11. Чи задовольняє Вас графік роботи та меню їдалень:  

         а) Так;                        б) Ні;                        в) Частково. 

12. Чи отримуєте Ви допомогу у вирішенні своїх поточних проблем з боку 

співробітників університету:  

        а) Так;                         б) Ні;                        в) Ваш варіант. 

13. Які послуги Ви хотіли б отримати у повному обсязі в гуртожитку? Користування:  

а) спортзалами;    б) Інтернет;                     в) бібліотечними пунктами;  

г) пральнями;      д) кімнатами самопідготовки;    е) кухнями;   з) душовими тощо. 

14. Чи отримуєте Ви данні послуги?  

       а) Так;                        б) Ні;                           в) Частково. 

15. З якими труднощами за час навчання Ви зіткнулись? Чи були вони вирішені? 

 _______________________________________________________________________________ 

16. Які якості особистості своїх викладачів Ви оцінюєте якнайвище? 

_______________________________________________________________________________ 

17. Викладіть свої прохання і побажання до викладачів щодо якості викладання та 

спілкування 

________________________________________________________________________________ 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 
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ДОДАТОК Б 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП 

 

Б. 1. 

Тестові практичні завдання, які характеризують повноту, глибину та 

міцність знань про соціально-культурні процеси та явища 

 

Тестова контрольна робота № 1  

Інструкція Тестова контрольна робота містить 30 питань. За кожну вірну 

відповідь студент отримує 1 бал.  

Бланк відповідей до тестової контрольної роботи № 1  

Визначення обсяг засвоєних знань про соціально-культурні процеси та 

явища 

№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

1 Чи вірним є твердження, що агент соціалізації – це соціальні 

структури, які вводять людину в світ соціального, завдяки яким на 

індивіда транслюються соціальний досвід, соціальні норми? 

   

2 Чи вірним є твердження, що адаптація – це пристосування індивіда 

до існуючих в спільноті соціальних норм? 

   

3 Чи вірним є твердження, що аномія – це стан суспільства, в якому 

значна частина його членів, знаючи про існування зобов’язальних 

норм, ставиться до них негативно або байдуже? 

   

4 Чи вірним є твердження, що девіантна поведінка – це практичний 

прояв соціальної девіації, поведінка, що не відповідає суспільним 

цінностям і нормам, як моральним, так і правовим? 

   

5 Чи вірним є твердження, що десоціалізація – це процес втрати 

людиною своєї соціальної якості? 

   

6 Чи вірним є твердження, що квазігрупа – це нестійка, неформальна 

сукупність людей, об’єднана, як правило одним або дуже невеликою 

кількістю типів взаємодії, що має невизначену структуру і систему 

цінностей і норм? 

   

7 Чи вірним є твердження, що порядок соціальний – це взаємодія 

учасників суспільного життя, результатом якої є сталість та 

цілісність спільноти? 

   

8 Чи вірним є твердження, що ситуація конфлікту – це зовнішні 

обставини в суб’єктивній інтерпретації індивіда, накопичені 

протиріччя, пов’язані з діяльністю суб'єктів соціальної взаємодії? 
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№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

9 Чи вірним є твердження, що соціальна взаємодія – це процес 

взаємного впливу індивідів, соціальних груп та спільнот одних на 

інших?  

   

10 Чи вірним є твердження, що соціальна дія – це дія соціального 

суб’єкта, спрямована на забезпечення своїх потреб та інтересів? 

   

11 Чи вірним є твердження, що соціальна група – це сукупність 

індивідів, яка характеризується спільними інтересами, установками і 

орієнтаціями, нормативною регламентацією спільної діяльності 

людей у межах просторово-часового контініуму? 

   

12 Чи вірним є твердження, що соціальна мобільність –  це процес 

переміщення соціальних суб’єктів між елементами соціальної 

структури? 

   

13 Чи вірним є твердження, що соціальна норма – це вимоги, 

побажання і очікування відповідної поведінки, яка схвалюється 

суспільством? 

   

14 Чи вірним є твердження, що соціальна зрілість – це інтегративна 

якість, що проявляється у сформованості соціальних настанов, 

спрямованих на свідому інтерналізацію (привласнення) базових 

соціальних цінностей та уявлень про соціально значущу поведінку; 

умінні проявляти соціально схвалювані якості; здатності активно, 

свідомо, компетентно діяти в усіх сферах суспільного життя, 

здійснювати та реалізовувати продуктивну соціальну взаємодію, 

двосторонню інтеракцію на різних рівнях та в різних соціальних 

умовах, у тому числі і у професійній діяльності? 

   

15 Чи вірним є твердження, що соціальна реальність – це  об’єкт 

пізнання соціології, створюється в процесі соціальних взаємодій 

суб’єктів, є результатом їх свідомості та життєдіяльності? 

   

16 Чи вірним є твердження, що соціальна роль – це відносно 

постійна та внутрішньо пов’язана система дій, які є реакціями на 

поведінку інших осіб, яка протікає згідно з встановленими зразками, 

наслідування яким група очікує від своїх членів?  

   

17 Чи вірним є твердження, що соціальна система – це цілісне 

утворення, основним елементом якого є люди, їх зв’язки, взаємодії 

та взаємовідносини, соціальні інститути та організації, соціальні 

групи та спільноти, норми та цінності, які мають стійкий характер і 

відтворюються в історичному процесі? 

   

18 Чи вірним є твердження, що соціальна спільність – це сукупність 

індивідів, відрізняється соціальними зв’язками та відносною 

цілісністю? 

   

19 Чи вірним є твердження, що соціальна спільнота – це 

сукупність індивідів, що її можна емпірично зафіксувати, яка 

характеризується відносною цілісністю і здатністю виступати 

самостійним суб’єктом соціальної дії? 

   

20 Чи вірним є твердження, що соціальна якість людини – це 

сукупність взаємопов’язаних елементів, зумовлених соціальною 

взаємодією особистості: мета діяльності, статуси, соціальні ролі, 

норми і цінності, сукупність знань, рівень освіти, соціально-

психологічні особливості тощо?  
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№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

21 Чи вірним є твердження, що соціальне – це сукупність певних рис та 

особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи 

спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка 

виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, 

явищ і процесів суспільного життя? 

   

22 Чи вірним є твердження, що соціальний зв’язок – це залежність та 

сумісність індивідів та соціальних груп? 

   

23 Чи вірним є твердження, що соціальний статус – це місце індивіда 

чи соціальної групи в суспільній ієрархії? 

   

24 Чи вірним є твердження, що соціальні відносини – це відносно 

зв’язки між індивідами та соціальними групами, що займають різне 

становище в суспільстві? 

   

25 Чи вірним є твердження, що соціальні кола – це найбільш стійкі 

квазігрупи, взаємодія всередині яких спрямована практично 

виключно на обмін інформацією і які можна визначити як соціальні 

спільноти, створені з метою обміну інформацією між їх членами? 

   

26 Чи вірним є твердження, що стратифікація соціальна – це 

структурування нерівностей між різними соціальними спільностями, 

верствами, прошарками та групами людей, яке визначає, по-перше, 

структуру суспільства, по-друге, систему ознак соціального 

розшарування та нерівності? 

   

27 Чи вірним є твердження, що цінність – це особливе ставлення, 

внаслідок чого потреби та інтереси людини або соціальної групи 

переносяться на речі, предмети, духовні явища, надаючи їм 

визначальні соціальні властивості? 

   

28 Чи вірним є твердження, що ціннісні орієнтації – соціальні цінності, 

які поділяються особою, виступають метою життя і основними 

засобами їх досягнення і тому набувають функції найважливіших 

регуляторів соціальної поведінки індивідів? 

   

29 Чи вірним є твердження, що установка – психічне явище, в 

якому віддзеркалюються внутрішні потреби людини, які 

взаємодіють з соціальною дійсністю, сама ця дійсність, яка надає 

людині засоби для задоволення її потреб, уявлення про рівновагу 

між потребами і дійсністю та мету діяльності людини? 

   

30 Чи вірним є твердження, що соціальний конфлікт – це зіткнення 

індивідів, соціальних груп та спільнот, організацій, яке відбуваються 

на основі співвіднесення інтересів, цінностей, поглядів; один зі 

способів розв’язання соціальних суперечностей? 

   

 

Обробка результатів:  

Рівні об’єму засвоєних знань соціальної спрямованості бали 

Низький  1 – 10 балів 

Середній  11 – 20 балів 

Високий 21 – 30 балів 
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Тестова контрольна робота № 2 

Інструкція: Тестова контрольні робота № 2 проводиться через місяць 

після проведення Тестової контрольної роботи № 1.  

Мета: визначити міцність знань.  

За кожну вірну відповідь студенти отримують 1 бал. 

Бланк відповідей до тестової контрольної роботи № 2 

Визначення міцності засвоєних знань соціальної спрямованості 

№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

1 Чи вірним є твердження, що агент децентрації – це соціальні 

структури, які вводять людину в світ соціального, завдяки яким на 

індивіда транслюються соціальний досвід, соціальні норми? 

   

2 Чи вірним є твердження, що інтеграція – це пристосування індивіда 

до існуючих в спільноті соціальних норм? 

   

3 Чи вірним є твердження, що аномія – це стан суспільства, в якому 

значна частина його членів, знаючи про існування зобов’язальних 

норм, ставиться до них негативно або байдуже? 

   

4 Чи вірним є твердження, що прогресивна поведінка – це практичний 

прояв соціальної девіації, поведінка, що не відповідає суспільним 

цінностям і нормам, як моральним, так і правовим? 

   

5 Чи вірним є твердження, що соціалізація – це процес втрати 

людиною своєї соціальної якості? 

   

6 Чи вірним є твердження, що група – це нестійка, неформальна 

сукупність людей, об’єднана, як правило одним або дуже невеликою 

кількістю типів взаємодії, що має невизначену структуру і систему 

цінностей і норм? 

   

7 Чи вірним є твердження, що статус соціальний – це взаємодія 

учасників суспільного життя, результатом якої є сталість та 

цілісність спільноти? 

   

8 Чи вірним є твердження, що ситуація взаємодії – це зовнішні 

обставини в суб’єктивній інтерпретації індивіда, накопичені 

протиріччя, пов’язані з діяльністю суб‘єктів соціальної взаємодії, що 

об’єктивно створюють підґрунтя для протиборства між ними? 

   

9 Чи вірним є твердження, що соціальна конфронтація – це процес 

взаємного впливу індивідів, соціальних груп та спільнот одних на 

інших?  

   

10 Чи вірним є твердження, що особистісна дія – це будь-яка дія 

соціального суб’єкта, спрямована на забезпечення своїх потреб та 

інтересів? 

   

11 Чи вірним є твердження, що асоціальна група – це сукупність 

індивідів, яка характеризується спільними інтересами, установками і 

орієнтаціями, нормативною регламентацією спільної діяльності 

людей у межах просторово-часового контініуму? 

   

 



495 

 
№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

12 Чи вірним є твердження, що соціальна автономія –  це процес 

переміщення суб’єктів між елементами соціальної структури? 

   

13 Чи вірним є твердження, що соціальна роль – це вимоги, побажання 

і очікування відповідної поведінки, яка схвалюється суспільством? 

   

14 Чи вірним є твердження, що психологічна зрілість – це інтегративна 

якість, що проявляється у сформованості соціальних настанов, 

спрямованих на свідому інтерналізацію (привласнення) базових 

соціальних цінностей та уявлень про соціально значиму поведінку; 

умінні проявляти соціально схвалювані якості; здатності активно, 

свідомо, компетентно діяти в усіх сферах суспільного життя, 

здійснювати та реалізовувати продуктивну соціальну взаємодію, 

двосторонню інтеракцію на різних рівнях та в різних соціальних 

умовах, у тому числі і у професійній діяльності? 

   

15 Чи вірним є твердження, що соціальна обмеженість – це  

об’єкт пізнання соціології, створюється в процесі соціальних 

взаємодій суб’єктів, є результатом їх свідомості та життєдіяльності? 

   

16 Чи вірним є твердження, що соціальна роль – це відносно 

постійна та внутрішньо пов’язана система дій, які є реакціями на 

поведінку інших осіб, яка протікає згідно з встановленими зразками, 

наслідування яким група очікує від своїх членів?  

   

17 Чи вірним є твердження, що соціальна роль – це цілісне 

утворення, основним елементом якого є люди, їх зв’язки, взаємодії 

та взаємовідносини, соціальні інститути та організації, соціальні 

групи та спільноти, норми та цінності, які мають стійкий характер і 

відтворюються в історичному процесі? 

   

18 Чи вірним є твердження, що асоціальна спільність – це сукупність 

індивідів, відрізняється соціальними зв’язками та відносною 

цілісністю? 

   

19 Чи вірним є твердження, що асоціальна спільнота – це 

сукупність індивідів, що її можна емпірично зафіксувати, яка 

характеризується відносною цілісністю і здатністю виступати 

самостійним суб’єктом соціальної дії? 

   

20 Чи вірним є твердження, що особистісна якість людини – це 

сукупність взаємопов’язаних елементів, зумовлених соціальною 

взаємодією особистості: мета діяльності, статуси, соціальні ролі, 

норми і цінності, сукупність знань, рівень освіти, соціально-

психологічні особливості тощо?  

   

21 Чи вірним є твердження, що психологічне – це сукупність певних 

рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи 

спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка 

виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, 

явищ і процесів суспільного життя? 

   

22 Чи вірним є твердження, що соціальний зв’язок – це залежність та 

сумісність індивідів та соціальних груп? 

   

23 Чи вірним є твердження, що статут – це місце індивіда чи соціальної 

групи в суспільній ієрархії? 

   

 



496 

 
№  Тестове завдання Варіант 

відповіді 

Бал 

Так Ні 

24 Чи вірним є твердження, що соціальні конфлікти – це відносно 

стійкі та самостійні зв’язки між індивідами та соціальними групами, 

що займають різне становище в суспільстві? 

   

25 Чи вірним є твердження, що соціальні вертикалі – це стійкі 

квазігрупи, взаємодія всередині яких спрямована на обмін 

інформацією і які створені з метою обміну інформацією? 

   

26 Чи вірним є твердження, що стратифікація асоціальна – це 

структурування нерівностей між різними соціальними спільностями, 

верствами, прошарками та групами людей, яке визначає, по-перше, 

структуру суспільства, по-друге, систему ознак соціального 

розшарування та нерівності? 

   

27 Чи вірним є твердження, що надбання особистісні – це особливе 

ставлення, внаслідок чого потреби та інтереси людини або 

соціальної групи переносяться на речі, предмети, духовні явища, 

надаючи їм визначальні соціальні властивості? 

   

28 Чи вірним є твердження, що ціннісні орієнтири – соціальні цінності, 

які поділяються особою, виступають метою життя і основними 

засобами їх досягнення і тому набувають функції найважливіших 

регуляторів соціальної поведінки індивідів? 

   

29 Чи вірним є твердження, що просоціальні установки – 

психічне явище, в якому віддзеркалюються внутрішні потреби 

людини, які взаємодіють з соціальною дійсністю, сама ця дійсність, 

яка надає людині засоби для задоволення її потреб, уявлення про 

рівновагу між потребами і дійсністю та мету діяльності людини? 

   

30 Чи вірним є твердження, що соціальний компроміс – це зіткнення 

індивідів, соціальних груп та спільнот, організацій, яке відбуваються 

на основі співвіднесення інтересів, цінностей, поглядів; один зі 

способів розв’язання соціальних суперечностей? 

   

 

Обробка результатів: 

Рівні міцності засвоєних знань соціальної 

спрямованості 

бали 

Низький  1 – 10 балів 

Середній  11 – 20 балів 

Високий 21 – 30 балів 

 

Загальний рівень визначення обсягу та міцності засвоєних знань 

визначається за допомогою таблиці. 

Загальних рівень відсотки 

Низький  Від 0 до 33,3 % 

Середній  Від 33,3 % до 66, 6 

Високий Від 66, 6 % до 100 % 
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Б.2.  

Анкета визначення позиції-ставлення особистості до соціально-культурних 

процесів та явищ 

 

Призначення: визначення позиції-ставлення особистості до суспільно-

політичних, соціально-культурних, економічних та інших процесів та явищ, які 

відбуваються в країні. 

Запитання: Чи цікавлять вас події, які відбуваються в наступних сферах 

суспільного життя нашої країни (читаєте в пресі, дивитесь по телебаченню, 

обговорюєте на сайтах та Інтернет - форумах, в сім’ї, в колі друзів, з 

одногрупниками, викладачами і співробітниками університету)? 

Інструкція: В бланку відповідей навпроти номера кожного пункту 

поставте свої відповіді. Не старайтесь справити сприятливе враження! У 

випадку ускладнень відповідайте на основі оцінки своїх найбільш частих 

відносин, переживань і проявів. 

Інтерпретація результатів: Респонденти, які набрали кількість балів від 

20 до 28 балів, характерно наявність стійкого інтересу до процесів та явищ 

суспільно-політичного, соціально-культурного, економічного та інших сфер 

суспільного життя, що відповідає високому рівню позиції-відношенню 

особистості до соціально-культурних процесів та явищ. 

Респонденти, які набрали кількість балів від 11 до 19 балів, виявляють 

відсутність стійкого інтересу до процесів та явищ суспільно-політичного, 

соціально-культурного, економічного та інших сфер суспільного життя, що 

відповідає середньому рівню позиції-відношенню особистості до соціально-

культурних процесів та явищ. 

Респонденти, які набрали кількість балів від 0 до 10 балів, не виявляють 

зацікавленості стосовно подій, які відбуваються в суспільному житті країни, що 

відповідає низькому рівню позиції-відношенню особистості до соціально-

культурних процесів та явищ (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 
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Бланк відповідей 

№ Сфера суспільного 

життя 

Відповіді 

Так 

цікавлюсь 

Скоріше 

так, чим ні 

Складно 

відповісти 

Скоріше 

ні, чим 

так 

Ні не 

цікавлюсь 

 

1 Внутрішньо- 

політичне життя 

     

2 Зовнішня  політика      

3 Стан економіки      

4 Проблеми освіти      

5 Наука та культурне 

життя 

     

6 Проблеми екології      

7 Проблеми 

правопорядку та 

злочинності 

     

 

Обробка результатів: 

Так цікавлюсь  4 бали 

Скоріше так, чим ні 3 бали 

Складно відповісти 2 бали 

Скоріше на, чим так 1 бали 

Ні не цікавлюсь 0 балів 
 

Б.3.  

Опитувальник  

«Соціально значущі якості особистості студентів-аграрників» 

 

Інструкція: дайте відповіді на наступні 9 запитань. 

Обробка результатів: За кожну повну відповідь респондент отримує два 

бали, за неповну – 1 бал, за відсутність відповіді – 0 балів. Рівень 

сформованості уявлень про сутність соціально значущих якостей особистості 

визначається за сумою балів. Високий рівень сформованості уявлень про 

сутність соціально значущих якостей особистості діагностується за наявністю 

від 14 до 18 балів. Середній рівень сформованості уявлень про сутність 

соціально значущих якостей особистості діагностується за наявністю від 7 до 
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13 балів. Низький рівень сформованості уявлень про сутність соціально 

значущих якостей особистості діагностується за наявністю від 0 до 6 балів. 

Бланк відповідей 

 

ПІБ  --------------------------------------------------------- група --------------------------- 

1 Як ви розумієте поняття «соціально значущі якості особистості 

студентів-аграрників»?     

2 Чи бажаєте ви формувати відповідні якості у себе? 

3 Як ви розумієте поняття «самостійність особистості»?  

4 Як ви розумієте поняття «соціальна активність»? 

5 Як ви розумієте поняття «соціальна відповідальність»? 

6 Як ви розумієте поняття «толерантність»? 

7 Як ви розумієте поняття «асертивність»? 

8 Як ви розумієте поняття «громадянськість»? 

9 Як ви розумієте поняття «конкурентоспроможність»? 

10 Визначить основні механізми прояви відповідних якостей у особистості. 
 

Б.4. 

Тест «Соціальний інтелект»  

(за Гилфордом – О’Саллівеном, модифікація Д. Ушакова) 

 

СІ об’єднує і регулює пізнавальні процеси, які пов’язані з відображенням 

соціальних об’єктів (людину як партнера по спілкуванню, групи людей).  

До процесів, які його створюють, відносяться соціальна сенситивність, 

соціальна перцепція, соціальна пам’ять і соціальне мислення.  

Згідно з концепцією Дж. Гілфорда, СІ представляє систему 

інтелектуальних здібностей, незалежну від факторів загального інтелекту.  

Ці здібність включають 6 факторів: 1. Пізнання елементів поведінки 

(СВU) – здібність виділяти з контексту вербальну і невербальну експресію 

поведінки. 2. Пізнання класів поведінки (СВC) – здібність розпізнавати загальні 

властивості у деякому потоці експресивної або ситуативної інформації про 

поведінку. 3. Пізнання відношень поведінки (СВR) – здібність розуміти 

відношення, які існують між одиницями інформації про поведінку. 4. Пізнання 

системи поведінки (СВS) – здібність розуміти логіку розвитку цілісних 
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ситуацій взаємодії людей, сутність їх поведінки в цих ситуаціях. 5. Пізнання 

перетворень поведінки (СВТ) – здібність розуміти зміни значень подібної 

поведінки (вербальної або невербальної) в різних ситуаціях, ситуаційних 

контекстах. 6. Пізнання результатів поведінки (СВІ) – здібність передбачення 

наслідків поведінки, виходячи з наявної інформації.  

Характеристики методики. Методика дослідження соціального 

інтелекту включає 4 субтести: субтест 1 «Історії з завершенням», субтест 2 

«Групи експресії», субтест 3 «Вербальна експресія», субтест 4 «Історія з 

доповненням». Три субтести складені на вербальному стимульному матеріалі і 

один субтест – вербальний. Субтести діагностують чотири здібності в структурі 

соціального інтелекту: пізнання класів, систем, перетворенні результатів 

поведінки (СВС, CBS, CBT, CBI). Два субтести у своїй факторній структурі 

мають також другорядні значення, які торкаються здібностей розуміти 

елементи і відношення поведінки (CBU, CBR). 

Методика розрахована на весь віковий діапазон. У нашому практикумі 

статистика представлена тільки для дорослої вибірки. Успішність виконання 

тесту не залежить від статі досліджуваного. Рівень освіти позитивно впливає на 

результати. Стимульний матеріал являє собою набір із чотирьох тестових 

зошитів. Кожний субтест має 12-15 завдань. Час проведення субтестів 

обмежений.  

Інтерпретація оцінки соціального інтелекту: Загальний рівень 

розвитку соціального інтелекту (інтегрального фактора пізнання поведінки) 

визначається на основі композитної оцінки. Сутність композитної оцінки, яка 

виражена у стандартних балах, можна визначити наступним чином:  

Високий рівень соціального інтелекту 47-55 балів. 

Середній рівень соціального інтелекту 27-46 балів 

Низький рівень соціального інтелекту 0 до 26 балів 

Висновок: «В основі СІ лежить не просто володіння мовою чи іншими 

кодами спілкування, а й особливості особистості в цілому, у триєдності її 

думок, почуттів і дій, які розгортаються у конкретному соціальному контексті» 



501 

 

(С. Колесєва). Маючи загальну структурну базу і з когнітивним розвитком, і з 

основами моральності, СІ являє собою відносно незалежну інтегральну 

здібність (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

Ключ: якщо відповідь співпадає з ключем респондент отримує 1 бал за 

відповідною шкалою. Якщо не співпадає – 0 балів.  

№ Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

1 2 1 3 4 

2 2 4 3 3 

3 2 3 3 3 

4 3 3 1 2 

5 1 2 1 1 

№ Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

6 3 1 2 1 

7 3 2 2 4 

8 3 2 1 1 

9 3 1 2 1 

10 3 4 3 2 

11 3 1 1 1 

12 1 1 2 2 

13 1 2  2 

14 2 4  1 

15  4   

 

Б.5. 

Методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса  

(Опитувальник Смекала-Кучера) 

 

Інструкція: Лист опитування складається з 30 пунктів. На кожний пункт 

анкети ви маєте можливість дати три відповіді, які позначені літерами А, В і С.  

З відповідей до кожного пункту виберіть ті, які найбільше виражають 

вашу точку зору, які для вас найцінніші і більше відповідають правді.  

Літеру вашої відповіді напишіть в «Листі опитування» напроти номера 

питання у стовпчику «Більше всього». Тоді з відповідей на це ж питання 

виберіть найменш прийнятний варіант. Відповідну літеру напишіть навпроти 

номера питання, але у рубриці «Менше всього».  
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Для кожного питання використовуйте тільки дві літери; відповідь, яка 

залишилась не записуйте ніде.  

Над питаннями не замислюйтеся занадто довго: перший вибір частіше 

найточніший. Час від часу перевіряйте, чи правильно ви записуєте відповіді, у 

відповідні стовпчики, чи всюди поставлені літери. 

Тестовий матеріал: 

1. Найбільше задоволення я отримую від: 

А. Схвалення моєї роботи 

Б. Свідомості того, що робота зроблена добре 

В. Свідомості того, що мене оточують друзі. 

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то я хотів би бути: 

А. Тренером, який розробляє тактику гри 

Б. відомим гравцем 

В. Обраним капітаном команди. 

3. По-моєму, кращим педагогом є той, хто: 

А. Проявляє інтерес до учнів і до кожного має індивідуальний підхід 

Б. Викликає інтерес до предмета так, що учні із задоволенням поглиблюють 

свої знання в цьому предметі 

В. Створює в колективі таку атмосферу, при якій ніхто не боїться висловити 

свою думку. 

4. Мені подобається, коли люди: 

А. Радіють виконаній роботі 

Б. Із задоволенням працюють в колективі 

В. Прагнуть виконати свою роботу краще за інших. 

5. Я хотів би, щоб мої друзі: 

А. Були чуйні і допомагали людям, коли для цього представляються 

можливості 

Б. Були вірні й віддані мені 

В. Були розумними і цікавими людьми. 

6. Кращими друзями я вважаю тих: 

А. З ким складаються хороші взаємовідношення 

Б. На кого завжди можна покластися 

В. Хто може багато чого досягти в житті. 

7. Найбільше я не люблю: 

А. Коли у мене щось не виходить 

Б. Коли псуються відносини з товаришами 

В. Коли мене критикують. 
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8. По-моєму, найгірше, коли педагог: 

А. Не приховує, що деякі учні йому несимпатичні, насміхається і жартує над 

ними 

Б. Викликає дух суперництва в колективі 

В. Недостатньо добре знає свій предмет. 

9. У дитинстві мені найбільше подобалося: 

А. Проводити час з друзями 

Б. Відчуття виконаних справ 

В. Коли мене за що-небудь хвалили. 

10. Я хотів би бути схожим на тих, хто: 

А. Домігся успіху в житті 

Б. По-справжньому захоплений своєю справою 

В. Відрізняється доброзичливістю. 

11. В першу чергу школа повинна: 

А. Навчити вирішувати завдання, які ставить життя 

Б. Розвивати насамперед індивідуальні здібності учня 

В. Виховувати якості, що допомагають взаємодіяти з людьми. 

12. Якби у мене було більше вільного часу, найохочіше я використав би його: 

А. Для спілкування з друзями 

Б. Для відпочинку і розваг 

В. Для своїх улюблених справ і самоосвіти. 

13. Найбільших успіхів я добиваюся, коли: 

А. Працюю з людьми, які мені симпатичні 

Б. У мене цікава робота 

В. Мої зусилля добре винагороджуються. 

14. Я люблю, коли: 

А. Інші люди мене цінують 

Б. Відчувати задоволення від виконання роботи 

В. Приємно проводжу час з друзями. 

15. Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б хотілося, щоб: 

А. Розповіли про який-небудь цікавій справі, пов'язаних з навчанням, роботою, 

спортом і тощо, в якому мені довелося брати участь 

Б. Написали про мою діяльність 

В. Обов'язково розповіли про колектив, в якому я працюю. 

16. Найкраще я вчуся, якщо викладач: 

А. Має до мене індивідуальний підхід 

Б. Чи зуміє викликати у мене інтерес до предмету 

В. Влаштовує колективні обговорення досліджуваних проблем. 
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17. Для мене немає нічого гіршого, ніж 

А. Образа особистої гідності 

Б. Невдача при виконанні важливої справи 

В. Втрата друзів. 

18. Найбільше я ціную: 

А. успіх 

Б. Можливості доброї спільної роботи 

В. Здоровий практичний розум і кмітливість. 

19. Я не люблю людей, які: 

А. Вважають себе гірше інших 

Б. Часто сваряться і конфліктують 

В. Заперечують проти всього нового. 

20. Приємно, коли: 

А. Працюєш над важливою для всіх справою 

Б. Маєш багато друзів 

В. Викликаєш захоплення і всім подобаєшся. 

21. По-моєму, в першу чергу керівник повинен бути: 

А. Доступним 

Б. Авторитетним 

В. Вимогливим. 

22. У вільний час я залюбки прочитав би книги: 

А. Про те, як заводити друзів і підтримувати добрі стосунки з людьми 

Б. Про життя знаменитих і цікавих людей 

В. Про останні досягнення науки і техніки. 

23. Якби у мене були здібності до музики, я вважав за краще б бути: 

А. Диригентом 

Б. Композитором 

В. Солістом. 

24. Мені б хотілось: 

А. Придумати цікавий конкурс 

Б. Перемогти в конкурсі 

В. Організувати конкурс і керувати ним. 

25. Для мене найважливіше знати: 

А. Що я хочу зробити 

Б. Як досягти мети 

В. Як організувати людей для досягнення мети. 

26. Людина повинна прагнути до того, щоб: 

А. Інші були їм задоволені 
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Б. Перш за все виконати свою завдання 

В. Його не потрібно було дорікати за виконану роботу. 

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час: 

А. У спілкуванні з друзями 

Б. Переглядаючи розважальні фільми 

В. Займаючись своєю улюбленою справою. 

Ключ до тесту: 
 

№ Я С Д № Я С Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

Інтерпретація та пояснення: 

За допомогою методики можна з’ясувати такі напрямки: Спрямованість 

на себе (Я) – орієнтація на пряму винагороду незалежно від виконаної роботи, 

схильність до суперництва, яка відповідає низькому рівню. Спрямованість на 

взаємодію, спілкування (С) – бажання за будь-яких умов підтримувати  

стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність, яка відповідає 

середньому рівню. 

Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових 

проблем, виконання роботи як можна краще, орієнтація на ділову співпрацю, 

здатність відстоювати інтереси справи, яка відповідає високому рівню 

мотивації особистості.  

Якщо в ключі літера занесена у рубрику «Більш за все», то респонденту 

ставиться знак «+» за даним видом спрямованості. Якщо ж вона розташована 

під індексом «Менш за все», то йому ставиться знак «-». Потім підраховують 
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кількість «+» і записують їх в підсумкову таблицю у відповідні стовбці Я, С, Д 

в залежності від того, який ключ застосовується. Також підраховується 

кількість «–». Кількість «+» складається з кількості «–» (з урахуванням знаку!) 

(Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

 

Б.6. 

Метод незакінчених речень 

Вивчення потреби студентів в формування соціальної зрілості 

 

Інструкція: прочитайте речення та закінчіть їх.  

1. «Соціальна зрілість особистості це – …». 

2. «Формування соціальної зрілості потрібно для того, щоб …». 

3. «Мої соціальні потреби – це …». 

4. «Мої життєві інтереси полягають в …». 

5. «Я прагну …». 

6. «Я можу досягти мети коли…». 

 7. «Я підтримую соціальні відносини, тому що…». 

8. «Я усвідомлюю необхідність формування соціальної зрілості, тому що …». 

9. «В особистому житті я зорієнтований (зорієнтована) на …». 

10. «Я усвідомлюю, що соціальна зрілість допоможе в …». 

За кожну повну, ґрунтовну, розгорнуту відповідь респондент отримує 2 

бали, за неповну – 1 бал, за відсутність відповіді – 0 балів.  

Рівень сформованості потреб в формування соціальної зрілості 

особистості визначається за сумою балів. Високий рівень сформованості 

потреби студентів до формування соціальної зрілості діагностувався,  якщо 

вони отримували від 14 до 18 балів. Середній рівень – від 7 до 13 балів. 

Низький рівень – від 0 до 6 балів. 
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Б.7. 

Методика дослідження ціннісних орієнтацій М. Рокича, адаптована 

А. Гоштаутасом, А. Семеновим, В. Ядовим и модифікована Д. Леонтьєвим 

 

Інструкція 1: Оцініть значимість та ступінь опанування (здійснення) 

можливих цінностей у вашому житті за п’ятибальною шкалою: Дуже низький – 

1 бал; Низький – 2 бали; Середній – 3 бали; Високий – 4 бали; Дуже високий 

ступінь – 5 балів. Спочатку необхідно оцінити значимість характеристики 

(цінності), закреслюючи одну з п’яти цифр, які відповідають ступеню її 

значимості, в шкалі «Значимість». Потім оцінити ступінь її опанування 

(здійснення), закреслюючи цифру, яка відповідає вашому баченню в шкалі 

«Здійснення», по кожній з характеристик. Будь ласка, оцініть всі 

характеристики без пропусків. Збереження в тайні ваших відповідей 

гарантовано.  

Інструкція 2: Оцініть за допомогою п’ятибальної системи ступінь впливу 

різних причин для здійснення ваших цінностей. Спочатку – ступінь впливу 

«Зовнішніх обставин» на реалізацію ваших можливих цінностей № 1 

«Матеріальне благополуччя», закресливши у відповідному місці одну з п’яти 

цифр, яка відповідає вашому вибору. Потім оцінити за такий спосіб наступні 

причини «Мої природні дані»  на здійснення даної цінності, і далі – «Власні 

зусилля». За такою схемою опрацюйте й всі наступні цінності. Будьте 

уважними, не пропускайте жодної з причин та цінностей.  

Рівень сформованості системи ціннісних орієнтацій студентів визначаємо 

за балами, які студенти використовують для  оцінки.  
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Завдання № 1 
№ Цінність Шкала «Значимість» Шкала «Здійснення» 

1 Матеріальне благополуччя 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Саморозвиток особистості 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Популярність, знаменитість 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 Повага та допомога людям, 

чуйність 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Фізична привабливість, 

зовнішність 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Теплі, дбайливі відношення з 

людьми 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Високе соціальне положення 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Творчість  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Розкішне життя 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Любов до природи та 

дбайливе ставлення до неї 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  А В 

  Б Г 

Завдання № 2 
№ Цінність Причини 

Зовнішні причини Внутрішні причини  

1 Матеріальне благополуччя 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Саморозвиток особистості 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Популярність, знаменитість 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 Повага ті допомога людям, 

чуйність 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Фізична привабливість, 

зовнішність 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Теплі, дбайливі відношення з 

людьми 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Високе соціальне положення 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Творчість  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Розкішне життя 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1

0 

Любов до природи та 

дбайливе ставлення до неї 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  А В 

  Б Г 

 

Високий: використовують всі оцінки п’ятибальної системи, що свідчить 

про сформованість механізму диференціації. Середній: користуються тільки 

двома оцінками – механізм диференціації знаходиться на початковій стадії 

формування. Низький: використовують один бал або взагалі не можуть дати 

оцінки – несформованість диференціації (відмова від участі в дослідженні) 

(Мотков, Огнева, 2008). 
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Б.8.  

Діагностика емоційного інтелекту (Н. Холл) 

 

Вступні зауваження: Емоційний інтелект – здатність розуміти відносини 

особистості, що репрезентовані в емоціях, і керувати емоційною сферою на базі 

прийняття рішень.  

Емоційний інтелект має таку структуру: емоційна обізнаність; управління 

своїми емоціями (скоріше емоційна неригідність); самомотивація (скоріше 

неусвідомлене управління своїми емоціями); емпатія; розпізнавання емоцій 

інших людей (скоріше вміння впливати на емоційний стан інших людей). 

Послідовність роботи: Дослідження може бути проведено як 

індивідуально, так і в колективі. Експериментатор пропонує респондентам 

відповісти на висловлювання відповідно до інструкції, що розміщена в 

опитувачі. На кожне висловлювання існує 6 варіантів відповідей, які 

оцінюються за бальною системою. 

Ключ: 

Шкала «емоційна обізнаність» – пункти 1, 2, 4, 17, 19, 25. 

Шкала «управління своїми емоціями» – пункти 3, 7, 8, 10, 18, 30. 

Шкала «самомотивація» – пункти 5, 6, 13, 14, 16, 22. 

Шкала «емпатія» – пункти 9, 11, 20, 21, 23, 28. 

Шкала «розпізнавання емоцій інших людей» – пункти 12, 15, 24, 26, 27, 29. 

Інструкція: Нижче вам пропонуються висловлювання, які так чи інакше 

відображають різні аспекти вашого життя. Будь ласка, напишіть цифру з 

правого боку від кожного висловлювання, відштовхуючись від оцінки ваших 

відповідей: Повністю не згодний (–3 бали). В основному не згодний (–2 бали). 

Частково не згодний (–1 бал). Частково згодний (+1 бал). В основному згодний 

(+2 бали). Повністю згодний (+3 бали)  



510 

 

Інтегративний рівень емоційного інтелекту з урахуванням знаку, що 

домінує визначається за такими кількісними показниками: 70 і більше – 

високий; 40-69 – середній; 39 і менше – низький (Н. Холл, Лемак , 2012). 

Тестовий матеріал: 

№ 

пп 

Питання 

1 Для мене як негативні, так і позитивні емоції є джерелом знання про те, які вчинки 

робити в житті. 

2 Негативні емоції допомагають мені зрозуміти, що повинен змінити у своєму житті. 

3 Я спокійний, коли відчуваю тиск з боку інших. 

4 Я здатний спостерігати зміну своїх почуттів. 

5 Коли необхідно, я можу бути спокійним і зосередженим, щоб діяти у відповідності до 

запитів життя. 

6 Коли необхідно, я можу викликати в собі широкий спектр позитивних емоцій, таких як 

веселощі, радість, внутрішній підйом і гумор. 

7 Я слідкую за тим, як я себе почуваю. 

8 Після того, як щось зіпсувало мені настрій, я можу легко оволодіти своїми почуттями. 

9 Я здатний вислухати проблеми інших людей. 

10 Я не знаходжусь під впливом негативних емоціях. 

11 Я чуйний до емоційних потреб інших. 

12 Я можу впливати на інших людей заспокійливо. 

13 Я можу примусити себе знову і знову опинятися перед лицем перешкод. 

14 Я намагаюсь підходити до життєвих проблем творчо. 

15 Я адекватно реагую на настрій, спонукання і бажання інших людей. 

16 Я можу легко входити в стан спокою, готовності й зосередженості. 

17 Коли дозволяє час, я звертаюсь до своїх негативних почуттів і розбираюсь, у чому 

проблема. 

18 Я здатний швидко заспокоюватись після неочікуваного засмучення. 

19 Знання моїх справжніх почуттів важливо для підтримки «хорошої форми». 

20 Я добре розумію емоції інших людей, навіть коли вони не виявлені відкрито. 

21 Я можу добре розпізнавати емоції за виразом обличчя. 

22 Я можу легко відкинути негативні почуття, коли необхідно діяти. 

23 Я добре схоплюю знаки у спілкуванні, які вказують на те, в чому інші потребують. 

24 Люди вважають мене добрим знавцем переживань інших людей. 

25 Люди, які усвідомлюють свої дійсні почуття, краще управляють своїм життям. 

26 Я здатен покращити настрій інших людей. 

27 Зі мною можна порадитися з питань відносин між людьми. 

28 Я добре налаштовуюсь на емоції інших людей. 

29 Я допомагаю іншим використовувати їх спонукання для досягнення особистих цілей. 

30 Я можу легко «відключатися» від переживань і неприємностей. 
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Б. 9. 

Тест-опитувальник вольового самоконтролю 

 

Інструкція. На наведені 15 питань можна відповісти: «так» - 2 бали, «не 

знаю» або «буває», «трапляється» - 1 бал, «ні» - 0 балів.  

 

Текст опитувальника: 

1. Чи в змозі ви завершити розпочату роботу, яка вам не цікава, 

незалежно від того, що час і обставини дозволяють відірватися від неї і потім 

знову повернутися до неї? 

2. Долали ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли потрібно було 

зробити щось вам неприємне (наприклад, піти на чергування у вихідний день)? 

3. Коли потрапляєте в конфліктну ситуацію на роботі або в побуті, чи в 

змозі ви взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на неї з максимальною 

об'єктивністю? 

4. Якщо вам прописана дієта, чи зможете ви подолати всі кулінарні 

спокуси? 

5. Чи знайдете сили вранці встати раніше звичайного, як було 

заплановано ввечері? 

6. Чи залишитеся на місці події, щоб дати свідчення? 

7. Чи швидко відповідаєте на листи? 

8. Якщо у вас викликає страх майбутній політ на літаку або відвідування 

зубного кабінету, чи зумієте без особливих зусиль подолати це почуття і в 

останній момент не змінити свого наміру? 

9. Чи будете приймати дуже неприємні ліки, які вам рекомендував лікар? 

10. Стримаєте дане зопалу обіцянку, навіть якщо її виконання принесе 

вам чимало клопоту? Чи є ви людиною слова? 

11. Без коливань ви відправляєтеся в поїздку в незнайоме місто, якщо це 

необхідно? 

12. Чи суворо дотримуєтеся режиму? 
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13. Чи відноситеся несхвально до бібліотечних боржниками? 

14. Найцікавіша телепередача не змусить вас відкласти виконання 

термінової і важливої роботи? Чи так це? 

15. Чи зможете ви перервати сварку і замовкнути, якими б образливими 

не здавалися вам слова протилежної сторони? 

 

Підраховується сума отриманих балів: 0-12 – низький рівень вольового 

самоконтролю; 13-21 - середній рівень вольового самоконтролю; 22-30 - 

високий рівень вольового самоконтролю. 

 

Б.10. 

Авторська анкета самооцінки рівня сформованості соціальної зрілості та 

свідомо регульованої соціальної поведінки особистості 

 

1. Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема формування соціальної 

зрілості особистості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти 

аграрного профілю? Як Ви розумієте поняття «соціальна зрілість студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю»?  

2. Наведіть перелік якостей, притаманних соціально зрілій та соціально 

незрілій людині (окремо для жінок та для чоловіків), виходячи з власних 

уявлень про сутність відповідної інтегративної якості. 

3. Як ці якості, на вашу думку, проявляється у поведінці та діяльності 

відповідного контингенту, а саме: вас і ваших одногрупників та інших 

студентів, які навчаються в університеті? 

4. Як Ви оцінюєте рівень Вашої соціальної зрілості? 

5. Чи можна охарактеризувати вашу соціальну поведінку – як свідому? 

Поясніть свою відповідь. 

6. Чи цікаво Вам дізнатись про наявний, дійсний рівень сформованості 

вашої соціальної зрілості? 



513 

 

7. Як Ви ставитесь до ідеї цілеспрямованого формування соціальної зрілості 

саме у Вас, як представника студентів-аграрників? 

8. Чи пов’язаний рівень сформованості вашої соціальної зрілості з рівнем 

професійної й особистісної самореалізації людини? Поясніть свою позицію. 

9. Як, на вашу особисту думку, пов’язані рівень сформованості соціальної 

зрілості і прагнення особистості до досягнення успіху у професійній 

діяльності? 

10. Чи може людина подолати проблеми, які створює низький рівень 

соціальної зрілості студентів? Що треба для цього робити? Якщо так, то що? 

 

Б.11. 

Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» В.  Моросанова  

(Шкала «Самостійність») 

 

Інструкція: Пропонуємо Вам ряд висловлювань про особливості 

поведінки. Послідовно прочитавши кожне висловлювання, виберіть один з 

чотирьох можливих відповідей: «Правильно», «Мабуть, вірно», «Мабуть, 

невірно», «Невірно» і поставте хрестик у відповідній графі на аркуші 

відповідей. 

Чи не пропускайте жодного висловлювання. Пам’ятайте, що не може бути 

хороших чи поганих відповідей, тому що це не випробування Ваших 

здібностей, а лише виявлення індивідуальних особливостей Вашої поведінки. 

Опитувальник: 

1. Дотримуюсь девізу: «Вислухай пораду, але зроби по-своєму».  

2. Мені складно відмовитися від прийнятого рішення навіть під впливам 

близьких людей.  

3. Ненавиджу, коли мене опікують і за мене щось вирішують.  

4. Віддаю перевагу зберігати незалежність навіть від близьких мені людей.  

5. Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не впевнений (на) у своїй 

правоті.  
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6. Не люблю присвячувати кого-небудь в свої плани, рідко дотримуюся 

чужих порад.  

7. Намагаюся завжди враховувати думку інших про себе та свою роботу.  

8. Якщо я вважаю, що правий (а), то мене мало хвилює думка оточуючих 

про мої дії.  

9. Зазвичай різко реагую на заперечення, намагаюся думати і робити все по-

своєму. 

Обробка результатів: Підрахунок показників опитувальника 

проводиться по ключам, представленим нижче, де «Так» означає позитивні 

відповіді, а «Ні» - негативні. 

Шкала «Самостійність» (С) характеризує розвиненість регуляторної 

автономності.  

Наявність високих показників за шкалою самостійності свідчить про 

автономність в організації активності людини, його здатності самостійно 

планувати діяльність і поведінку, організовувати роботу по досягненню цілей, 

контролювати хід їх виконання, аналізувати і оцінювати як проміжні, так і 

кінцеві результати діяльності. Низьки  показники за шкалою самостійності 

свідчать про те, що людина є залежною від думок і оцінок оточуючих. Плани і 

програми дій розробляються нею несамостійно, такі люди часто і некритично 

ставляться до чужих порад. При відсутності сторонньої допомоги у них часто 

виникають проблеми. 

Ключ: Вірно Мабуть, вірно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мабуть, Не вірно не вірно 

7; Регуляторні шкали Відповіді, що збігаються з ключем (1 бал).  

Рівень  самостійності визначаємо за кількістю отриманих балів:  

Низький рівень: від 0 до 3 балів.  

Середній рівень: від 4 до 6 балів.  

Високий рівень: від 6 і більше балів (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 
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Б.12. 

Опитувальник ДРМЕВ  

(діагностика рівня відповідальності) 

 

Будь-яка риса особистості проявляється в певних ситуаціях вимагає 

актуалізації та конкретного зовнішнього прояву в діях і вчинках. Останнє, в 

свою чергу, може виражатися в широкому діапазоні (диспозиціях) поведінки. 

Крім аналізу етичної коректності власне вчинків важливо також враховувати їх 

явну і (якщо це можливо) латентну детермінацію (несвідомі аспекти мотивації, 

ступінь усвідомленості і рефлексії).  

Нижче наводиться опис шкал опитувальника. 

Шкала 1. Рефлексія на морально-етичні ситуації (моральна рефлексія або 

рефлексія актуалізується в ситуаціях пов'язаних з морально-етичними колізіями 

і конфліктами). 

Шкала 2. Інтуїція в морально-етичній сфері (моральна інтуїція). 

Шкала 3. Екзистенційний аспект відповідальності. 

Шкала 4. Альтруїстичні емоції. 

Шкала 5. Морально-етичні цінності. 

Шкала 6. Шкала брехні. (Соціальної бажаності). 

Високий рівень сформованості морально-етичної відповідальності 

пов’язана із соціальною відповідальністю, високим рівнем саморозуміння, 

низьким рівнем соціальної бажаності. 

Інструкція: Пропонуємо взяти участь в оцінці особливостей Вашої 

особистості. Для цього Вам необхідно відповісти на нижче наведені 

твердження. Якщо Ви згодні з твердженням, то поруч з його номером поставте 

«+» (так), якщо ні – знак «-» (ні). Якщо важко відповісти, то 0 (не знаю).  

Звертаємо Вашу увагу на те, що правильність наших висновків буде 

повністю залежати від щирості і точності Ваших відповідей. 
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Бланк відповідей 

Питання Відповідь 

1. Мені здається, що любов у сучасному світі втратила свою 

цінність. 

 

2. Я думаю, що інтуїтивно оцінити аморальність людського вчинку 

не може ніхто. 
 

3. Я думаю, що постійний аналіз своєї поведінки і вчинків річ 

потрібна, але не необхідна. 
 

4. В житті я більше дотримуюсь принципу: «Я хочу», а не «Я 

повинен». 
 

5. Я думаю, що такі поняття як «борг» і «честь» втратили своє 

першорядне значення. 
 

6. Я ніколи не пропускав цікавих занять у ЗВО.  

7. Мені здається, що благодійна допомога іншим людям сприяє 

розвитку у них інфантилізму. 
 

8. Радитися з внутрішнім голосом, вирішуючи етичні проблеми, 

властиво людям зі слабо розвиненим мисленням і рефлексією. 
 

9. Люди, які постійно займаються «самоаналізом», зазвичай 

невпевнені в собі і мало адаптивні в суспільстві. 
 

10. Мені здається, що тільки сильна особистість здатна відповідати 

за своє життя і вчинки. 
 

11. Люди, які постійно борються за справедливість, насправді 

вискочки і заздрісники. 
 

12. Я ніколи нікому не відмовляю у допомозі, навіть якщо це 

ущемляє мої інтереси. 

 

13. Співчуття і співпереживання іншій людині - це не вирішення 

проблеми, а відхід від неї. 
 

14. Я думаю, що моментально вибрати правильне рішення в 

складній етичної ситуації не може ніхто. 

 

15. Аналізуючи мотиви поведінки інших людей, я отримую 

задоволення. 
 

16. Я думаю, що людина не може повністю відповідати за те, що з 

ним відбувається в житті. 

 

17. Якщо постійно прислухатися до голосу своєї совісті, можна 

залишитися «без хліба насущного». 
 

18. Я розумію, що сперечатися з батьками марно, тому ніколи не 

роблю цього. 
 

19. Щира радість за успіхи іншої людини є, на мій погляд, 

зворотною стороною заздрості. 
 

20. Бачення в оточуючих мене явищах дії сил «добра і зла» здається 

мені примітивним і застарілим. 
 

21. Якщо постійно замислюватися про правильність життя, то і 

життя може пройти мимо. 
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Питання Відповідь 

22. Я думаю, що людина не зобов’язана відповідати за кризи і 

конфлікти, що відбулися в його житті. 
 

23. Оточення диктує людині свої цінності і ідеали і нікуди від цього 

не дітися. 
 

24. Я ніколи не оцінюю людей.  

25. Зазвичай почуття провини властиво людям з низькою 

самооцінкою, невпевненим у собі. 

 

26. Люди, які постійно слідують голосу совісті, виглядають смішно 

і не сучасно. 
 

27. Я думаю, що потрібно робити справу, а не замислюватися над 

тим, як це позначиться на людях. 

 

28. Безвідповідальність іноді йде на користь оточуючим.  

29. Я думаю, що в роботі іноді потрібно вдаватися до принципу: 

«Мета виправдовує засоби». 
 

30. Маніпулювати неетично і я ніколи цього не роблю.  

Ключ:  

Шкала 1. Рефлексія на морально-етичні ситуації. (Конфлікти, колізії) - 

відповіді «ні» на питання 3, 9, 21, 27: відповідь «так» на запитання 15. 

Шкала 2. Інтуїція в морально-етичній сфері - відповіді «ні» на 2, 8, 14, 20, 

26. 

Шкала 3. Екзистенціальна відповідальність - відповіді «ні» на на 4, 10, 16, 

22, 28. 

Шкала 4. Альтруїстичні емоції – «ні» на питання 1, 7, 13, 19, 25. 

Шкала 5. Морально етичні цінності - відповіді «ні» на 5, 11, 17, 23, 29. 

Шкала 6. Шкала неправда - відповіді «так» на запитання 6, 12, 18, 24, 30. 

Якщо кількість балів за шкалою «неправда» складають від 3 до 5 балів, то 

можна вважати результати недостовірними.  

Для того, щоб виявити рівень сформованості відповідальності необхідно 

підсумувати результати, отримані за шкалами опитувальника.  

Рівень сформованості відповідальності студентів визначаємо за 

кількістю отриманих балів: Низький рівень сформованості морально-етичної 

відповідальності від 0 до 5. Середній рівень сформованості морально-етичної 

відповідальності від 5 до 15. Високий рівень сформованості морально-етичної 

відповідальності від 15 до 25 (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002).  
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Б.13. 

Діагностика толерантності (В. Бойко) 

 

Інструкція. Вам належить відповісти на 45 питань, поділених на 9 

блоків, кожен з яких відображає особливості вашої поведінки в певних умовах 

спілкування. Скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб висловити, 

наскільки вірні нижче наведені судження по відношенню до вас. Будьте щирі, 

ви відповідаєте для себе. 

0 балів - невірно;  

1 бал - вірно в деякій мірі;  

2 бали - правильно в значній мірі;  

3 бали - правильно. 

Тестовий матеріал: 

 

№  Питання  Відповідь 

1 Люди похилого віку зазвичай мене дуже дратують.   

Мене дратують метушливі, непосидючі люди.  

Оригінальні, нестандартні особистості найчастіше діють на 

мене негативно. 
 

Бездогана у всіх відношеннях людина насторожує мене.  

Не люблю галасливі дитячі ігри   

2 Мене зазвичай виводить з рівноваги некмітливий 

співрозмовник.  
 

Мене дратують люди, які люблять поговорити.   

Я б підтримував розмову з людьми, якими доводиться їхти в 

поїзді, літаку, якщо віни проявляли б ініціативу.  
 

Я обтяжувався б розмовами випадковим людьми, які 

поступаються мені за рівнем знань і культури.  
 

Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого 

інтелектуального рівня. 
 

3 Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім 

виглядом (зачіска, одяг тощо).  
 

Деякі люди залешають неприємне враження своїм 

безкультурністю.  

 

Представники деяких національностей в моєму оточенні 

відверто не симпатичні мені.  
 

Є тип чоловіків (жінок), який я не люблю.   

Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним 

рівнем. 
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№ Питання Відповідь 

4 Вважаю, що на грубість треба відповідати грубістю.   

Мені важко приховати, якщо людина мені неприємна.   

Мене дратують люди, які прагнуть в суперечці відстоювати 

свою думку.  
 

Мені неприємні самовпевнені люди.   

Зазвичай мені важко втриматися від зауваження на адресу 

нервової людини, яка штовхається в транспорті. 
 

5  Я маю звичку повчати оточуючих.   

Невиховані люди обурюють мене.   

Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-

небудь.  
 

Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження.   

Я люблю командувати.  

6 Мене дратують люди похилого віку, коли в годину пік вони 

виявляються в міському транспорті або в магазинах.  
 

Жити в номері готелю зі сторонньою людиною – для мене це 

жах.  

 

Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують.   

Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму, не так, як 

мені того хочеться. 
 

Коли партнер не погоджується в чомусь з моєю правильною 

позицією, то зазвичай це дратує мене. 
 

7 Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по 

заслугах.  
 

Мене часто дорікають в буркотливості.   

Я довго пам'ятаю завдані мені образи тими, кого я ціную або 

поважаю.  
 

Не можна прощати товаришам по службі безтактні жарти.   

Якщо діловий партнер ненавмисно зачепить моє самолюбство, 

я на нього ображуся. 
 

8 Я засуджую людей, які люблять скаржитися на свої життя.   

Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які при нагоді 

розповідають про свої хвороби.  
 

Я намагаюся уникати розмови, коли хто-небудь починає 

скаржитися на своє сімейне життя.  
 

8 Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів 

(подруг).  

 

Мені іноді подобається позлити кого-небудь з рідних або 

друзів. 
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№ Питання Відповідь 

9 Як правило, мені важко йти на поступки партнерам.   

Мені важко знаходити спільну мову з людьми, у яких поганий 

характер.  
 

Я не підтримую відносини з «дивними», з моєї точки зору 

людьми.  
 

Найчастіше я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо 

розумію, що партнер прав. 

 

Як правило, мені важко визнавати свою провину.   

 

Ключ до тесту: Підраховується сума балів, отриманих за всіма блоками. 

Максимальне число балів - 135, по кожному з блоків - 15. 1-45 високий ступінь 

толерантності. 45-85 середня ступінь толерантності. 85-125 низький ступінь 

толерантності (Фетикин, Козлов, Мануйлов, 2002). 

 

Б.14. 

Експрес-діагностика особистісної конкурентоспроможності  

(Н. Фетискін, В. Козлов, Г. Майнулов) 

 

Призначення тесту: Методика, подана у формі біполярної шкали, 

прямована на визначення наявного рівня критеріїв конкурентоспроможності. 

Інструкція до тесту: Дайте оцінку прояву психологічних якостей, 

властивих вам. Для цього у таблиці прочитайте спочатку якості, зазначені 

ліворуч, а потім праворуч. Визначте, яке з двох якостей вас характеризує 

найкраще.  

Лівій частині властиві бали з негативним знаком, а правою – з 

позитивними знаком. Кількісні значення, незалежно від знаку, відображають 

наступну частотність їх прояви: 3 – це властивість проявляється завжди; 2 – в 

більшості випадків; 1– виявляється нерідко; 0 – в однаковій мірі проявляються 

обидва властивості. 

Обробка і інтерпретація результатів тесту. Для того щоб 

зорієнтуватися в характеристиці особистісної конкурентоспроможності, 
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необхідно скласти всі позитивні бали, потім негативні і з більшої суми відняти 

меншу. Отриманий результат буде відображати рівень особистісної  

конкурентоспроможності (ОК). В даному випадку ОК розуміється як форма 

міжособистісної взаємодії, що характеризується досягненням цілей в умовах 

протиборства з іншими людьми, які домагаються досягти цих же цілей.  

Тестовий матеріал 

 - 3 -2 -1 0 1 2 3  

Маю розмиті цілі - 3 -2 -1 0 1 2 3 Маю чіткі цілі 

Недостатньо 

розважливий 
       Розважливий 

Лінивий, 

малопродуктивний 

       Працьовитий, 

працездатний 

Виконавець        Творчий діяч 

Консервативний        Люблю ризикувати 

Залежний        Незалежний 

Неконгруентний        Лідер 

Несерйозний        Відповідальний 

Не володію собою, 

піддаюсь впливу 

стресу 

       Володію собою, стійкий 

до пливу стресу 

Не прагну до 

зростання 

компетентності 

       Прагну до 

безперервного росту 

своєї компетентності 

Замкнений        Комунікабельний 

 

Про рівень ОК можна судити за такими показниками: + 35 балів і 

більше відвовідає високому рівню ОК; + 21 ... + 34 балів констатуємо середній 

рівень ОК; +20 і менш вказує на незначний рівень ОК (Фетикин, Козлов, 

Мануйлов, 2002). 
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Б.15. 

Діагностика соціальної активності особистості  

(Н. Щуркова, в модифікації Н. Фетискіна) 

 

Бланк відповідей 

Група Питання Відповідь 

І (взаємопізнання) 

ступінь адекватності 

оцінки особистісних 

рис партнерів по 

взаємодії 

Я чудово розбираюсь в людях  

Багато хто ділиться зі мною власними 

секретами 
 

Я знаю слабкі та сильні сторони моїх 

друзів 

 

Я добре знаю смаки та вподобання членів 

своєї групи 
 

Намагаюсь зрозуміти, що за людина поряд 

зі мною 

 

ІІ (взаєморозуміння) 

рівень конфліктності в 

групі, відповідності 

загальних інтересів, 

уміння зрозуміти точку 

зору опонента,іншої 

людини  

Багато хто розуміє мене з півслова  

Я легко знаходжу загальну мову з іншими  

Я легко здогадуюсь, в якому настрої мої 

друзі 

 

Мої ідеї позитивно оцінюють оточуючи  

Прагну до того, щоб інші завжди легко і 

швидко могли зрозуміти мене. 
 

ІІІ (взаємовплив) 

ступінь 

значущости думок, дій 

інших представників 

групи, самокорекція, 

саморефлексія 

Я легко можу переконати в чомусь іншу 

людину. 
 

Я часто керую роботою моїх друзів.  

Часто оточуючі приймають мою позицію.  

Зі мною можна бути відвертим.  

Мої однолітки поділяють багато моїх 

захоплення. 
 

ІV(соціальна 

автономність) 

Значимість 

особистісної позиції у 

спільних діях та 

організації або участі у 

спільній діяльності 

 

У прийнятті рішень я покладаюся тільки 

на себе. 
 

Я завжди роблю те, що відповідає моїм 

переконанням. 
 

У конфлікті я завжди намагаюся 

аргументувати свою позицію. 
 

Мої вчинки не залежать від думки інших.  

Я майже ніколи не відступаю від своїх 

планів. 
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Група Питання Відповідь 

V (соціальна 

адаптивність) 

Задоволеність своїм 

положенням в групі, 

гнучкість поведінки, 

контактність  в середні 

колективу та зі 

зовнішнім оточенням 

Я конфліктую з іншими людьми дуже 

рідко. 
 

При виробленні ставлення до кого-небудь 

я враховую думку інших людей. 
 

Якщо оточуючі не згодні зі мною, я 

готовий переглянути свою точку зору. 
 

Думка оточуючих є для мене дуже 

важливою. 
 

Приймаючи важливі рішення, я завжди 

раджуся з людьми, які мають високий 

соціальний статус у суспільстві. 

 

VI (соціальна 

активність) 

Спрямованість 

соціальної орієнтації, 

мотиви соціальної 

взаємодії, ефективність 

спільної діяльності 

 

Намагаюся точно і швидко виконувати 

завдання. 
 

Переживаю свої помилки.  

Успіх або невдачі мого оточення 

хвилюють мене не менше, ніж власні 

досягнення і успіхи. 

 

Участь у соціальній діяльності є для мене 

важливою і необхідною. 
 

 Досягти помітних результатів я можу в 

процесі взаємодії з іншими людьми. 
 

 

Інструкція. З п’ятибальною шкалою оцініть особливості міжособистісної 

взаємодії у вашій групі: 5 – завжди; 4 – майже завжди; 3 – складно сказати; 2 – 

інколи; 1 – ніколи. 

Обробка та інтерпретація результатів Спочатку підраховуємо кількість 

балів по кожній шкалі, а потім загальний сумарний показник. Про ступінь 

вираженості тієї або іншої шкали відповідають наступні показники: 20 балів та 

більше - високий; 11-19 балів - середній; 10 та менше - низький. 

Рівням активності відповідають наступні показники: 144 балів та більше 

– високий; 126-143 балів – середній; 125 та менше – низький (Фетикин, Козлов, 

Мануйлов, 2002). 
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Б.16. 

Тест-опитувальник «Дослідження рівня асертивності» 

(модифікований В. Каппоні, Т. Новак) 

 

Мета дослідження: виявити рівень асертивності особистості. 

Інструкція щодо застосування методики. 

Студентам пропонується відповісти на 24 запитання, на які вини можуть 

відповісти так або ні. 

1. Мене дратують помилки інших людей. 

2. Я можу нагадати другові про борг. 

3. Час від часу я кажу неправду. 

4. Я здатен(на) подбати про себе сам(ма). 

5. Мені траплялося їздити «зайцем». 

6. Суперництво краще співробітництва. 

7. Я часто страждаю через дрібниці. 

8. Я людина самостійна і досить рішуча. 

9. Я люблю всіх, кого знаю. 

10. Я вірю в себе. У мене вистачить сил, щоб упоратися з поточними 

проблемами. 

11. Нічого не поробиш, людина завжди повинна бути напоготові, щоб зуміти 

захистити свої інтереси. 

12. Я ніколи не сміюся над непристойними жартами. 

13. Я завжди визнаю авторитети і поважаю їх. 

14. Я ніколи не дозволяю використовувати себе і, коли це бідбувається, 

заявляю протест. 

15. Я підтримую будь-яке добре починання. 

16. Я ніколи не брешу. 

17. Я практична людина. 

18. Мене сильно пригнічує навіть уявлення про те, що я можу потерпіти 

поразку. 

19. Я згоден(на) з висловом: «Руку допомоги шукай насамперед у власного 

плеча». 

20. Друзі мають на мене великий вплив. 

21. Я завжди правий (ва), навіть якщо інші вважають інакше. 

22. Я згоден(на) з тим, що важлива не перемога, а участь. 

23. Перш ніж що-небудь зробити, гарненько подумаю, як це сприймуть інші. 

24. Я ніколи нікому не заздрю. 
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Тепер підрахуйте кількість відповідей, що збігаються з ключем за 

наступними шкалами: 

Шкала А (незалежність, автономність) = -1, +6, -7, +11, -13, -18, -20, -23 та 

підсумуйте результат. 

7–8 балів – особистість занадто незалежна і не прислухається до слів 

інших. Егоїстична, переоцінює себе. Спроби вести себе асертивно, часто 

виливаються в агресію. 

4–6 балів – досить незалежна, але у своїй незалежності все ж з увагою і 

повагою ставиться до думок інших людей. Самостійна, досягає бажаної мети, 

не завдаючи шкоди оточуючим. Реалістично оцінює себе. 

0–3 бали – особистість дуже залежить від оточуючих людей, 

несамостійна і невпевнена у собі. Вона не здатна вирішити свої проблеми 

самостійно, і відповідати за себе і свої вчинки. 

Шкала Б = +2, +4, +8, +10, +14, +17, +19, +22; (впевненість, рішучість, 

опора на власні сили): 

7–8 балів – особистість точно знає чого хоче і йде до мети, спираючись на 

свої власні сили. При зіткненні інтересів вона здатна домовитися і знайти 

компромісне рішення, яке задовольняє обидві сторони. Вона домагається свого, 

не маніпулюючи опонентами. Така людина впевнена у собі, діє чітко і рішуче. 

4–6 балів – особистість здатна виявляти асертивності в типових для неї 

ситуаціях, але найменша зміна обставин руйнує у неї почуття впевненості в 

собі. 

0–3 бали – особистість демонструє страх перед непередбаченими 

ситуаціями. 

Шкала В (соціальна бажаність) = -3, -5, +9, +12, +15, +16, +21, +24: 

Показник 7–8 – особистість має низьку самооцінку самооцінку, а оскільки 

в її уявленні – це погано, натомість бути правильним і впевненим – добре, 

приховує свої почуття і намагається справити добре враження. 

Високий рівень асертивніості визначаємо в особистості, яка набрала у 

суммі: 8 – 7 балів, середній: 6 – 4 балів і низький: 3 – 0 бали. 
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 Б.17.  

Тест для визначення громадянської самосвідомості особистості 

 

Інструкція: Дайте відповідь на наступні запитання. 

1. Яке висловлення є найближчим для вашого розуміння: а) 

громадянськість – готовність діяти так, як необхідно мешканцю даної країни; б) 

громадянськість – здатність діяти як законослухняний громадянин під 

примусом і страхом покарання; в) громадянськість – розуміння необхідності 

здійснення громадянських вчинків. 

2. Чи з’являється у вас антипатія до людей, які допускають випади 

проти Української держави: а) так; б) майже ні; в) так, коли ці випади 

необґрунтовані або дуже різкі й образливі. 

3. Як ви сприймаєте іноземних громадян, які критикують свою 

державу: а) вважаю їх «перекотиполем»; б) ставлюсь до цього, як до 

нормального явища; в) схвалюю, якщо ця держава не з авторитетних. 

4. Чи вважаєте ви, що для кращої громадянської ідентифікації 

необхідно: а) володіти державною (українською) мовою; б) розуміти і знати 

державну мову; в) не звертати увагу на знання державної мови. 

5. Як би ви вчинили, якщо під час відпочинку за містом опинилися 

поруч з розгерметизованою цистерною з невідомою рідиною неприємного 

запаху: а) пішли б шукати інше місце для відпочинку; б) вирушили б до 

найближчого населеного пункту (в разі відмови друзів – одноосібно) з метою 

повідомлення про це; в) відмовилися б від відпочинку, розпочали дії щодо 

подолання аварії. 

Обробка й інтерпретація результатів: Низький рівень: Громадянський 

індиферентизм – 5–7 балів. Середній: Громадянська самосвідомість – 8–13 

балів. Високий: Громадянський патріотизм – 13–15 балів (Лемак , 2012). 
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Б.18. 

Тест К.Томаса – типи поведінки в конфлікті  

(адаптований Н.Грішиною) 

 

Виділяється п'ять способів регулювання конфліктів: 

1.  Змагання (конкуренція). 

2.  Пристосування. 

3. Компроміс. 

4. Уникнення. 

5.  Співпраця. 

У опитувальнику по виявленню типових форм поведінки К.Томас описує 

кожний з п'яти перерахованих можливих варіантів 12 думками про поведінку 

індивіда в конфліктній ситуації.  

У різних поєднаннях вони згруповані в 30 пар, в кожній з яких 

респонденту пропонується вибрати ту думку, яка є найбільш типовою для 

характеристики його поведінки. 

Інструкція: Перед вами ряд тверджень, які допоможуть визначити деякі 

особливості вашої поведінки. Тут не може бути відповідей «правильних» або 

«помилкових». Люди різні, і кожен може висловити свою думку. 

Є два варіанти, А і В, з яких ви повинні вибрати один, який більшою 

мірою відповідний вашим поглядам, вашій думці про себе. У бланку для 

відповідей поставте позначку навпроти одного з варіантів (А або В) для 

кожного твердження. Відповідати треба щонайшвидше. 
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Текст опитувальника: 

№ Варіанти відповіді 

1 А. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 

рішення питання, яке призводить до суперечки.  

В. Ніж обговорювати, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу на 

те, з чим ми обидва згодні. 

2 А. Я часто прагну знайти компромісне рішення. 

В. Я намагаюся залагодити справу з урахуванням інтересів іншої людини, 

а також моїх власних інтересів. 

3 А. Зазвичай, я наполегливо прагну домогтися свого. 

В.  Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші 

стосунки. 

4 А. Я завжди прагну знайти компромісне рішення. 

В. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

5 А. В ситуація, які викликають дискусії та супечечки, я весь час намагаюся 

знайти підтримку у іншого.  

В. Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

6 А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе.  

В. Я прагну домогтися свого. 

7 А. Я прагну відкласти рішення дискусійного питання, з тим щоб з часом 

вирішити його остаточно.  

В. Я вважаю можливим поступитися чим-небудь, щоб домогтися свого. 

8 А. Зазвичай, я наполегливо прагну домогтися свого. 

В. Я насамперед прагну ясно визначити те, в чому полягають інтереси 

опонентів. 

9 А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, які  

виникають під час роботи та спілкування з іншими людьми.  

В. Я докладаю зусилля, щоб домогтися свого. 

10 А. Я твердо прагну досягти свого. 

В. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11 А. Спочатку я прагну чітко визначити, в чому полягають всі порушені 

дискусійні питання.  

В. Я прагну заспокоїти іншого для того, щоб зберегти наші відносини. 

12 А. Часто я уникаю ситуації, яка може викликати суперечки.  

В. Я даю можливість іншому залишитися при своїй думці, якщо він теж 

йде назустріч мені. 

13 А. Я часто іншим раджу придержуватися «золотої середини». 

В. Я наполягаю, щоб було зроблено все можливе для покращення 

ситуації. 

14 А. Я завжди повідомляю іншому свою точку зору і цікавлюся його 

думками з цього приводу.  

В. Я часто намагаюся довести логічність моїх поглядів. 
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№ Варіанти відповіді 

15 А. Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші стосунки.  

В. Я прагну зробити так, щоб уникнути напруженості. 

16 А. Я старяюсь не ображати почуттів іншої людини. 

В. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17 А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого.  

В. Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

18 А. Якщо це зробить іншого щасливим, дам йому можливість наполягти на 

своєму.  

В. Я даю можливість іншому залишитися при своїй думці, якщо він також 

йде мені назустріч. 

19 А. Спочатку я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

питання і інтереси.  

В. Я прагну відкласти рішення дискусійного питання з тим, щоб з часом 

вирішити його остаточно. 

20 А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.  

В. Я прагну знайти якнайкраще поєднання вигод і втрат для обох сторін. 

21 А. Ведучи переговори, я прагну бути уважним до бажанням іншого.  

В. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми і їх сумісного 

рішення. 

22 А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

позицією і точкою зору іншої людини. 

В. Я відстоюю свої бажання. 

23 А. Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з 

нас.  

В. Деколи я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 

рішення спірного питання. 

24 А. Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, я постараюся піти 

назустріч його бажанням.  

В. Я прагну переконати іншого прийти до компромісу. 

25 А. Я намагаюся показати іншому логікові і переваги моїх поглядів.  

В. Ведучи переговори, я прагну бути уважним до бажань іншого. 

26 А. Я пропоную середню позицію.  

В. Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного 

з нас. 

27 А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечку.  

В. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти 

на своєму. 

28 А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого.  

В. Улагоджуючи ситуацію, я, зазвичай, прагну знайти підтримку в іншого. 

29 А. Я пропоную середню позицію.  

В. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через певні розбіжності у 

поглядах. 
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№ Варіанти відповіді 

30 А. Я прагну не зачепити почуттів іншого.  

В. Я завжди займаю таку позицію в дискусійному питанні, щоб ми 

спільно з іншою людиною могли добитися успіху. 

 

Ключ до опитувальника 

1. Суперництво: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Співпраця: 2В, 5А, 8В, ПА, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В. 

3.  Компроміс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4.  Уникнення: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5.  Пристосування: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

Обробка результатів 

У ключі кожна відповідь А або В дає уявлення про кількісний вираз: 

суперництва, співпраці, компромісу, уникнення і пристосування. Якщо 

відповідь збігається з ключем, йому дається значення 1, якщо не збігається, то 

привласнюється 0. Кількість балів, набраних за кожною шкалою, дає уявлення 

про вираженість тенденції до прояву поведінки в конфліктних ситуаціях.  

 

Б.19. 

Збірка соціальних задач різного рівня складності 

 

Тестові задачі 

№  Умова задачі 

1 Які з нижче перелічених позицій виділяють головний статус людини: 

(Виберіть одну правильну відповідь):Українка. Одружена. Християнка. 

Повнолітня. Студентка. Молодиця. 

2 Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу 

людини – це: (Виберіть одну правильну відповідь):Екстеріоризація. 

Адаптація. Інтеріоризація. 

3 Всезагальні зміни, які передбачають докорінне ламання соціального 

об’єкта і, як правило, спираються на насильство, - це: (Виберіть одну 

правильну відповідь):Еволюційні зміни. Революційні зміни. Прогресивні 

зміни. Реформаційні зміни. 
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№ Умова задачі 

4 Як називається ситуація, коли 16-річну доньку одночасно чекають 

батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, і друзі, щоб 

піти на дискотеку: (Виберіть одну правильну відповідь):Культурний 

конфлікт. Статусний конфлікт. Конфлікт поколінь. Рольовий конфлікт. 

5 За функціональною роллю потреби поділяються на базові – ті, що 

уточнюють сенс життя, та інструментальні – ті, що уточнюють 

спрямованість потреб стосовно засобів досягнення базових потреб.  

Підкресліть прямою рискою те, що ви вважаєте базовими цінностями, 

а хвилястою — інструментальними цінностями: активна життєва 

позиція; здоров’я; щасливе сімейне життя; сімейний добробут; злагода в 

суспільстві; наявність вірних друзів; свобода; краса; вихованість; 

незалежність; толерантність; творчість; освіченість; охайність; 

самореалізація; істина; цікава робота; кохання; раціоналізм; 

відповідальність; самостійність; громадське визнання; справедливість; 

мудрість. 

6 Поясніть наведе висловлювання: «Царі повинні філософствувати, а 

філософи царювати». 

7 Поясніть наведе висловлювання: «Сенс життя людини – в досягненні 

вищого блага через діяльність»? 

8 Поясніть наведе висловлювання: «Керувати — це не означає заважати 

хорошим людям працювати» (П.Капіца). 

9 Поясніть наведе висловлювання: «Ніхто ще не виграв шахову партію, 

забираючи кожним ходом фігуру. Іноді потрібно відступати, щоб 

зробити крок уперед»(А.Боуз). 

10 Поясніть наведе висловлювання: «Перший потяг людей дорогоцінний, 

завжди потрібно вміти ним скористатися» (Наполеон І). 

11- 

15 

Складіть п’ять задач, запропонуйте власний варіант рішення задачи  

та обґрунтуйте його. 

 

Оцінка результатів:  

Низький (репродуктивний) рівень визначаємо на підставі отримання 

відповідей на запитання 1 – 5.  

Середній (частково-репродуктивний) рівень –  вірні  та вичерпані 

відповіді на запитання 1 – 5 та 6 – 10.  

Високий (творчий) рівень визначаємо на підставі отримання вірних  та 

вичерпаних відповідей на запитання 1 – 5 та 6 – 10, а також 11 – 15. 
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ДОДАТОК В 

В.1. 

Результати дослідження стану сформованості компонентів соціальної 

зрілості студентів на етапі констатувального експерименту 

 

Таблиця 2.4. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів Г1 (n = 190) 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний 

 

Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення необхідності 

їх формувати. 

16 8,4 63 33,2 111 58,4 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

12 6,3 53 27,9 125 65,8 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

11 5,8 55 28,9 124 65,3 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

17 8,9 61 32,1 112 59,0 

Емоційно-

ціннісний 

 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

15 7,9 65 34,2 110 57,9 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

11 5,8 69 36,3 110 57,9 

Мотиваційний 

 

Спрямованість особистості 18 9,5 76 40,5 95 50,0 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

14 7,4 81 42,6 95 50,0 

Рефлексивно-

вольовий 

 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

19 10,0 68 35,8 103 54,2 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

15 7,9 74 38,9 101 53,2 

Поведінково-

діяльнісний 

 

Рівень самостійності  12 6,3 66 34,7 112 59,0 

Рівень відповідальності 18 9,5 72 37,9 100 52,6 

Рівень толерантності 15 7,9 68 35,8 107 56,3 

Рівень конкурентоспроможності 16 8,4 75 39,5 99 52,1 

Рівень соціальної активності 15 7,9 59 31,2 116 60,9 

Рівень асертивності 12 6,3 71 37,4 107 56,3 

Рівень громадянськості 15 7,9 67 35,3 108 56,8 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

18 9,5 69 36,3 103 54,2 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

15 7,9 70 36,8 105 55,3 
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Таблиця 2.5. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів Г2 (n = 516) 
 

Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення необхідності 

їх формувати. 

52 10,1 98 18,9 366 71,0 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

64 12,4 116 22,5 336 65,1 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

54 10,5 101 19,6 361 69,9 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

62 12,0 113 21,9 341 66,1 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

45 8,8 125 24,2 346 67,0 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

41 7,9 137 26,6 337 65,5 

Мотиваційний Спрямованість особистості 36 6,9 106 20,5 374 72,6 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

44 8,5 132 25,9 340 65,6 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

49 9,5 124 24,0 343 66,5 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

53 10,3 114 22,1 349 67,6 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  59 11,4 120 23,3 343 65,3 

Рівень відповідальності 63 12,2 111 21,5 359 66,3 

Рівень толерантності 53 10,3 129 25,0 343 63,9 

Рівень конкурентоспроможності 69 13,4 117 22,7 330 63,9 

Рівень соціальної активності 55 10,7 123 23,8 338 65,5 

Рівень асертивності 67 12,8 136 26,4 313 67,0 

Рівень громадянськості 62 12,0 104 20,2 350 67,8 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

60 11,6 148 28,7 308 59,7 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

61 11,8 92 17,8 363 70,4 

 

 

 

 

 

 



534 

 

Таблиця 2.6. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів Г 3 (n = 615) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення необхідності 

їх формувати. 

50 8,2 141 22,9 424 68,9 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

52 8,5 135 21,9 428 69,6 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

63 10,3 122 19,8 430 69,9 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

39 6,3 154 25,1 422 68,6 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

41 6,7 136 22,1 438 71,2 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

29 4,7 162 26,4 424 68,9 

Мотиваційний Спрямованість особистості 48 7,8 113 18,4 454 73,8 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

44 7,2 145 23,6 426 69,2 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

51 8,3 148 24,1 416 67,6 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

33 5,4 160 26,0 422 68,6 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  51 8,3 123 20,0 441 71,7 

Рівень відповідальності 47 7,6 165 26,8 403 65,6 

Рівень толерантності 57 9,3 128 20,8 430 69,9 

Рівень конкурентоспроможності 41 6,7 192 31,2 382 62,1 

Рівень соціальної активності 50 8,1 160 26,0 405 65,9 

Рівень асертивності 48 7,8 134 21,8 433 70,4 

Рівень громадянськості 45 7,3 143 23,3 427 69,4 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

45 7,9 96 16,6 474 75,5 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

53 8,6 155 25,2 407 66,2 
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Таблиця 2.7. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів  Г4 (n = 158) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні СЗ 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

10 6,5 37 23,4 111 70,1 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

12 7,6 59 37,3 87 55,1 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

8 5,1 44 27,8 106 67,1 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

10 6,3 52 32,9 96 60,8 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

11 6,9 59 37,3 88 58,9 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

13 8,2 55 34,8 90 57,0 

Мотиваційний Спрямованість особистості 10 6,3 50 31,6 98 62,1 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

12 7,6 56 35,4 90 57,0 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

9 5,6 48 30,4 101 64,0 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

13 8,2 52 32,9 93 58,9 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  8 5,1 51 32,3 99 62,6 

Рівень відповідальності 14 8,9 59 37,3 85 53,8 

Рівень толерантності 10 6,3 53 33,5 95 60,2 

Рівень конкурентоспроможності 13 8,2 57 36,1 88 55,7 

Рівень соціальної активності 9 5,6 54 34,2 95 60,2 

Рівень асертивності 11 6,9 56 35,4 91 57,7 

Рівень громадянськості 9 5,6 56 35,4 93 59,0 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

13 8,2 54 34,2 91 57,6 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

12 7,6 55 34,8 91 57,6 
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Таблиця 2.8. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів Г 5 (n = 170) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

11 6,5 56 32,9 103 60,6 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

13 7,6 52 30,6 105 61,8 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

10 5,9 50 29,4 110 64,7 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

14 8,2 58 34,1 98 57,7 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

9 5,3 54 31,8 107 62,9 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

15 8,8 52 30,6 103 60,6 

Мотиваційний Спрямованість особистості 11 6,5 49 28,8 110 64,7 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

15 8,8 65 38,2 90 53,0 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

10 5,9 57 33,5 103 60,6 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

12 7,1 53 31,2 105 61,7 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  15 8,8 55 32,4 100 58,8 

Рівень відповідальності 9 5,3 57 33,5 104 61,2 

Рівень толерантності 10 5,9 49 28,8 111 65,3 

Рівень конкурентоспроможності 16 9,4 63 37,1 91 53,5 

Рівень соціальної активності 17 10,0 53 31,2 100 58,8 

Рівень асертивності 11 6,5 59 34,5 100 59,0 

Рівень громадянськості 11 6,5 61 35,9 98 57,6 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

15 8,8 56 32,9 99 58,3 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

13 7,6 51 30,0 106 62,4 
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Таблиця 2.9. 

Стан сформованості компонентів соціальної зрілості студентів Г 6 (n = 168) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення необхідності 

їх формувати. 

4 3,0 70 41,7 94 55,3 

Усвідомлення сутності соціально-

культурних процесів та явищ. 

6 3,6 56 33,3 106 63,1 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси та 

явища. 

7 4,2 52 30,9 109 64,9 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

3 1,8 54 32,1 111 66,1 

 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально значущих 

цінностей суспільства. 

4 3,0 54 32,2 110 64,8 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

2 1,2 51 30,4 115 68,4 

Мотиваційний Спрямованість особистості 2 1,2 55 32,7 111 66,1 

Актуалізація потреби в активному, 

свідомому формуванні соціальної 

зрілості. 

2 1,2 41 24,4 125 74,4 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

1 0,6 57 33,9 110 65,5 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

3 1,8 55 32,7 110 65,5 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  1 0,6 45 26,8 122 72,6 

Рівень відповідальності 3 1,8 46 27,4 119 70,8 

Рівень толерантності 2 1,2 40 23,8 126 75,0 

Рівень конкурентоспроможності 1 0,6 44 26,2 123 73,2 

Рівень соціальної активності 2 1,2 42 25,0 124 73,8 

Рівень асертивності 3 1,8 41 24,4 124 73,8 

Рівень громадянськості 2 1,2 45 26,8 121 72,0 

Уміння конструктивно виконувати 

соціальні завдання. 

2 1,2 43 25,6 123 73,2 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

4 2,4 43 25,6 121 72,0 
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В. 2. 

СТАТИСТИЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 

Визначення однорідності студентських груп за рівнями  

сформованості їх соціальної зрілості, які брали участь у експерименті 

 

З метою визначення однорідності груп за рівнями сформованості їх 

соціальної зрілості на констатувальному етапі дослідження, застосовувався 

багатофункціональний φ-критерій кутового перетворення Р. Фішера, який 

призначений для вирішення питання про значущу або незначущу відмінність 

вибірок, що порівнюються, за зареєстрованим результатом, який цікавить 

дослідника. 

При використанні φ-критерію порівнюються відносні частоти, виражені у 

відсоткових частках, в яких зареєстровано статистичний показник. Ці 

відсоткові частки переводяться в кутові величини (у радіанній мірі) за 

формулою 

,arcsin2 p        (2.1) 

потім обчислюється емпіричне значення критерію 

  ,
21

21
21

*

nn

nn
емп


         (2.2) 

яке, у свою чергу, порівнюється з критичними значеннями критерію 

 
 

.
01,02,31

05,064,1
*













кр       (2.3) 

Указані значення *
кр  обмежують зони значущості та незначущості 

відмінностей. При цьому, якщо 64,1* емп , то відмінність є незначущою на 

п’ятивідсотковому рівні; якщо ,312емп * , то відмінність є значущою на 

одновідсотковому рівні. У формулах (2.1) і (2.2) позначено: р – відносна 

частота, φ1 – кут, що відповідає більшій відносній частоті, φ2 – кут, який 
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відповідає меншій відносній частоті, n1, n2 – обсяги вибірок, що відповідають 

кутам φ1, φ2. 

Наведемо розрахунки за даними таблиць 2.4.– 2.9. та діаграм 2.1 – 2.6. 

Наприклад, порівняємо у групах Г1 та Г2 за високим рівнем 

сформованості когнітивного компоненту соціальної зрілості студентів (див. 

діаграма 2.1.). Будемо мати 

Р2 = 0,076,   ,5590,0760arcsin21   

Р1 = 0,112,   ,682 0,112,0arcsin22   

  .,45178,11123,0
190516

516190
,55900,682* 




емп  

Отримали 1,45 < 1,64. Отже, відмінність Г1 й Г2 є незначущою.  

Вибірково порівняємо показники середнього рівня сформованості 

емоційно-ціннісного компоненту соціальної зрілості студентів у групах Г2 та 

Г3.  

р2 = 0,254,   ,056 1,,2540arcsin22   

р1 = 0,243,   ,0311,2430arcsin21   

  .,42075,16025,0
516615

615516
1,0311,056* 




емп  

Отримали 0,42 < 1,64. Отже, відмінність групи Г2 й Г3 за показниками 

середнього рівня сформованості емоційно-ціннісного компоненту соціальної 

зрілості студентів є незначущою.  

Порівняємо показники низького рівня сформованості мотиваційного 

компоненту соціальної зрілості студентів у групах Г5 та Г6. 

р2 = 0,600,   ,772 1,,6000arcsin22   

р1 = 0,669,   ,9161,6690arcsin21   
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  .,32119,9441,0
168170

168170
1,7721,916* 




емп  

Отримали 1,32 < 1,64. Отже, відмінність групи Г3 й Г4 є незначущою, що 

підтверджує однорідність груп за показниками низького рівня сформованості 

мотиваційного компоненту соціальної зрілості студентів. 

Вибірково порівняємо показники високого рівня сформованості 

поведінково-діяльнісного компоненту соціальної зрілості студентів у групах Г4 

та Г5.  

р2 = 0,071,   ,536 0,710,0arcsin22   

р1 = 0,076,   ,5590,0760arcsin21   

  .,21005,9023,0
170158

170158
0,5360,559* 




емп  

Отримали 0,21 < 1,64. Отже, відмінність групи Г4 й Г5 за показниками 

високого рівня сформованості поведінково-діяльнісного компоненту соціальної 

зрілості студентів є незначущою.  

Вибірково порівняємо показники середнього рівня сформованості 

рефлексивно-вольового компоненту соціальної зрілості студентів у групах Г1 

та Г4.  

р2 = 0,579,   ,1,729,5790arcsin22   

р1 = 0,595,   ,7621,5950arcsin21   

  .,31028,9,0330
190158

158190
1,7291,762* 




емп  

Отримали 0,31 < 1,64. Отже, відмінність групи Г1 й Г4 за показниками 

середнього рівня сформованості рефлексивно-вольового компоненту соціальної 

зрілості студентів є незначущою.  
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В.3. 

Результати дослідження стану сформованості компонентів соціальної 

зрілості студентів після формального експерименту 

Таблиця 5.1. 

Рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів 

контрольної групи (К) (n = 190) 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

18 9,5 72 37,9 100 52,6 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів 

та явищ. 

13 6,8 80 42,1 97 51,1 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси 

та явища. 

11 5,8 77 40,5 102 53,7 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

19 10,0 75 39,5 96 50,5 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства. 

18 9,5 83 43,7 89 46,8 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

14 7,4 69 36,3 107 56,3 

Мотиваційний Спрямованість особистості 14 7,4 74 38,9 102 53,7 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

16 8,4 78 41,1 96 50,5 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

19 10,0 77 40,5 94 49,5 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

15 7,9 75 39,5 100 52,6 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  13 6,8 76 40,0 101 53,2 

Рівень відповідальності 15 7,9 84 44,2 91 47,9 

Рівень толерантності 17 8,9 68 35,8 105 55,3 

Рівень конкурентоспроможності 14 7,4 70 36,8 106 55,8 

Рівень соціальної активності 18 9,5 76 40,0 96 50,5 

Рівень асертивності 12 6,3 82 43,2 96 50,5 

Рівень громадянськості 20 10,5 73 38,4 97 51,1 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

16 8,4 79 41,6 95 50,0 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

19 10,0 76 40,0 95 50,0 
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Таблиця 5.2. 

Рівень сформованості соціальної зрілості студентів першої 

експериментальної групи Е1 (n = 516) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл- 

Сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

100 19,4 270 52,3 146 28,3 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів та 

явищ. 

102 19,7 284 55,0 130 25,3 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси 

та явища. 

97 18,8 294 56,9 125 24,3 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

105 20,3 260 50,4 151 29,3 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства. 

109 21,1 273 52,9 134 26,0 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

93 18,0 281 54,5 142 27,5 

Мотиваційний Спрямованість особистості 100 19,4 284 55,0 132 25,6 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

102 19,7 270 52,3 144 28,0 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

99 19,2 264 51,2 153 29,6 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

103 19,9 290 56,2 123 23,9 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  96 18,6 277 53,7 143 27,7 

Рівень відповідальності 106 20,5 271 52,5 139 27,0 

Рівень толерантності 99 19,2 283 54,8 134 26,0 

Рівень конкурентоспроможності 103 19,9 267 51,7 146 28,4 

Рівень соціальної активності 88 17,1 277 53,7 151 29,2 

Рівень асертивності 114 22,1 287 55,6 115 22,3 

Рівень громадянськості 94 18,2 270 52,3 152 29,5 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

108 20,9 284 55,0 124 24,1 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

101 19,6 277 53,7 138 26,7 
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Таблиця 5.3. 

Рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів другої 

експериментальної групи (Е 2) (n = 615) 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

140 22,8 228 37,1 247 40,1 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів 

та явищ. 

146 23,7 222 36,1 247 40,2 

Повнота, глибина, міцність 

знань про соціально-культурні 

процеси та явища. 

139 22,6 223 36,3 253 41,1 

Знання соціальних норм, 

правил, моделей поведінки, 

прийнятих у соціумі, та 

усвідомлення доцільності їх 

дотримання. 

147 23,9 227 36,9 241 39,2 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей 

суспільства. 

142 23,1 220 35,8 253 41,1 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

144 23,4 230 37,4 241 39,2 

Мотиваційний Спрямованість особистості 140 22,8 215 34,9 260 42,3 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

146 23,7 235 38,2 234 38,1 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й 

обґрунтовано приймати 

рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

151 24,6 228 37,1 236 38,3 

Свідома саморегуляція у 

напрямі формування соціальної 

зрілості. 

135 21,9 222 36,1 258 42,0 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  151 24,6 227 36,9 238 38,5 

Рівень відповідальності 135 21,9 227 36,9 253 41,2 

Рівень толерантності 141 22,9 225 36,6 249 40,5 

Рівень конкурентоспроможності 145 23,6 221 35,9 249 40,5 

Рівень соціальної активності 136 22,1 229 37,2 250 40,7 

Рівень асертивності 150 24,4 225 36,6 240 39,0 

Рівень громадянськості 146 23,7 219 35,6 250 40,7 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

140 22,8 219 35,6 256 41,6 

Уміння та вирішувати 

конфліктні ситуації. 

143 23,3 225 36,6 247 40,1 
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Таблиця 5.4. 

Рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів третьої 

експериментальної групи (Е 3) (n = 158) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

40 25,3 91 57,6 27 17,1 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів та 

явищ. 

44 27,8 99 62,7 15 9,5 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси 

та явища. 

43 27,2 96 60,8 19 12,0 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

41 25,9 94 59,5 23 14,6 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства. 

39 24,7 90 56,9 29 18,4 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

45 28,5 100 63,3 13 8,2 

Мотиваційний Спрямованість особистості 40 25,3 89 56,9 29 17,8 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

44 27,8 101 63,9 13 8,3 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

41 25,9 91 57,6 26 16,5 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

43 27,2 99 62,7 16 10,1 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  46 29,1 103 65,2 9 5,7 

Рівень відповідальності 38 24,1 87 55,1 33 20,8 

Рівень толерантності 41 25,9 98 62,1 19 12,0 

Рівень конкурентоспроможності 43 27,2 95 60,1 20 12,7 

Рівень соціальної активності 48 30,4 92 58,2 18 11,4 

Рівень асертивності 36 22,8 91 57,6 31 19,6 

Рівень громадянськості 49 31,0 99 62,7 10 6,3 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

35 22,2 94 59,5 29 18,3 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

42 26,6 95 60,1 21 13,3 
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Таблиця 5.5. 

Рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів четвертої 

експериментальної групи (Е 4) (n = 170) 
 

Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

56 32,9 92 54,1 22 13,0 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів та 

явищ. 

46 27,1 102 60,0 22 12,9 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси 

та явища. 

47 27,6 98 57,6 25 14,8 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

55 32,4 96 56,5 19 11,1 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства. 

53 31,2 99 58,2 18 10,6 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

49 28,8 95 55,9 26 15,3 

Мотиваційний Спрямованість особистості 48 28,2 105 61,8 17 10,0 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

54 31,8 89 52,4 27 15,8 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

50 29,4 85 50,0 35 20,6 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

52 30,6 105 61,8 13 7,6 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  57 33,5 96 56,5 17 10,0 

Рівень відповідальності 45 26,5 97 57,1 28 16,4 

Рівень толерантності 60 35,3 98 57,6 12 7,1 

Рівень конкурентоспроможності 42 24,7 94 55,3 34 20,0 

Рівень соціальної активності 54 31,8 100 58,8 16 9,4 

Рівень асертивності 50 29,4 86 50,6 34 20,0 

Рівень громадянськості 56 32,9 108 63,5 6 3,6 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

46 27,1 97 57,1 27 15,9 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

51 30,0 97 57,1 22 12,9 
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Таблиця 5.6. 

Рівень сформованості компонентів соціальної зрілості студентів п’ятої 

експериментальної групи (Е 5) (n = 168) 

 
Компоненти 

 

Показники  Рівні 

Високий Середній Низький 

Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% Кіл-

сть 

% 

Когнітивний Знання про соціально значущі 

якості та усвідомлення 

необхідності їх формувати. 

59 35,1 98 58,3 11 6,6 

Усвідомлення сутності 

соціально-культурних процесів та 

явищ. 

63 37,5 104 61,9 1 0,6 

Повнота, глибина, міцність знань 

про соціально-культурні процеси 

та явища. 

60 35,7 102 60,7 6 3,6 

Знання соціальних норм, правил, 

моделей поведінки, прийнятих у 

соціумі, та усвідомлення 

доцільності їх дотримання. 

62 36,9 88 52,4 18 10,7 

Емоційно-

ціннісний 

Ставлення до соціально 

значущих цінностей суспільства. 

64 38,1 100 59,5 4 2,4 

Здатність розуміти та керувати 

відносинами особистості, що 

репрезентовані в емоціях. 

58 34,5 102 60,7 8 4,8 

Мотиваційний Спрямованість особистості 59 35,1 103 61,3 6 3,6 

Актуалізація потреби в 

активному, свідомому 

формуванні соціальної зрілості. 

63 37,5 99 58,9 6 3,6 

Рефлексивно-

вольовий 

Здатність рішуче й обґрунтовано 

приймати рішення та вирішувати 

соціальні завдання. 

60 35,7 103 61,4 5 2,9 

Свідома саморегуляція у напрямі 

формування соціальної зрілості. 

62 36,9 91 54,2 15 8,9 

Поведінково-

діяльнісний 

Рівень самостійності  57 33,9 95 56,5 16 9,6 

Рівень відповідальності 65 38,7 95 56,5 8 4,8 

Рівень толерантності 59 35,1 94 56,0 15 8,9 

Рівень конкурентоспроможності 63 37,5 99 58,9 6 3,6 

Рівень соціальної активності 62 36,9 100 59,5 6 3,6 

Рівень асертивності 60 35,7 104 61,9 4 2,4 

Рівень громадянськості 65 38,8 98 58,3 5 2,9 

Уміння конструктивно 

виконувати соціальні завдання. 

57 33,9 104 61,9 7 4,2 

Уміння та вирішувати конфліктні 

ситуації. 

61 36,3 101 60,1 6 3,6 
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ДОДАТОК Г 

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ  

 

1. «Історія України та української культури», «Філософія», «Соціальна 

антропологія», «Українознавство», «Педагогіка вищої школи», «Психологія» та 

інші (Луганський національний аграрний університет); 

2. «Краєзнавство», «Право», «Мистецтво ведення переговорів», 

«Філософія», «Історія України та української культури», «Культура наукової 

мови», «Екологічні проблеми України», «Кроскультурні комунікації», 

«Психологія комунікацій», «Організація зв’язків з громадськістю» (Львівський 

національний аграрний університет); 

3. «Логіка, етика, естетика», «Політологія», «Соціологія», «Сталий розвиток 

суспільства», «Філософія», «Філософія і релігієзнавство», «Філософія науки», 

«Філософські проблеми біології»; «Політичні інститути та процеси», «Історія 

України», «Історія української культури», «Культурологія», «Релігієзнавство», 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Філософія науки», 

(Миколаївський національний аграрний університет); 

4. «Політологія», «Соціологія», «Філософія», «Філософія науки», «Історія 

України», «Історія української культури», «Професійна етика», «Екологічні 

проблеми у ВМ» та інші (Одеський державний аграрний університет); 

5. «Філософія», «Соціологія», «Соціологія праці і трудових відносин», 

«Українська та зарубіжна культура», «Культурологія», «Історія української 

культури», «Логіка», «Релігієзнавство», «Психологія», «Етика та естетика», 

«Філософія науки», «Філософія техніки», «Філософські проблеми біології», 

«Культура ділового спілкування (Спецкурс № 3)», «Культурологія», 

«Психологія з основами соціології», «Основи психології та педагогіки», 

«Політологія та соціологія» (Сумський національний аграрний університет);  

http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-україни
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-україни
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-української-культури
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/культурологія
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/релігієзнавство
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/українська-мова
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/філософія-науки
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-україни
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-україни
http://ukr.mnau.edu.ua/index.php/про-кафедру/навчальні-дисципліни/історія-української-культури
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6. «Етика та естетика», «Інтелектуальна власність», «Історія науки та 

техніки», «Історія та культура України», «Історія України та української 

культури», «Конфліктологія», «Логіка», «Педагогіка вищої освіти», 

«Психологія», «Педагогіка вищої освіти», «Психологія управління», 

«Політологія», «Соціологія», «Філософія», «Філософія науки», «Філософія 

науки та інноваційного розвитку», «Філософськи проблеми наукового 

пізнання» та інші (Таврійський державний агротехнологічний університет);  

7. «Історія України», «Історія української культури», «Психологія», 

«Психологія управління», «Філософія», «Філософія науки», «Філософія науки 

та інноваційного розвитку», «Філософія наукових досліджень», «Педагогіка та 

професійна етика у вищій школі», «Філософські проблеми аграрної науки», 

«Політологія», «Комунікації у рибогосподарських колективах», «Соціологія», 

«Країнознавство» та інші (Харківська державна зооветеринарна академія);  

8. «Історія України», «Історія і культура України», «Історія української 

культури», «Культурологія», «Історія ХНАУ ім. В. В. Докучаєва», 

«Країнознавство», «Політологія», «Політичний менеджмент», «Соціологія», 

«Соціальна екологія». «Філософія». «Філософія науки», «Філософія науки та 

інноваційного розвитку», «Логіка», «Етика ділового спілкування», 

«Релігієзнавство», «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Правознавство», 

«Країнознавство», «Філософія науки», «Психологія і педагогіка»,  «Психологія 

управління», «Природоохоронне законодавство та екологічне право» та інші 

(Харківський національний університет імені В.В. Докучаєва); 

9. «Історія України», «Філософія», «Філософія науки», «Філософія техніки», 

«Політологія», «Психологія», «Соціологія», «Філософія людського 

спілкування», «Демографія», «Історія української культури», «Історія 

інженерної діяльності», «Країнознавство», «Політологія з модулем Україна, 

Європа, світ», «Технології навчання та самоосвіти», «Юридична психологія», 

«Корпоративна культура», «Етика, естетика», «Культурологія», 

«Правознавство» та інші (Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка). 
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ДОДАТОК Д 

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ  

«ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ» 

 

Мета та завдання спецкурсу 

Мета спецкурсу «Формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю» – сформувати теоретичну базу та практичні 

вміння та навички, які дозволять підвищити рівень соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Завдання курсу:  

 ознайомлення студентів з основними теоретичними і прикладними 

досліджень в галузі філософія, психології, педагогіки, соціологія, акмеології та 

інших наук, які спрямовані на вивчення сутності понять: «соціалізація 

особистості», «зрілість особистості», «соціальна зрілість особистості», 

«формування особистості», «формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю»  та інші;  

 формування ґрунтовних знань та уявлення про соціальні процеси, явища, 

закони, принципи та соціокультурні тенденції розвитку суспільства та комплекс 

соціально значущих якостей особистості (соціальна активність, соціальна 

відповідальність і самостійність, толерантність, інтерактивність, асертивність, 

громадянськість); 

 розвиток ціннісного ставлення, позиції особистості до явищ суспільної 

діяльності, інтерналізація моральних норм і ключових ціннісних пріоритетів 

суспільства, розвинену система сталих ціннісних орієнтацій;  

 формування спрямованості особистості на розвиток інтересів, потреб, 

установок на соціально доцільну поведінку в професійній діяльності;  

 сформувати свідоме бажання мобілізувати психічні та фізичні можливості 

до подальшої прогресивної самореалізації та саморозвитку;  
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 сприяти оволодінню соціальним досвідом, уміннями та навичками, які 

дозволять студентам виступати повноправними суб'єктами суспільно-

практичної діяльності; 

 сформувати початковий рівень знань, умінь та навичок практичної 

діяльності студентів щодо аналізу, корекції та подальшого розвитку рівня їх 

соціальної зрілості та застосування набутих знань, умінь та навичок в різних 

соціальних умовах, у тому числі і у професійній діяльності в агропромисловій 

сфері. 

У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні знати:  

 сутність категорій «зрілість особистості», «соціальна зрілість 

особистості», «соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю»;  

 структуру соціальної зрілості особистості;  

 критерії, показники та рівні сформованості соціальної зрілості студентів; 

 закономірності функціонування, становлення, розвитку та формування 

соціальної зрілості особистості; 

 умови застосування на практиці набутих знань про соціальну 

зрілість особистості для визначення особливостей її формування та 

прогнозування її розвитку. 

У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні вміти: 

 діагностувати та визначати рівень соціальної зрілості особистості;  

 раціонально планувати та організовувати власну діяльність щодо 

формування соціальної зрілості;  

 організовувати співпрацю з іншими суб’єктами взаємодії та соціальними 

групами;  

 приймати оптимальні рішення та впроваджувати ефективні шляхи 

удосконалення соціалізації особистості та формування високого рівня 

соціальної зрілості;  
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 вести бесіди, діалог, дискусії, брати участь у сюжетно-рольової та ділових 

іграх, уміти працювати в групах; 

 реалізовувати продуктивну соціальну взаємодію; 

 творчо ставитись до особистісного та професійного розвитку;  

 здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; 

 виступати повноправними суб’єктами суспільно-практичної діяльності. 

 інтегрувати здобуті знання з метою кращого розуміння усієї складності 

процесу формування соціальної зрілості особистості; 

 застосовувати адекватні до проблем отримані знання з метою пояснення і 

прогнозування формування соціальної зрілості студентів, виявлення особистих 

проблем та можливих їх причин, вибору адекватних методів особистісного 

саморозвитку й професійного самовдосконалення; 

 здійснювати активні, відповідальні, самостійні, виважені, свідомі, 

компетентні дії у всіх сферах суспільного життя; 

 застосовувати набуті знань, уміння та навички в різних соціальних 

умовах, у тому числі і у професійній діяльності в агропромисловій сфері. 

Методичні рекомендації 

Тематику лекційних і практичних занять розроблено відповідно до 

проблеми курсів та за результатами діагностико-прогностичних досліджень. 

Теоретичні заняття спрямовані на вдосконалення професійних знань 

слухачів і можуть проводитись у формі лекції (проблемно-оглядової, лекції-

бесіди, лекції-диспуту, лекції з елементами рольової ігри), практичних занять, 

самостійної роботи студентів тощо. Організація практичної частини та 

методика розкриття тем співзвучні сучасним потребам закладів вищої освіти 

аграрного профілю та педагогічних працівників цих закладів. 

Практичні заняття можуть проводитись у формі ділових та рольових ігор, 

вправ, спрямованих на формування практичних навичок, вирішення 

проблемних та конфліктних ситуацій, навчальних тренінгів, роботи з 
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діагностичним матеріалом, захисту творчих робіт, авторських (індивідуальних 

чи колективних) проектів, конструювання ситуацій тощо. 

Самостійна робота слухачів спецкурсу є основним засобом опанування 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи, регламентується робочим 

навчальним планом. Зміст самостійної роботи слухачів визначається 

навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

 

1. Програма спецкурсу 

 

Змістовий модуль 1 

СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Тема 1. Поняттєва база та наукові підходи до визначення поняття 

«соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

Визначення сутності понять «зрілість особистості», «соціальна зрілість», 

«соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

Наукові підходи до визначення поняття «соціальна зрілість студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю». «Студентство» – як окрема вікова й 

соціально-психологічна категорія. Зв’язок соціальної зрілості з психологічною 

та особистісною зрілістю особистості студентів ЗВОАП. 

Тема 2. Змістова структура соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Наукові підходи до визначення структури соціальної зрілості особистості. 

Когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, вольовий, поведінково-

діяльнісний компонент соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. Їх зміст та основні характеристики. 
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Тема 3. Критерії, показники, рівні сформованості соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Критерії та показники соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. Рівні сформованості соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю. 

 

Змістовий модуль 2 

ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Тема 4. Формування когнітивного компоненту соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Когнітивний, компонент соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. Загальнокультурні тенденції. Рівень громадянської 

самосвідомості. Інформаційна компетентність. Соціальний інтелект. Зміст. 

Діагностичний інструментарій. Шляхи та умови формування.  

Тема 5. Формування емоційно-ціннісного компоненту соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Емоційно-ціннісний компонент соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю. Система ціннісних орієнтації особистості. 

Емоційний інтелект. Діагностичний інструментарій. Шляхи та умови 

формування. 

Тема 6. Формування мотиваційного та вольового компонентів 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Мотиваційний та вольовий компонент соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. Сила волі. Саморегуляція 

особистості. Полімотиваційні тенденції. Спрямованість особистості. 

Діагностичний інструментарій. Шляхи та умови їх формування. 
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Тема 7. Формування поведінково-діяльнісного компоненту 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Поведінково-діяльнісний компонент соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. Соціально значущі якості 

особистості. Діагностичний інструментарій. Шляхи та умови формування. 

 

2. Структура спецкурсу 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

лек. з. сем. з. пр. з. інд. 

р 

сам. 

р. 

Усього 

Змістовий модуль І.  

СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО 

ПРОФІЛЮ 

Тема 1.  2 - 2 - 10 14 

Тема 2.  2 - 2 - 10 14 

Тема 3.  2 2 - 1 10 14 

Разом за змістовим 

модулем І 

6 2 4 1 30 42 

Змістовий модуль ІІ.  

ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

Тема 4.  2 - 2 - 10 14 

Тема 5.  2 - 2 - 10 9 

Тема 6.  2 - 2 - 10 9 

Тема 7.  2 2 - 1 - 4 

Разом за змістовим 

модулем ІІ 

8 2 6 2 20 36 

Разом 90 

 

3. Теми семінарських занять 

№ Назва теми Кіл-

ть 

годин 

1 Соціальна зрілість особистості - як провідна умова її 

ефективної самореалізації в нових соціальних реаліях. 

2 

2 Особистість на шляху формування соціальної зрілості: умови 

ефективності, засоби подолання психологічних та соціальних 

бар'єрів. 

2 

Усього 4 
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4. Теми практичних занять 

№ Назва теми Кіл-ть 

годин 

1 Діагностика рівня сформованості соціальної зрілості 

слухачів спецкурсу. 

2 

2 Формування емоційного та соціального інтелекту студентів 2 

3 Мотивація студентів як один із основних факторів успішної 

соціалізації та професійної реалізації 

2 

4 Шляхи та методи підвищення рівня саморегуляції 

особистості 

2 

5 Практичне заняття з елементами тренінгу.  

Формування соціально значущих якостей особистості 

2 

Усього 10 

5. Самостійна робота 

№ Назва теми Кіл-ть 

годин 

1. Розвиток самосвідомості особистості та її вплив на формування 

соціальної зрілості. 
Функції самосвідомості. «Я-концепція» як продукт 

самосвідомості. Зміст понять «само відношення», «самооцінка», 

«самоповага», «рівень домагань». Психодіагностика самосвідомості 

Зв’язок самосвідомості з рівнем соціальної зрілості особистості.  

10 

2. Соціальні детермінанти особистості.  
Тотальне відчуження як характеристика людського буття, його 

наслідки. Відмова від свободи як спроба подолання відчуженості й 

самотності та стратегії «утечі від свободи».  

Розвиток позитивної свободи. Зв'язок свободи особистості з її 

відповідальністю. 

10 

3. Кризові стани особистості. Психологічний самозахист. 

Теорія захисних механізмів. Концепція психологічного захисту в 

психоаналізі. Класифікації захисних механізмів та їх критерії. 

Феноменологія психологічного захисту. Значення психологічного 

захисту в процесах індивідуального розвитку і соціально-психологічній 

адаптації особистості. 

Типи криз особистості. Життєвий цикл і вікові кризи. Ставлення 

до кризи та її подолання. Вплив криз на формування соціальної зрілості 

особистості. 

10 

4. Формування вольового компоненту соціальної зрілості.  
Особистісна перемінна – «локус контроль» - як центральна 

конструкта теорії соціального навчання. Зміст поняття «локус 

контролю».  

Методики, що виявляють закономірний зв'язок локусу контролю з 

різними особистісними характеристиками. 

Психодіагностика рівня суб'єктивного контролю. 

Зв'язок «локусу контролю» з вольовим потенціалом особистості та 

його вплив на формування соціальної зрілості особистості. 

10 
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№ Назва теми Кіл-ть 

годин 

5. Спрямованість особистості та мотиваційний компонент соціальної 

зрілості особистості. 

Визначення поняття «спрямованість». Основні форми 

спрямованості особистості: інтереси, переконання, психологічні 

настановлення, ідеали, світогляд, потяги, життєві цілі.  

Емоційна спрямованість особистості. Класифікація інтересів. 

Зміст понять «мотив», «мотивація», «потреби».  

Мотиви досягнення успіху і уникнення невдач. Умотивована 

поведінка як характеристика особистості. 

Шляхи розвитку мотивації особистості до формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП. 

10 

6. Розбудова життєвої стратегії особистості.  

Мотивація до оволодіння основними соціальними ролями. 

Мотивація шлюбу. Мотиви професійної самореалізації та професійного 

зростання. Особливості системи цінностей соціально зрілої особистості.  

Вплив діяльності, спрямованої на формування та розвиток  

здібностей студентів на формування високого рівня соціальної зрілості 

особистості. 

10 

Разом 60 

 

6. Індивідуальні завдання 

Виконання реферату із зазначених тем (вивчення історіографії питання, 

підбір літератури, написання тексту, підведення підсумків, оформлення 

науково-довідникового апарату) або (за бажанням) підготовка перезентації «Я 

на шляху формування соціально зрілої особистості». 

 

7. Методи навчання 

Проведення лекційних та практичних занять, індивідуально-

консультативна робота, самостійна робота з літературою і в інформаційних 

мережах, виконання самостійних завдань – навчальних чи наукових. 

Індивідуально консультативна робота передбачає взаємодію студентів з 

викладачем. 

 

8. Методи контролю 

Використовується три види контролю: поточний, модульний і 

підсумковий. Поточний контроль здійснюється у формі оцінок за різні види 
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аудиторної та самостійної роботи – активність на практичних заняттях (участь 

у обговоренні питань, у дискусіях тощо), результати виконання творчих 

завдань, підготовки і презентації рефератів та інші. Модульний контроль 

(тематичне оцінювання з модулю) здійснюється на засаді письмової 

контрольної роботи, яка складається з двох частин: по-перше, питання за 

змістом аудиторної роботи, по-друге, виконання завдання із самостійного 

опрацювання певних питань курсу, більша частина яких потребує творчого 

підходу до змісту. 

Підсумковий контроль передбачає складання заліку. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Під. 

контр. 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Мод. 

контр. 

Т4 Т5 Т6 Т7 Мод. 

контр. 

10 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

   35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення спецкурсу; 

першоджерела; тести; діагностичний матеріал; методичні вказівки; підручники. 
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11.  Рефлексійна анкета 

1. Які нові знання, уміння, компетенції Ви отримали, поглибили, 

удосконалили?  

2. В якій сфері професійної діяльності Ви зможете їх використовувати?  

3. З якими труднощами зіткнулись під час опрацювання матеріалів 

спецкурсу? 

 

12.  Рекомендована література 

1. Бех І. Д. (2003). Виховання особистості. Кн. 1: Особистісно орієнтований 

підхід.: теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь.  

2. Бех І. Д. (2003). Виховання особистості. Кн. 2: Особистісно-орієнтований 

підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь. 

3. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів 

заклади вищої освіти аграрного профілю. (Монографія). Харків: Видавництво 

Іванченка І. 

4. Канішевська Л. В. (2007). Ґенеза педагогічних знань щодо сутності 

феномена «соціальна зрілість». Теоретико-методичні проблеми виховання 

дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, Вип. 10. 

Т. 2. С. 38–47.  

5. Радул, Валерій Вікторович. (2009). Дослідження особливостей 

самореалізації особистості. (Монографія). В. В. Радул, І. П. Краснощок, І. В. 

Лебедик. [Київ : Імекс-ЛТД. 

6. Сопівник І. В.(2014). Виховання моральної відповідальності сільської 

молоді: монографія. Київ: Видавництво «Логос». 

7. Ягоднікова В. В. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості 

студентів. – Молодь і ринок. – 2018. – №2 (157).  – С. 6-10.  
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ДОДАТОК Е 

ДИДАКТИЧНІ ПРИЙОМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ, 

З МЕТОЮ  ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП 

(вибрані) 

 

ІДЕАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Формула: викладач пропонує студентам виконати вдома домашню 

роботу за їх власним вибором та розумінням. 

Викладач не задає ніякого певного завдання, але функція домашньої 

роботи виконується. 

Це може бути будь-який з відомих нам видів домашнього завдання. Нехай 

хто-небудь розв’яже декілька задач, або наприклад психологічних або 

педагогічних, а хто-небудь добере приклади до теми, яка вивчається чи складе 

дидактичні тести для перевірки знань та вмінь студентів тощо. 

Студенти, які не можуть визначити, яке домашнє завдання виконати 

рекомендується прочитати корисну книгу С. Соловейчика (1979) «Учення із 

захопленням».  

ПОВТОРЮЄМО З КОНТРОЛЕМ  

Формула: студенти розробляють переліки контрольних запитань до 

всієї раніше вивченої теми з дисципліни, що вивчається. 

Можна провести конкурс переліків. Можна провести контрольне 

опитування за одним зі запропонованих списків і тощо. 

ВЛАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Формула: викладач пропонує студентам скласти анкету для виявлення 

інтересу особистості до проблеми формування соціальної зрілості 

особистості.  

Студентам пропонується схарактеризувати анкету, яку вони склали (вид 

анкети, тип запитань, передбачувані відповіді, аналіз результатів) та дослідити 
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за вашою анкетою інтереси до означеної проблеми у декількох ваших 

знайомих. Результати проаналізувати.  

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПАРАДОКСУ 

Формула: викладач пропонує студентам розв’язати парадоксальне 

протиріччя. 

Наприклад: А. Брушлинський (1994) заперечує специфіку уяви як 

особливої форми відбиття й пропонує зводити її до мислення. Йому належить 

формулювання парадоксу співвідношення мислення й уяви: «Якщо уява 

полягає в «створенні нових думок», то чим тоді повинне займатися 

мислення?… Якщо ж уява створює «нові чуттєві образи», то неминучий 

висновок, що у відчуттях, сприйняттях і уявленнях, як і у мисленні, людині не 

відкривається нічого нового, що, мабуть, абсурдно».  

Запропонуйте студентам сформулювати свій варіант розв’язання 

парадоксу А. Брушлинського. 

КРОСВОРД 

Формула: викладач пропонує студентам скласти кросворд із 15 слів, 

використовуючи поняття теми «Соціальна зрілість особистості». 

Кращі роботи студентів необхідно додати до практичної частини 

спецкурсу «Формування соціальної зрілості особистості» і повідомити про це 

студента. 

РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ 

Формула: викладач пропонує студентам розробити власні рекомендації 

щодо розвитку власних вольових якостей. 

Можна запропонувати студентам провести конкурс рекомендацій, а 

найкращі рекомендації розмістити на веб-сторінці психологічної служби 

університету. 

Приклад: 

1. Спостерігайте за собою протягом якогось часу та визначте, яких звичок ви 

прагнете позбутись, які риси характеру бажаєте виховати. 



561 

 

2. Будьте впевненими, що досягнете мети. Лев Толстой писав: «Сутичку виграє 

той, хто твердо вирішив перемогти». 

3. Боріться з недоліками, замінюючи їх на чесноти. 

4. Володійте методами самозаохочення, самопідбадьорення, самопереконання 

та самонаказу. Використовуйте методи самопідбадьорення, яке допомагає, коли 

людину охоплює невпевненість у благочинному завершенні її справи; методи 

самопереконання, яке потрібне, коли людина сумнівається у самій справі чи 

коли оточуючи намагаються відволікти її від роботи та методи самонаказу, які 

спрацьовують, якщо людиною раптом заволодівають лінощі. 

5. Контролюйте свою поведінку так, ніби ви контролюєте іншу людину. 

6. Свідомо ставте перед собою складні задачі, однак не перевантажуйте себе. 

7. Не кидайте незавершену справу. 

8. Якщо не зважаючи на всі зусилля, задумане не вдається, можете відкласти 

роботу, поміркувавши над причиною невдачі. 

9. Не вигадуйте складних вправ для тренування волі, вона тренується у 

повсякденних умовах. 

10. Намагайтеся підкріплювати свої досягнення у вихованні волі приємними 

переживаннями. 

ОСМИСЛЕННЯ ВЛАСНОГО «Я» 

Формула: студентам пропонується прочитати афоризми та 

прокоментувати їх з погляду можливої поведінкової реалізації, виповідаючи на 

запитання: Яке з формулювань близьке до вашого власного сприйняття свого 

«Я» і чому? 

Усі ми жертви… Наші долі визначені космічним жеребом, вітрами зірок і 

непостійних вихрів, що дмуть із млинів богів (Г. Дитріх). 

Навколишній світ, очевидно, не опановує нами повністю, навіть коли ми 

виросли, але тільки на дві третини; одна третина нашого «Я» ще не народилася. 

При кожному ранковому пробудженні ми начебто знову народжуємося 

(З. Фройд). 
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Той, хто не поспіває в ногу з іншими, можливо, чує іншого барабанщика. 

Нехай крокує з тією музикою, що чується йому – слабкою й віддаленою (Торо). 

Бог є необмежене Все, людина є тільки обмеженим проявом Бога. 

Людина є прояв Бога в речовині, часі й просторі. Чим більший прояв Бога в 

людині (життя) з’єднується із проявом (життями) інших істот, тим більше він 

існує. З’єднується власне життя з життями інших істот любов’ю…  

(Л. Толстой). 

Кожна людина є Всесвіт, що з ним народилася й з ним умирає: під 

кожним надгробним каменем похована ціла всесвітня історія (Г. Гейне). 

Людина – це істота, що бідує в таємниці (тобто з жалом нескінченності в 

душі) і визнає себе смертною (М. Мамардашвілі). 

ВЛАСНА ОПОРА 

Формула: студент складає опорний конспект раніше вивченої теми. 

Доречно запропонувати студентам розділити теми між собою і 

підготувати кожній групі свою власну тему. Виступаючи попарно розкривати і 

пояснювати один одному власні опори. 

Варіант прийому: запропонувати студентам створити «універсальну 

шпаргалку» за визначеною темою чи темами. Провести конкурс опор-

шпаргалок. 

ЛОВИ ПОМИЛКУ! 

Формула: пояснюючи матеріал, викладач умисно допускає помилки. 

Спочатку студентів завчасно попереджають про це. Треба привчити 

студентів миттєво реагувати на помилки. Заохочуйте уважність та готовність 

втрутитися і інтелігентно виправити помилку! 

КОЖНОМУ - СВОЯ ДІЛЯНКА 

Формула: кожний студент отримує свій варіант контрольної роботи. 

Де взяти такі роботи? На попередньому занятті студентам пропонується 

розробити 10 своїх власних завдань контрольної роботи за темою. На початку 

заняття студенти обмінюються контрольними питаннями між собою. 

Джерело: Бандурка, Тюріна, Федоренко, 2006 
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ДОДАТОК Ж 

ТЕМИ ДИСКУСІЙ ТА ДИСПУТІВ, ЯКІ ПРОПОНУВАЛИСЬ 

СТУДЕНТАМ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ  КОГНІТИВНОГО 

КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ 

(вибрані) 

 

Я – СОЦІАЛЬНО ЗРІЛА ОСОБИСТІСТЬ 

Мета: спонукати до самопізнання; виховувати повагу до міркувань 

співрозмовника; розвивати здатність до рефлексії.  

Питання:  

1. Чи може бути кожна людина соціально зрілою особистістю в наші дні?  

2. Чи можете ви назвати себе соціально зрілою особистістю? Якщо «так», то 

що цьому сприяло? Якщо «ні», то що цьому заважає?  

3. Що можна зробити, щоб кожна молода людина змогла рости духовною та 

удосконалюватися фізично?  

4. Як уникнути негативних проявів та звичок у своєму житті? А якщо вони 

є, то як їх позбутися?  

ЧОГО ЧЕКАЄ ВІД НАС НАША БАТЬКІВЩИНА? 

Мета: заохочувати до роздумів про сенс життя; виховувати 

самосвідомість; формувати громадянський патріотизм.  

Питання:  

1. Як ви розумієте свій обов’язок перед народом, державою, громадою?  

2. Чим привабливі люди, які мають свідому громадінську позицію?  

3. Яке наше місце в житті України?  

4. Сучасний студент – пасивний спостерігач чи активний розбудовник 

сьогодення?  
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ЧИ ГОТОВІ МИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ РІШЕНЬ? 

Мета: формувати відповідальність; виховувати почуття власної гідності; 

розвивати здатність до самовдосконалення. 

Питання:  

1. Як ви розумієте вислів: «Від кожного за здібностями, кожному за 

потребами?». 

2. Що нам потрібно удосконалити в собі, щоб стати відповідальними?  

3. Що має переважати в людині – матеріальне чи духовне. 

4. Поясніть вислів: «Людина варта стільки, на скільки себе оцінює». 

5.  Основний шлях до самовдосконалення лежить через … (закінчити 

речення). 

ЧИ ВСІ УСПІШНІ ЛЮДИ – КАР’ЄРИСТИ? 

Мета: розвивати критичне мислення; стимулювати до пошуків ціннісних 

орієнтирів життя; формувати здатність чинити опір негативним явищам.  

Питання:  

1. Кого вважають молодим поколінням?  

2. Які проблеми існують у вашого покоління?  

3. Чи замислюємося ми над шляхами вирішення проблем сучасної молоді?  

4. Чи згодні ви з Г.Гейне, який стверджував, що «Юність безкорислива в 

помислах і почуттях своїх, тому вона найбільш глибоко охоплює думку і 

почуття правди? 

5. Молоді люди захоплюються саме так, як і слід захоплюватися і любити, 

тобто надмірно (А.Фрнс). 

МАЙБУТНЄ НАРОДЖУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ 

Мета: формувати уявлення про потенційні можливості людини; 

розвивати здатність до емпатії; виховувати витривалість та наполегливість.  

Питання:  

1. Мрії та реалії майбутнього життя. Що заважає сповненню мрій?  

2. Життєвий успіх – збіг обставин чи наполеглива праця?  

https://ycilka.net/tvir.php?id=870
https://ycilka.net/tvir.php?id=962
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3. Що необхідно робити сьогодні, щоб було добре в майбутньому?  

4. Чи згодні ви з вислівом Р.Баха: «Поки ми віримо в свою мрію - ніщо не 

випадково»?  

5. Який духовний скарб ми можемо отримати від наших предків і передати 

нашим нащадкам?  

КОЖНА ЛЮДИНА – КОВАЛЬ СВОГО ЩАСТЯ 

Мета: заохочувати студентів до рефлексії; розвивати вміння 

висловлювати власні погляди й переконання; виховувати почуття власної 

гідності.  

Питання:  

1. Який зміст ви вкладаєте у поняття «щастя»?  

2. Коли праця - задоволення, життя - хороше! Коли праця – обов'язок, життя 

– рабство! Чи згодні ви з цим висловом. Обґрунтуйте свою позицію.  

3. Чи згодні ви з думкою, що «Мить - це одиниця вимірювання щастя»?  

4. У чому полягає почуття власної гідності? 

5. Не ганяйся за щастям: воно завжди перебуває в тобі самому (Піфагор 

Самоський). 

КОХАННЯ У СТОСУНКАХ НЕ ГОЛОВНЕ? 

Мета: заохочувати студентів до гармонії у взаєминах з іншими людьми; 

спонукати до креативності у власних судженнях і міркуваннях.  

Питання:  

1. Яка відмінність між поняттями «любов» і «кохання»?  

2. Як можна прокоментувати вислів: «Коханню всього мало. Воно має 

щастя, а хоче раю, має рай – хоче неба. О люблячі! Усе це є у вашому коханні. 

Зумійте тільки знайти» (Віктор Гюго)?  

3. Любов і розум – вороги чи друзі?  

4. Ревнощі – ознака кохання чи егоїзму?  

5. У чому виявляється сила та краса любові?  

 

 

https://ycilka.net/tvir.php?id=758


566 

 

ДОДАТОК И 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ «БУТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИМ» 

 

Мета: формування уявлень учасників про поняття «самоменеджмент»; 

розвиток навичок раціонального використання свого часу та розстановки 

пріоритетів; усвідомлення студентами  своїх можливостей щодо досягнення 

мети; формування відповідальності за свої дії і рішення.  

Вступ Викладач починає годину спілкування з афоризму А.Макензі: 

«Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим, і немає нічого важчого, ніж бути 

результативним» та пропонує студентам обговорити цей вислів. 

Після дискусії викладач подовжує свою розповідь: У нашу стрімку добу 

доволі складно виокремити пріоритети у своїй діяльності, раціонально  

розподілити час, знайти шляхи до самоорганізації, самовдосконалення, 

самореалізації. Зарадити цій проблемі можна за допомогою само менеджменту.  

Поняття «самоменеджмент» порівняно недавно почало широко 

застосовуватись. До основних складових самоменеджменту належать: 

морально-психологічна складова (моральні принципи, час, зрілість, оточення); 

раціональна складова (спосіб життя, кошти, імідж); фізична складова 

(активність, працездатність); творча складова (освіта, здібності, компетенції).  

Досить часто перший крок зробити досить важко через відсутність 

мотивації. Нерідко ми не тільки не звикли, але і не хочемо організовувати себе і 

свій час. Всім відомо: якщо людина хоче – вона працює, якщо не хоче, вигадує 

різні на то причини. Для формування навичок самоорганізації необхідно 

декілька місяців зусиль, волі, але потім ця самоорганізація «працює» на вас все 

життя і суттєво економить час.  

Самоменеджмент допомагає виконувати роботу з меншими витратами, 

краще організувати працю (отже, одержати кращі результати), зменшити 

завантаженість і, як результат, зменшити поспіх і стреси. Його складовими є:  

самоорганізація; самопрезентація; мобільність;  управління часом; планування. 
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Далі викладач пропонує для обговорення наступні питання: Чи вважаєте 

його потрібним?(відбувається обговорення цього питання зі студентами). 

Викладач продовжує бесіду: У кожного з нас є безліч бажань і цілей. Проте 

є те, що заважає нам досягти їх: нерішучість, закомплексованість, недостатня 

обізнаність в якихось питаннях. 

Уявіть собі, що ви прийняли чарівну пігулку, яка на час усуває всі подібні 

фактори. Ви звільняєтесь від боязкості, нерішучості, тривожності. Дія чарівної 

таблетки триває протягом тижня. 

Що ви будете робити весь цей час? Що ви будете говорити? Як буде 

виглядати ваше життя? Як ви будете себе почувати? Напишіть, як би ви 

прожили цей тиждень. У вас є на це дві хвилини. 

А тепер подумайте, чи могли б ви зробити щось із того, що ви записали, і 

без чарівної пігулки. За бажанням  студенти озвучують свої правила успіху в 

житті.  

Закінчуючи зустріч викладач наголошує, що само менеджмент - це 

справжнє мистецтво, і управляти собою не можна навчитися в одну мить. Але 

можна починати з малого - з правильної організації свого часу.  

А далі пропонує студентам стати в коло пліч-опліч один до одного з'єднати 

по центру праві руки, підняти ліву ногу і стрибаючи промовити: «Хай сьогодні 

нам щастить, хай нам завтра пощастить, хай нам всім щастить!». Оплески. 

Джерело: В процесі розробки години спілкування використовувались 

розробки Букатар Надії Олександрівни. Режим доступу: 

ippobuk.cv.ua/.../Букатар_Я-господар_свого_часу.docx 
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ДОДАТОК К 

ВПРАВИ,  ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ, З МЕТОЮ  ФОРМУВАННЯ 

КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП 

(вибрані) 

 

ХРОНОМЕТРАЖ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЧАСУ 

Мета: навчитись оцінювати власну роботу з погляду використання часу 

на її виконання; вміти аналізувати робочий час, діагностувати проблеми та 

перешкоди в управлінні часом.  

Хід вправи: Викладач пропонує заповнити та проаналізувати наступні 

таблицю. 

 «Аналіз часу та діяльності» 

Час Діяльність Перешкоди Час на відпочинок Перешкоди Особисті відмітки 

9.00      

10.00      

11.00      

12.00      

13.00      

14.00      

15.00      

16.00      

17.00      

18.00      

19.00      

20.00      

21.00      

22.00      

23.00      

 

КАДРОВА ПРОБЛЕМА 

Мета: формування інформаційного простору; знайомство з новими 

професіями на ринку праці; розвиток уміння знаходити інформацію, 

користуватись Інтернет-ресурсами. 

Хід вправи: Викладач повідомляє студентам, що мета завдання 

ознайомитись з новими професіями, які з’явились на ринку праці нещодавно. 
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Йдеться про професії, які  мають відношення до Інтернету. Наприклад: 

програміст, космічний гід, куратор особистих даних, інженер з відновлення 

навколишнього середовища, розробник засобів постійного живлення, дизайнер 

людського тіла тощо. 

Студентам пропонується розділитися на групи по 3–4 особи. Кожна група 

отримує бланки з інструкцією, з коротким описом професії майбутнього. Потім 

студенти отримують завдання описати професію, вигадати «бренд» (торгову 

марку і кредо) професії, визначити вимоги, які професія пред’являє до 

особистості людини, і зіставити з можливостями конкретної людини (когось з 

міні-групи), розробити «інформаційне поле», презентувати розробки проектів у 

групі. 

Список професій: 1) Дизайнер віртуального середовища проживання. 

Необхідні галузі знань: архітектурний дизайн, редакторська справа, 

психологія. 2) Адвокат з роботоетики. Необхідні галузі знань: комунікації, 

філософія, етика. 3) Digital-коментатор культури. Необхідні галузі знань: 

історія мистецтв, бізнес, PR та маркетинг.4) Біохакери-фрілансери. Необхідні 

галузі знань: біологічні науки, медична методологія, аналіз даних. 5) Аналітик 

даних «Інтернету речей». Необхідні галузі знань: інженерна справа, рішення 

проблем, комунікації та підприємництво. 

 

ГРУПОВИЙ ПОРТРЕТ 

Мета: запропонувати членам групи дати і отримати зворотний зв’язок, 

необхідну для ефективного і довірливого (доброзичливого) співробітництва; 

розвинути лідерські якості, вміння аналізувати інформацію про процеси, що 

відбуваються в групі; перевірити рівень відкритості учасників тренінгу і 

ступінь їх особистої співвіднесеності з групою. 

Хід вправи: Викладач повідомляє студентам, що цю гру ще називають 

«соціальний атом» і вона дозволяє візуально відобразити ступінь контактів між 

членами того чи іншого формального чи неформального об’єднання. Студенти 

вибирають головного «фотографа», який розставляє учасників в якусь групову 
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фотографію, де дистанція між людьми – це метафоричне відображення 

взаємотяжіння / відштовхування між ними.  

Однак справа не закінчується відображенням «внутрішньої будови» 

команди. «Фотографу» буде необхідно надати гравцям певні пози і вирази 

облич, які, на його думку, характерні для них в період групової взаємодії.  

Завдання не просте. Воно вимагає: вміння аналізувати; творчий 

потенціал; певну особисту сміливість – не всім товаришам по групі може 

сподобатися відведене для них місце або запропонована ведучим поза, вираз 

обличчя. Коли група сформована в бажану композицію, «фотограф» 

приєднується до неї, займаючи своє місце, беручи відповідну його баченню 

позу і вираз обличчя. Викладач робить групове фото. Такий документ стане в 

нагоді і викладачеві, і групі, якщо він збережеться в архіві. 

Завершення: Викладач пропонує з’ясувати у членів групи їхнє ставлення 

до того, як вони і вся група виглядають в очах товаришів. Наскільки 

об’єктивною є ця думка? Чи вдалося, на їхню думку, «фотографу» максимально 

передати процеси, що відбуваються в групі? 

 

ДАМА ЗДАВАЛА В БАГАЖ: ДИВАН, ВАЛІЗУ, САКВОЯЖ… 

Мета: розвивати здібності складання психологічного портрета людини; 

освоїти активний стиль спілкування і розвивати в групі відносини відкритості і 

партнерства; допомогти членам групи розібратися в собі, подолати внутрішні 

бар’єри, невпевненість, скутість. 

Хід вправи: Викладач доповідає, що група вже чимало часу провела 

разом. Ви познайомилися, пізнали одне одного. Зараз ми спробуємо визначити, 

наскільки добре ви стали розуміти товаришів, їх особисті якості. Уявіть, що 

незабаром вам доведеться розлучитися, і кожен готує в дорогу свій рюкзак. Це 

його особистий багаж. 

Ми будемо збирати рюкзак разом. При цьому домовимося класти в нього 

не речі, а особисті якості товариша. Порівну: ті, які ми в ньому полюбили, і ті, 
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які, як нам здається, можуть йому в житті перешкодити. Що покладе в рюкзак 

товариша група? 

Основні правила Перше: ми кладемо в рюкзак тільки ті якості, прояви 

яких ми побачили під час спільної роботи. Друге: ми не можемо покласти в 

рюкзак якість характеру, за яке не проголосувала вся група. Навіть одна людина 

з вас має право вето. Групі доведеться переконати його, інакше спірна якість 

так і не потрапить в багаж вашого товариша. Примітка: для кожного учасника, 

якому група допомогла зібрати особистий багаж, складаємо підсумковий 

список, вказуємо дату і ставимо підписи членів групи. Цей лист урочисто 

вручаємо зібраному в дорогу гравцеві. 

Завершення вправи: Оборюються питання: Що вам сподобалося в грі? 

Чи змусила вправа задуматися над тим, як сприймає вас група? Які речі, дані 

вам в дорогу групою, стали для вас несподіваними? Чи згодні ви з тим багажем, 

яким група спорядила вас? Може, ви не готові або не хочете прислухатися до 

думки групи? Що з багажу ви хотіли б все ж залишити? 

 

Я – ГРОМАДЯНИН, ТИ – ГРОМАДЯНИН 

Мета: сформувати свідому позицію ставлення до власних громадянських 

обов’язків. 

Хід вправи: Учасники розділяються на пари. Кожному з партнерів 

пропонується (бажано в різних інтонаційних варіаціях) продекламувати фразу 

«Я – громадянин...», наводячи при цьому вагомі аргументи. Наприклад: «Я 

громадянин своєї країни, тому що не тільки виконую права і дотримуюся 

обов’язків перед нею, а й тому, що у мене є чітка, сформована громадянська 

позиція, тому що я не тільки патріот України, я ніколи не заподію зла людині 

інший нації і релігії». Перемагає той, чия система аргументів виявиться 

найбільш вагомою. Припускається, що подібних фраз між членами групи може 

бути вимовлене більше двох або трьох. Журі обирається загальними 

голосуванням. 
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ЗАСІДАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

Мета: сформувати громадянську свідомість, систему ціннісних 

орієнтацій у студентів. 

Хід вправи: Усі члени групи є учасниками засідання Верховної Ради, 

завдання якої розробити нову Постанову про державну програму національно-

патріотичного виховання молоді. Програма повинна не тільки відрізнятися від 

попередньої, але й відповідати новим умов і потребам українського 

суспільства, його соціальному замовленню. При цьому кожний учасник 

повинен запропонувати за можливістю конструктивні позиції. У фіналі 

публічно озвучується нова «Програма». Аналогічні заходи проводяться в 

навчальних групах, а команди-переможці виступають вже на рівні інституту, а 

потім і на рівні університету.  

 

ВИМІРЮВАННЯ ТА ФІКСАЦІЯ 

Мета: свідоме ставлення до дій, які виконуються; уміння спостерігати за 

собою та формувати нові звички. 

Хід вправи: Студент/ка вибирає поведінку для самоспостереження, для 

того, щоб сформувати нову поведінку або звичку. Він/вона вирішує, як 

вимірювати прояв тієї чи іншої поведінки. Існує: частота (скільки разів ви 

вдаєтесь до певної поведінки); інтервал (скільки триває ваша поведінка). 

Наприклад: Студент/ка вирішує кинути палити. Для куріння можна 

визначити частоту. Після того, як ви вирішили спосіб вимірювання, треба 

знайти ненав’язливий, зручний прийом її фіксації. Метод повинен бути 

доступним кожного разу, коли з’являється відповідна поведінка. Фіксація 

«змушує» спостерігати за собою. Наприклад: перекладати монету з однієї 

кишені до іншої, переодягати ланцюжок з однієї руки на іншу. 
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СКУЛЬПТУРА КОНФЛІКТУ 

Мета: відпрацювати вміння продуктивно діяти і приймати ефективні 

рішення в кризовій ситуації; сприяти мобілізації уваги учасників на партнерові, 

визначення включення їх у вирішення групової задачі; навчатися визначати 

чіткі цілі діяльності, у виробленні індивідуальної та спільної стратегії і тактики 

успіху. 

Хід вправи: Викладач звертає увагу студентів, що нерідко буває дуже 

важко в рішенні конфліктної ситуації не тому, що ми не розуміємо суті 

проблеми, а через розгубленість перед вибором ефективної тактики поведінки з 

безлічі можливих варіантів. Вибір іноді паралізує волю, не дає зосередитися на 

головному. Важливо навчитись побачити проблему у вигляді образу, включити 

творчі сили, такі необхідні для ефективної і нетривіальної дії. 

Вправа починається з поділу команди на підгрупи (3–4 студенти).  

Кожна підгрупа отримує завдання зосередитися на одній з конфліктних 

ситуацій з власного досвіду, тих, які турбують їх зараз.  

Кожному учаснику групи необхідно на аркуші паперу чітко 

сформулювати, назвати суть конфлікту або проблеми; назвати за ім’ям (за 

посадою, родинним або іншим зв’язкам, якщо такі існують) безпосередніх 

учасників конфлікту; приготуватися до усного опису конфлікту, а потім 

розповісти про конкретну ситуацію, яка найбільш виразно представляє 

проблему і розташування сил. 

На наступний етап група вибирає одну з розповідей і визначає її як 

робочий матеріал зустрічі. З цього моменту оповідач, чия історія прийнята до 

інсценування, залишається поза дією, а товариші протягом 5–7 хвилин, 

віддалившись від нього, працюють над скульптурою, яка могла б алегорично 

висловити суть конфлікту. У цій скульптурі можуть простежуватися певні герої 

ситуації, вона кількісно (за складом акторів) може збігатися з кількістю 

учасників конфлікту. А може лише образно сформулювати суть проблеми, її 

емоційний градус, стан людини, яка знаходиться в епіцентрі конфлікту. Після 

цього група повертається до свого товариша і представляє йому скульптуру – 
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плід колективної творчості. Герой конфлікту повідомляє про своє сприйняття 

побаченого: наскільки скульптура відображає його уявлення про конфлікт і 

власну роль у ньому, як він сприймає отриманий від групи зворотний зв’язок, 

наскільки уявлення відповідає його формулюванню конфлікту, яке записане на 

аркуші. 

Усі збираються разом. На форумі тренер ставить питання про те, як 

проводилась робота в групах. Запитує про ефективність вправи і його 

емоційний вплив на групу в цілому. Як сам герой ситуації оцінює успіх роботи? 

Чи вийшло у нього побачити конфлікт з іншого ракурсу? Чи допомогло це 

розібратися в розташуванні сил, в своїй поведінці, чи наштовхнуло на нові ідеї 

з приводу вирішення конфлікту? Які з якостей ми можемо відпрацювати в 

цьому завданні? У чому потренувати себе? 

 

ПАН ЧИ ПРОПАВ? 

Мета: сприяти мобілізації уваги учасників на партнері, потренуватися в 

умінні визначати задуми і тактику дій товариша по команді; інтеграція групи; 

потренуватися у виробленні негайної тактики поведінки і прийняття миттєвого 

вирішення; розвинути лідерські якості у членів команди, перевірити їх 

готовність взяти на себе відповідальність за вирішення задачі, здатність 

ефективно працювати і спілкуватися з партнерами по команді на 

рефлексивному рівні. 

Хід вправи: Уся група розділяється на пари. Перед кожним – аркуш і 

ручка для запису результатів кожного туру гри. 

Викладач роздає кожній парі по дві монети і пояснює умови змагання. 

Гравці вибирають ведучого. Той, отримавши сигнал про готовність від 

партнера по грі, каже: «Старт!». Відразу після цього обидва гравці викладають 

на стіл перед собою (можна на підлогу, на долоню, на стілець) свою монету. 

Завдання – викласти монету тією ж стороною (орлом або решкою), що і 

суперник. Другий учасник, навпаки, виграє якраз тоді, коли обидві монети 

лежать різними сторонами догори. Після кожного туру гравці записують на 
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своїх листках результат і можуть короткий час подумати про тактику 

наступного ходу. Гра відбувається до того часу, поки хтось із учасників не 

набере першим сім очок. Після закінчення гри студенти обговорюють 

результати і можливі варіанти переможної тактики гри. 

 

ОДИН ДЕНЬ 

Мета: навчитися вмінню регулювати власну поведінку та свідомо 

ставитися до діяльності. 

Хід вправи: Викладач разом зі студентами визначає, яку професію цікаво 

було б розглянути. Наприклад, група бажає розглянути професію «фермер». 

Загальна інструкція: Зараз ми спільними зусиллями спробуємо скласти 

розповідь про типовий трудовий день фермера. Під час складання розповіді 

можна використовувати тільки іменники.  

Наприклад, розповідь про трудовий день викладача міг би бути таким: 

дзвінок – сніданок – дзвінок – пара – студенти – лекція – питання – відповідь – 

модуль – дзвінок – кафедра – нарада – комп’ютер – документ – метро – будинок 

– вечеря – рідні – ліжко – сон.  

У цій грі ми подивимося, наскільки добре ми уявляємо собі роботу 

фермера, а також з’ясуємо, чи здатні ми до колективної творчості, адже в грі 

існує серйозна небезпека якимось невдалим, недоречно названим «заради 

хохми», безглуздим іменником зіпсувати всю розповідь. 

При підведенні підсумків вправи можна запитати в учасників: Чи вийшла 

цілісна розповідь чи ні? Якщо розповідь вийшла плутана і сумбурна, то можна 

попросити когось із гравців своїми словами розповісти, про що ж була складена 

розповідь, що там відбувалося (і чи відбувалося взагалі?). 
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ЗУСТРІЧАЮТЬ ЗА ОДЯГОМ 

Мета: розвивати активну групове спілкування, вчитися внутрішньо 

аналізувати свою соціальну «маску». 

Хід вправи: Викладач роздає учасникам гри картки з написом, 

наприклад: «Я погано чую», «Я багатий», «Похваліть мене», «Вирішую всі 

проблеми», «Агресивний забіяка», «Дам грошей», «Я все вмію», «Пожалійте 

мене», «Я вас обманюю» та ін.  

Картки тримають так, щоб володар її не бачив напис, в той час як всім 

іншим його видно. Учасники активно спілкуються один з одним відповідно до 

того, що написано на картці. Спілкування з володарем картки будується в 

формі питань, прохань або тверджень завуальовано, побічно, натяками, а не «в 

лоб» і при цьому він повинен здогадатися, що саме (бажано дослівно) написано 

на його картці. На питання, прохання, твердження він, поки приймає 

інформацію, не відповідає і ніяких специфічних запитань нікому не задає. 

Після того, як учасник здогадується, що написано у нього на картці, 

відбувається обговорення. Що допомогло тобі здогадатися про зміст напису на 

картці? Що заважало зрозуміти зміст напису на картці? Які найтонші і 

найдотепніші висловлювання чи питання тобі сподобались, які ні? Чому? 

 

ХАРИЗМА 

Мета: освоїти активний стиль спілкування і розвивати в групі відносини 

партнерства; потренуватися у визначенні чітких ознак харизматичної 

поведінки, лідерських якостей. 

Хід вправи: Викладач обговорює зі студентами поняття «харизма» – 

здатність людини притягувати і утримувати увагу інших людей, випромінювати 

енергію, яка сприяє прийняттю людини іншими, викликаючи відчуття легкості і 

бажаності її присутності. Харизматична людина впевнена в собі, але не 

самовпевнена, вона привітна, але не улеслива, спілкування з нею приємне, до її 

слів хочеться прислуховуватися. 
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Далі викладач пропонує студентам розділитись на міні-групи і 

обговорити питання: У чому проявляється харизма людини? Чому б ви хотіли і 

могли навчитися у харизматичної людини? Чи потрібно лідеру бути 

харизматичним? Що ви могли б зробити, щоб стати харизматичною 

особистістю? Як можна навчитися цьому? 

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Мета: навчати студентів здійснювати зворотний зв’язок, необхідний для 

ефективної співпраці; розвивати лідерські якості, вміння аналізувати 

інформацію про процеси, що відбуваються в групі. 

Хід вправи: Викладач пропонує студентам вибрати основного гравця, 

який виходить з кімнати. У цей час група домовляється про ознаку, за якою 

вона мала б розділитися на дві підгрупи. Спочатку ця ознака повинна бути 

тільки візуальною. Скажімо, в одному кутку сидять люди, що носять окуляри, в 

іншому – без окулярів. Або в одній групі – ті, у кого на руці є годинник, в іншій 

– учасники без годинника тощо. 

Після того як розподіл відбувся, в кімнату повертається гравець, якому 

пропонується проаналізувати групи і на підставі побаченого визначити основну 

ознаку розподілу учасників. Далі можна спробувати провести розподіл, 

спираючись на характеристики якості характеру, спільності інтересів учасників 

групи. 

 

СЛУХАЙТЕ БІЛЬШЕ, АНІЖ ГОВОРІТЬ 

Мета: навчити студентів здійснювати зворотний зв’язок, необхідний для 

ефективної співпраці; розвивати уміння активного слухання. 

Хід вправи: Викладач пропонує випробувати, перевірити правильність 

співвідношення 70:30 (Говорити або слухати? (Або 30/70) і постулат: «Краще 

контролює спілкування і впливає на співрозмовника той, хто правильно 

слухає», а також постулат: «Слухайте в два рази більше, ніж говоріть, і вас 

майже завжди буде супроводжувати успіх». Далі студенти розбиваються на 
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трійки і починають спілкування. Перший співрозмовник з’ясовує потреби 

другого. Секундант відлічує час, витрачений на репліку одного і час, 

витрачений на репліку іншого. Бесіда триває 3 хвилини. Ролі змінюються доти, 

поки вся трійка не побувала в кожній ролі. Управу закінчує дискусія всіх 

учасників та висновки. 

 

ДИСТАНЦІЯ 

Мета: спрямувати навички на розвиток ефективного спілкування та 

взаємодії; розвиток соціального інтелекту особистості. 

Хід вправи: Викладач починає обговорення з пояснення студентам того 

факту, що люди, які більш-менш тривалий час спілкуються і взаємодіють один 

з одним, укладають певні відносини. Ці відносини можуть мати різний ступінь 

близькості. Інакше кажучи, кожна людина знає, з ким вона тісно спілкується, з 

ким її відносини можна назвати близькими. З кимось стосунки поки не дуже 

близькі, можливо через те, що не було ще приводу і можливості 

поспілкуватися. При цьому кожний з учасників взаємодії, напевно, усвідомлює 

особливості його взаємовідносин з іншими учасниками групи. 

Студентам пропонується  визначити ступінь близькості відносин з тією 

чи іншою людиною за допомогою поняття «психологічної дистанції».  

Далі студентам пропонується спробувати визначити ступінь близькості в 

буквальному розумінні цього слова – через відстань в просторі. Волонтер стає 

обличчям до стіни. Усі інші учасники розташовуються за його спиною на такій 

відстані, яка символічно відображає ступінь близькості стосунків з ним. При 

цьому враховується і взаємне розташування. Завдання необхідно виконувати 

мовчки, щоб той, хто стоїть біля стіни не визначив місце розташування 

учасників за голосом. Учасники займають місця за спиною основного гравця. 

Після того, як учасники зайняли свої місця, вони розходяться. Задача основного 

гравця – розташувати учасників на свій розсуд відповідно до того, як він 

особисто визначає ступінь близькості з кожним із них. Після цього викладач 

просить основного гравця повернутися обличчям до стіни, а учасники стають в 
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ті місця, які вони вибрали самостійно. Основного гравця просять повернутися і 

починається обговорення: Що змінилося? Чи є різниця між тим, як розставив 

учасників основний гравець, і тим, які місця зайняли самі учасники гри? У чому 

різниця? Після коротких коментарів викладач пропонує зайняти його місце 

будь-кого з учасників групи. Добре, якщо на «гарячому місці» біля стіни 

побувають всі учасники гри. 

Оптимальною для проведення такої вправи є група з вісьмох осіб. Решта 

в цей час можуть бути тільки спостерігачами. На наступному занятті можна 

повторити вправу з новим складом. 

По закінченні починається загальне обговорення з усіма учасниками гри: 

Чи складно було прогнозувати розташування товаришів? Чи відчували ви себе 

впевнено, коли розставляли їх по місцях? Чи спіткало вас розчарування, коли 

ви побачили, які місця вони зайняли самі? Або, навпаки, ви зраділи? Чи 

намагалися вгадати, як могли стати учасники групи, або просто перекладали 

своє бачення ваших відносин на мову просторових характеристик? Що вас 

здивувало в цій вправі? Що ви дізналися нового про себе і своїх товаришів? 

 

ОБГОВОРЕННЯ 

Мета: спрямована на розвиток навичок ефективного спілкування та 

взаємодії; розвиток соціального інтелекту особистості. 

Хід вправи: Викладач пропонує студентам для обговорення наступну 

ситуацію: 

Сергій і Настя дружать вже більше року. Останнім часом Настя стала 

помічати, що Сергій сильно змінився, він став часто пропускати пари, у нього 

з’явилися «підозрілі» друзі. Одного разу Сергій покликав Настю і зізнався, що 

вже кілька років «балується» «ширкою»; йому це подобається, але він не 

вважає себе наркоманом. Потім він запропонував і їй «вколотися» разом з ним. 

Настя була сильно стурбована, від пропозиції відмовилася і в цей же вечір 

розповіла про те, що трапилося своїй подрузі Тоні; та її уважно вислухала, але 

втручатися не стала, сказавши, що це не її проблема. 
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Після безсонної ночі Катя на ранок вирішила розповісти про все Марині. 

Вона знала, що в минулому році у Марини від наркотиків загинув рідний брат. 

Марина тут же взяла ініціативу в свої руки, запевнивши Настю, що все 

владнає. Вона повідомила про те, що трапилося кураторові групи і батькам 

Сергія. У результаті від юнака відвернулася більшість одногрупників, тільки 

Толя, його давній друг, залишався завжди поруч і запевняв, що все це можна 

пережити. Сергій вилікувався і більше наркотиків не вживає, але з Настею 

відносини зіпсувалися. 

 Після того, як студенти ознайомилися з ситуацією їм пропонується 

визначити рейтинг персонажів ситуації за двома критеріями: Хто викликає 

найбільшу симпатію? Чиї дії були найбільш правильними? 

Викладач пропонує студентам розділитись на дві міні-групи, в яких 

продовжити обмін думками і прийти до спільної точки зору.  

Потім проводиться загальне обговорення в режимі дискусії. Ключовими 

поняттями при цьому повинні бути «відповідальність», «дискримінація», 

«соціальний інтелект», «свобода вибору» тощо. 

 

ПЕСИМІСТ. ОПТИМІСТ. БЛАЗЕНЬ 

Мета: спрямована на розвиток навичок ефективного спілкування та 

взаємодії; розвиток соціального інтелекту особистості; створення цілісного 

ставлення людини до проблемної ситуації, отримання досвіду розгляду 

проблеми з різних точок зору. 

Хід вправи: Викладач пропонує студентам описати на окремих аркушах 

у декількох реченнях ситуацію, що викликає у них стресовий стан або сильні 

негативні емоції. Написана історія не повинна містити ніяких емоційних описів, 

– тільки факти та дії. 

Викладач вибирає 2–3 найбільш типові ситуації, що мають значимість для 

всіх і зачитує їх, не називаючи авторів. Далі студентам пропонується 

розділитися на три групи. Кожна група отримує по одній історії. Завдання для 

груп наступне: наповнити кожну історію емоційним змістом – песимістичним 
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(для 1-ої групи), оптимістичним (для 2-ої групи) і блазнівським (для 3-ої 

групи). Тобто, доповнити запропоновану історію деталями, властивими 

Песимістові, Оптимістові або Блазневі. Далі від імені запропонованих 

персонажів кожна група зачитує свою емоційну версію стресових подій. Після 

того, як всі ситуації прочитані і висловлені всі можливі варіанти ставлення до 

них, викладач пропонує обговорити результати вправи і визначити, отримав чи 

не отримав реальну допомогу для себе кожен учасник цієї вправи. 

 

АСЕРТИВНІСТЬ 

Мета: навчитись обстоювати свої права і протидіяти натиску з боку 

інших людей без вашого бажання; формування поваги до себе, своїх прав. 

Хід вправи: Студенти отримують  

Листок досвіду «Я маю власне право».  Студентам пропонується 

проаналізувати поняття «Права людини», визначити їх значення, доповнити 

листок досвіду новими правами.  

Потім студентам пропонується прочитати ситуації і визначити яке 

«право» обстоюється в кожній з них. Студентам пропонується для розгляду 

дискусійне питання: «Чи важко захищати свої права?». 

Листок досвіду  

Я маю право: 

1. поводити себе так, аби це «працювало» на мою гідність і самоповагу, без 

порушення прав інших; 

2. на  те, щоб до мене ставилися з повагою; 

3. сказати «ні» і не почувати себе винним/ою; 

4. вільно виражати свої почуття та висловлювати думки; 

5. подумати (взяти тайм-аут); 

6. змінити свою думку і передумати; 

7. просити про допомогу, або просити те, що хочу; 

8. відмовити в допомозі і підтримці; 

9. звертатися і отримувати інформацію; 
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10. припускатися помилок; 

11. почуватися добре стосовно себе; 

12. робити стільки, скільки хочу або робити менше, ніж я здатний/на 

робити. 

Яке право обстоюється в кожній з наведених ситуацій? 

 

Ситуації-судження: 

Інструкція: Після кожного судження поставте відповідний номер «правила». 

1. Просити пояснити ситуацію. 

2. Просити інших людей брати до уваги більше фактів, які можуть змінити 

їх думку чи судження. 

3. Просити кого-небудь провести з вами час. 

4. Відмовлятися брати участь у тій чи іншій діяльності. 

5. Казати тому, хто чинить на тебе тиск, що ти не готовий прийняти 

рішення. 

6. Забороняти будь-кому присвоювати тобі ярлики чи стереотипи на 

підставі твоєї статі, раси, нації тощо. 

7. Ніхто не змусить тебе не лягати спати, щоб виконати роботу вчасно. 

8. Відмовлятися приймати рішення доти, доки не буде зібрано більше 

фактів. 

9. З ентузіазмом описувати будь-кому свої досягнення. 

10. Повідомляти про інцидент, коли тебе сексуально домагались. 

11. Визнавати себе правим. 

12. Не почувати себе винним, коли відмовляєш іншим.  
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«WIN-WIN» 

Мета: ознайомити студентів з методом «Win-win», навчити 

користуватися ефективними методами взаємодії з іншими. 

Хід вправи: Студенти знайомляться з принципом дії методу «Win-win» 

(Виграв-Виграв), вчаться аналізувати будь-які взаємодії в будь-якій галузі, а 

також завжди запитувати себе, як перетворити ситуацію «Lose-Lose» (Програв-

Програв) і «Win-Lose» (Виграв-Програв) в ідеальну «Win-win» (Виграв-

Виграв).  

Студентам пропонується проаналізувати причини, які призвели до 

виникнення ситуацій в яких є ті, хто програв, і як можна подолати наслідки і 

виключити їх виникнення в майбутньому. Студентам пропонується здійснити 

короткий диспут за темою: «Я справжній Переможець, коли…», а також 

підібрати колекцію яскравих прикладів з життя і мистецтва, які ілюструють 

методи: «Lose-Lose» (Програв-Програв),  «Win-Lose (Виграв-Програв), «Win-

win» (Виграв-Виграв).  

 

РОЗРОБКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАХІВЦЯ 

Мета: навчитись складати кваліфікаційні характеристики фахівця. 

Хід вправи: Викладач пропонує студентам скласти кваліфікаційні 

характеристики кандидата на відповідну посаду.  

Методичні вказівки: Кваліфікаційна характеристика розробляється на 

основі Положення про організацію, Положення про підрозділ, де працює 

фахівець, посадової інструкції та інших документів. 

Кваліфікаційна характеристика повинна містити права і обов’язки 

фахівця і відповідати таким вимогам: повинен бути, мати, володіти, знати, мати 

чітке уявлення.  
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Завдання для студентів: заповнити таблицю у відповідності до посади.  

Зобов’язаний Права та обов’язки 

Бути  

Мати  

Знати  

Володіти  

Мати чітке уявлення  

 

ТРАДИЦІЯ – ЦЕ ПЕРЕДАЧА ВОГНЮ, А НЕ ПОКЛОНІННЯ ПОПЕЛУ  

Мета: навчитись свідомому ставленню до традицій, культурних надбань. 

Хід вправи: Студентам пропонується: дослідити поняття «традиція»; 

визначити сутність, місце і роль цього поняття; порівняти поняття «традиція» 

та «культура», «традиція» та «звичай»; назвати основні традиції, які мають 

місце в житті студентів (традиції родини, університету, інституту/факультету, 

міста, села, де народилась людина тощо). Написати роздум-есе «Традиція – це 

передача вогню, а не поклоніння попелу (Г. Малер)» та поділитись думками з 

іншими. Після дискусії студентам пропонується попрацювати в групах і: 

скласти перелік традицій, яким студенти готові наслідувати;  назвати руйнівні 

звичаї та традиції, які необхідно залишити в минулому. 

 

ЩО Я ЦІНУЮ? 

Мета: визначати цінності; поглибити розуміння цінностей інших; 

розвивати систему переконань, яка може скерувати індивіда в ході прийняття 

життєво важливих рішень. 

Хід вправи: Студенти визначають поняття «Цінність», пояснюють як 

цінність може формуватися, отримують листок активності і заповнюють його. 

Після цього група діліться на малі підгрупи і студентам пропонується 

обговорити відповіді та зробити висновки, обмінятися думками з іншими.  
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Листок активності «Що я ціную?» 

Прочитайте судження і зазначте імовірну відповідь 

 

1. У будинку сталася пожежа. З нього всі тікають. Якби я 

мав/мала час винести тільки одну річ з будинку, я  взяв/взяла б: 

 

2. Якби мої друзі хотіли, щоб спробував/спробувала наркотик, 

я б: 

 

3. Якби мій найкращій друг/подруга почав/почала палити, я б:  

4. Якби мої батьки почали пиячити, я б:  

5. Якби я міг приймати всі рішення стосовно своєї освіти, я б:  

6. Якби я був багатий, я б витрачав кошти на:  

7. Я відчував/відчувала б себе айщасливішим/найщасливішою 

тоді, коли: 

 

8. Мені буває найбільш сумно тоді, коли:  

9. Якби я міг змінити щось одне у світі, я б:  
 

ВИРОБНИЧА ПРОБЛЕМА 

Мета: формування усвідомленої, самостійної поведінки.  

Хід вправи: Студентам пропонується обіграти в ролях конфліктну 

ситуацію з виробничого життя (за спеціальністю) або обіграти в ролях 

конфліктну ситуацію та варіант її розв’язання (за спеціальністю), оперативно 

віднайти варіанти розв’язання запропонованих конфліктних ситуацій. 

 

СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ 

Мета: формувати бачення та усвідомлення учасниками власних 

пріоритетних якостей, необхідних для підвищення продуктивності життя й 

досягнення поставлених цілей.  

Хід вправи: Ведучий роздає учасникам бланки з перелiкoм якостей 

(дoдатoк 2) та пропонує обрати спочатку 10 важливих для кожного якостей, 

потім із цих 10 залишити 5 та пронумерувати їх за ступенем значущості. На це 

відвадиться 10 хвилин. На наступному етапі ведучий роздає кожному по 3 

аркуші, на яких пропонує виділити з 5 тi 3 якості, які є найважливішими, та 

записати окремо на кожному аркуші пo oднiй якості. Після цього кожному 

учаснику неoбхiднo відкласти аркуш із найменш вагому серед трьох якістю, 
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потім обрати найменш значущу серед двох i, в результаті, залишити собі 

найбільш значущу якість.  

Після виконання вправи учасники називають цінність, яка залишилася, 

пояснюючи чому? 

 

КАРТКОВИЙ МЕТОД 

Мета: найповніше проаналізувати ситуацію, що склалася та визначити її 

причини (Dipl.-Psych. Уте Шмидт-Брассе (Ute Schmidt-Brasse) PSYCON 

Germany (2006).  

«Картковий метод» – це письмова генерація ідей. Він дозволяє отримати 

інформацію в 5 разів більше, ніж в процесі обговорення без візуалізації, 

вносити в 20 разів більше ідей і мати можливість представити їх наочно. 

Процедура: генерування ідей; збір ідей; формування «хмаринок» / груп 

проблем; підбір назв до «хмаринки» / груп проблем; рейтинг проблем / вибір 

трьох кращих. 

Хід вправи: На етапі генерації ідей ведучий роздає по одному товстому 

олівцю / ручці і по 4-7 прямокутних різнокольорових карток (клейових стікерів) 

розміром 20x10 cм (в залежності від поставленого завдання) кожному учаснику, 

просить учасників записувати свої ідеї на картки.  

Рекомендації щодо вірного використання карток: відповідати вільно і 

відкрито; розміщувати картки горизонтально; писати коротко і точно (тільки 

суть або слово-асоціацію); писати великими літерами і розбірливо; тільки одна 

ідея / відповідь на одній картці; не більше трьох рядків; не більше 7 слів. 

Збір ідей / відповідей? Зорове сприйняття вмісту карток:  

1 варіант) відкритий: всі картки кріпляться до стенду по мірі їх 

написання для стимуляції спільної роботи учасників;  

2 варіант) прихований: після відведеного часу ведучий збирає всі картки, 

щоб звести до мінімуму тиск групи на окремих учасників, і зміцнює картки до 

стенду. 
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Формування «хмаринок»/груп проблем: безсистемно приклеєні картки 

розміщуються в такі «хмаринки»: кожна картка зачитується вголос і всі 

учасники колективно вирішують, до якої «хмаринки» її прикріпити. 

«Хмаринки» – це окремі папірці, на яких розміщуються картки за 

тематикою.  

Підбір назв до «хмаринки»/групи проблем: для кращої візуалізації 

«хмаринок» / проблем, кожну необхідно назвати та намалювати на ній 

малюнок-символ, який найкраще розкриває зміст «хмаринки». 

Рейтинг проблем / вибір трьох кращих «хмаринок»: після того, як усі 

«хмаринки» / проблеми розподілені по групах, всі учасники вибирать три 

найактуальніші на їхню думку «хмаринки» / проблеми і ставлять на «хмаринці» 

відповідну відмітку. Результати рейтингу підраховуються з подальшим 

аналізом та виробленням рекомендацій. 

Учасникам семінару пропонується за допомогою карткового методу 

відповісти на питання: Які, на вашу думку, найефективніші шляхи та напрямки 

подальшого вдосконалення процесу формування соціальної зрілості студентів? 

Безпосереднє проведення карткового метода. За бажанням учасники 

можуть розбитися на групи по 5 – 6 учасників. По закінченню роботи в групах 

кожна група пропонує свої «хмаринки» / проблеми, разом із іншими 

визначаючи найефективніші шляхи та напрямки подальшого вдосконалення 

процесу формування соціальної зрілості студентів. Обговорення відбувається в 

режимі позиційної дискусії.  

 

ВЛАСНИЙ ГЕРБ 

Мета: визначення життєвих цінностей, успіхів, орієнтирів. 

Хід вправи: Ведучий поділяє групу на 2 підгрупи. Демонструє учасникам 

шаблон герба. Потім роздає кожній підгрупі роздатковий матеріал «Герб» і 

пропонує їм заповнити цей герб та придумати до нього девіз. Звертає увагу 

присутніх на те, що відповіді на всі питання, окрім девізу, потрібно 
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намалювати. Ведучий зазначає, що ніхто не буде оцінювати художній рівень 

малюнків.  

Під час малювання герба учасникам треба використовувати 

запропонований шаблон, де, «щастя» – символізує найбільше щастя (якщо не 

можна обмежитися чимось одним, то можна намалювати два або навіть три 

позначення); «переваги» – символи того, чим пишається, чим задоволений, що 

надає сил і впливу; «суспільство» – яким тебе бачить суспільство, твоя 

особистість, твоє місце у світі; «здійснення» – до яких вершин прагнеш.  

Самі слова («щастя» і тощо), зрозуміло, не потрібні.  

По закінченні розробки гербів підгрупи презентують свої розробки та 

задають один одному уточнюючі питання.  

Ведучий підводить підсумок вправи; зазначає, що нікому із присутніх не 

завадить мати свій особистий герб, нехай навіть він відомий лише одному його 

власнику. Герб можна, наприклад, зобразити в особистому записнику. Та у 

важкі життєві моменти, згадавши про герб, можна згадати про все 

найважливіше, все найцінніше, що є у людини в житті. Це допоможе зробити 

вибір у критичну хвилину, зібрати всю свою волю в кулак. 

 

МОЇ ДЕСЯТЬ ДОСЯГНЕНЬ, ЗА ОСТАННІЙ РІК 

Мета: фіксація особистих досягнень.  

Хід вправи: Ведучий пропонує кожному з учасників розповісти про свої 

головні досягнення за останній рік. Після виступу кожного члена групи 

ведучий говорить про те, що досягнення кожного учасника відіграють важливу 

роль у їхньому житті та підводить підсумки в рамках виконаної вправи. 
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КРОКИ ДО УСПІХУ 

Мета: знайомство учасників із принципами, правилами особистісного 

зростання відомих людей.  

Хід вправи: Ведучий звертає увагу учасників на те, що особистісне 

зростання базується на виконанні певних дій, дотриманні певних принципів і 

правил.  

Ведучий об'єднує учасників у 4 групи та пропонує їм ознайомитися з 

інформаційним матеріалом і визначити правила, якими необхідно керуватися 

учасникам тренінгу у своєму саморозвитку.  

Інформаційний матеріал  

Закони особистісного зростання і самовдосконалення: 1. Жити 

прислухаючись до серця та керуючись розумом. 2. Вірити у свої сили. 3. 

Творити добро. 4. Бути вимогливим до себе. 5. Самовіддано працювати. 6. 

Прагнути самовдосконалення. 7. Служити людям, бути їм потрібним. 8. Жити 

за законами совісті. 9. Розуміти людей, обирати друзів серед кращих 

представників людства. 10. Ненавидіти ледарство. 11. Берегти результати своєї 

та чужої праці. 12. Всебічно розвиватися.  

Ведучий пропонує учасникам подумати протягом 15 хвилин, що 

знадобилося їм під час, а що – після тренінгу. Правила учасники тренінгу 

записують на окремому аркуші паперу.  

Після закінчення вправи учасники презентують свої напрацювання. 

 

ЕМІГРАЦІЯ 

Мета: усвідомлення уявлення про мікросоціум, що оточує особистість.  

Хід вправи: Ведучий пропонує учасникам припустити, що вони 

вирішили зовсім виїхати з країни (переїхати в інше місто).  

Учасникам пропонується подумати про те, скільки людей пошкодує про 

це? Чому? Хто ці люди? Скількох і кого це втішить? Чому? У чому причина 

такого ставлення до вас? Ви намагалися щось змінити в собі, у ваших 

відносинах з цими людьми? З ким з них, як і на скільки часто ви спілкуєтеся?  
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Ведучий роздає учасникам тренінгу аркуші паперу А4 і просить скласти 

два переліки імен і дати відповідь на запропоновані питання.  

Далі ведучий обговорює з учасниками результати виконання вправи і 

просить їх проаналізувати, чи вірно вони розподіляють свій час на взаємодію з 

тими людьми, які будуть раді їх від’їзду, і навпаки. Як впливають ці люди на 

ваш особистісний розвиток? 

 

СХОДИНКИ 

Мета: допомогти учасникам оцінити власну самооцінку та вибудувати 

адекватну самооцінку.  

Хід вправи:  учасники отримують бланк із намальованими на ньому 

сходами з 10 сходинок (або можна попросити учасників намалювати сходинки 

самим). Далі тренер дає інструкцію: «Намалюйте себе на тій сходинці, на якій, 

як ви вважаєте, зараз перебуваєте».  

Після того, як всі виконали завдання, ведучий повідомляє ключ до цієї 

методики: 1–4- а сходинки – ви дещо невпевнені у своїх силах; 5–7-а сходинки 

– ви впевнені у своїх силах; 8–10-а сходинки – ви занадто впевнені у своїх 

силах.  

Учасники після виконання вправи не оголошують своїх результатів та не 

обговорюють їх. Тренер говорить про те, що далі під час тренінгу учасники 

матимуть змогу підвищити впевненість у власних силах.  

 

ПЛАНУЄМО – ДOСЯГАЄМO 

Мета: надати інформацію щoдo метoдiв планування та oзнайoмити 

учасників тренінгу з моделлю планування за системою Франкліна.  

Хід вправи:  

1-й етап. Iнфoрмацiйне повідомлення. Важливим моментом досягнення 

успіху у прoфесiйнiй діяльності є уміння планувати, яке психологи вважають 

ознакою життєво стійкої позиції особистості. Планування є важливою 

складовою діяльності людини. Залежно від цілей, які ви ставите перед собою, 
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плани можуть бути коротко, середньо та дoвгoстрoкoвими. Плани потрібні 

кoжнiй людинi, яка збирається стати успiшнoю, дoсягти пoставленoї мети. Oдна 

з найважливiших складoвих планування – це врахування часу при втiленнi 

наших цiлей. Успiшнoю та ефективнoю системoю планування у свiтi 

вважається система Франклiна. Ця система скерoвана на перспективу – вoна 

працює з тим, щo пoвиннo бути зрoбленo. Глoбальна мета поділяється на 

складoвi, а тi, у свoю чергу, – на ще бiльш дрiбнi частини. Вiзуальнo цю 

систему мoжна вiдoбразити у виглядi схiдчастoї пiрамiди, а прoцес її oсвoєння – 

як прoцес будiвництва цiєї пiрамiди.  

2-й етап. Учасники отримують від тренера аркуші паперу А-4, на яких 

накреслено «піраміду» з шести складових, а також інструкції по рoбoтi із 

системою Франкліна. Тренер пропонує кожному учаснику, ознайомившись з 

інструкцією, побудувати власну піраміду створення майбутнього. Термін 

виконання – 10 хв.  

Iнструкцiя дo пoбудoви пiрамiди:  

Перший етап – це укладання основи пiрамiди, що служить oпoрoю для 

решти пoверхiв. Такою oпoрoю є життєві цінності особистості. Етап 

визначення життєвих цiннoстей є найважливішим у пoбудoвi пiрамiди – якщо 

на цьому етапі буде допущена помилка (наприклад, людина вибере «пізнання» i 

«служіння людям», хоча насправді для неї є важливими, в першу чергу, 

«популярність» i «високий соціальний статус»), тo згодом її неминуче спіткає 

розчарування. Отже, насамперед треба скласти перелік життєвих цiннoстей, 

подумати, наскільки важливими є прoфесiйнi цінності, переконатися, щo обранi 

цiннoстi не суперечать oдна oднiй, та запoвнити oснoву пiрамiди.  

Другий етап – пoбудoва другого поверху пiрамiди, що спирається на 

перший. Виходячи iз складеного переліку, людина повинна вирішити, чого 

вона хоче досягти. Деякі ще називають цей етап «вибoрoм Гiднoї Мети». 

Наприклад, якщо хтось вважає, що для нього найбільш важливі «популярність», 

«влада» i «високий соціальний статус», тo він може припустити, що прагне 

стати керівником організації. Тoбто пoтрiбнo пoставити перед сoбoю глoбальну 
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мету. Важливo перекoнатися, щo обрана мета дiйснo вiдпoвiдає всiм життєвим 

цiннoстям зi складенoгo на пoпередньoму етапi перелiку.  

Третій поверх пiрамiди спирається на другий. Складається генеральний 

план – що неoбхiднo для тoгo, щоб досягти мети.  

Четвертий поверх пiрамiди – дoвгoстрoкoвий (на декілька років) 

прoмiжний план iз зазначенням конкретних цілей i конкретних термінів. 

Важливо вказати, досягненню якoгo саме пункту генерального плану сприяє 

досягнення певної конкретної цiлi. Ще бiльш важливо вказати кoнкретний 

термiн викoнання. Тoбтo слід скласти план на найближчі 5–6 років, задавши 

собі запитання: «Що я можу зробити в найближчі роки для досягнення цілей, 

намічених у генеральному плані?» У плані важливо вказати конкретні цiлi й 

конкретні терміни з точністю до декількох років або місяців, а також вказати, 

якому пункту генерального плану вiдпoвiдає досягнення цієї мети. 

П'ятий поверх – кoрoткoстрoкoвий (на термін від декількох тижнів до 

декількох місяців) план. Складаючи план на день, бажанo вказати час 

викoнання для кoжнoї задачi. 

ПЛАН НА ДЕНЬ 

КOРOТКOСТРOКOВИЙ ПЛАН 

ДOВГOСТРOКOВИЙ (НА РОКИ) ПЛАН 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДOСЯГНЕННЯ МЕТИ 

ГЛOБАЛЬНА МЕТА (ГIДНА МЕТА УСПIШНOЇ ЛЮДИНИ) 

ГOЛOВНI ЖИТТЄВI ЦIННOСТI (ЧOГO ЛЮДИНА ХOЧЕ ВIД ЖИТТЯ) 

 

Примітка: під час розробки комплексу вправ було використано наукові добутки 

А. Гольдштейна, В.  Хомика, А. Семенової, О. Бандурки, В. Тюріної, О. Федоренко, Р. Сойчук, 

Л. Канішевської, О. Овчарук, О. Штепи, С.Лєбєдєвої, Я. Овсяннікова, А. Побідаш та 

власні розробки автора. 
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ДОДАТОК М 

ВПРАВИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ В ПРОЦЕСІ  

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ 

«АГРАРІЙ ЗА ПОКЛИКАННЯМ» 

(вибрані) 

 

ПРОФЕСІЙНІ БАЖАННЯ 

Мета: усвідомлення студентами своїх професійних бажань, відповідності 

між своїми професійними бажаннями та обраним місцем навчання; оволодіння 

інструментами самоусвідомлення та самодіагностики. 

Хід вправи: Із списку незакінчених речень студентам пропонується 

обрати будь-які п’ять та закінчити їх.  

«Мої професійні бажання» (список незакінчених речень): «Я 

збираюсь…», «Я бачу свою професійну мету в тому, що …»; «Я прагну….»; «Я 

можу досягти успіху в … ..»; «Мій вік є найкращим д ля … »; «Я абсолютно 

упевнений, що я хочу…»; «Мій успіх пов’язаний з … .»; «В мене є т е, що 

необхідно для….»; «Я знаю, що я буду …»; «Я повністю впевнений …»; «Мені 

добре було б мати ….»; «Мені добре бути … »; «В роботі я задовольняю своє 

бажання … »; «В мене є природне прагнення …»; «Моє навчання дозволяє мені 

….»; «Для мене зручно та вигідно …»; «Я мрію …»; «Мій професійний інтерес 

спрямований ….»; «В мене достатньо сил і бажання …»; «Мій нинішній стан 

дозволяє …».  

Після завершення обраних речень, дати відповідь на три додаткових 

запитання: Чи пов’язані Ваші професійні бажання з обраним місцем навчання 

та майбутнім місцем роботи? Чи існують інші можливості професійного 

навчання, кар’єри, які більше відповідають Вашим бажанням? Чи достатньо Ви 

обізнані, як саме будуть задовольнятися Ваші бажання в тих місцях навчання та 

роботи, які Ви собі обрали? Об’єднатися у малі групи та обговорити зі своїми 

товаришами відповіді на питання. Попросити поради (якщо в цьому є потреба), 

надати пораду (якщо будуть просити про неї інші). 
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ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: визначити професійно важливі якості та домінуючи види 

діяльності. 

Хід вправи (виконується в групах). Першій групі студентів пропонується 

перерахувати основні види діяльності за їх спеціальністю. Другій – 

перерахувати соціально та професійно занчущі якості. Після презентацій 

відповідей кожною із груп, студентам пропонується поєднати якості із видами 

діяльності, де вони мають значущість, необхідність. 

 

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Мета: первинний аналіз студентами власної професійної ідентичності.  

Хід вправи: Кожному учаснику групи пропонується за допомогою 

вільних асоціацій проаналізувати свою професійну ідентичність. Для цього, 

учасники пишуть два слова-стимули (наприклад): «аграрій» та «енергетик». До 

кожного слова потрібно по колу написати 10 слів-асоціацій. Після створення 

переліку слів-асоціацій, пропонується дати кожному слову якісну 

характеристику. Наприклад, аграрій – професіонал, який працює у 

агропромисловій сфері, енергетик – спеціаліст, який займається розробкою, 

виробництвом і експлуатацією систем теплового та енергетичного 

забезпечення. 

Таким чином, створюються два концентричні кола з особистими 

асоціаціями до слів «аграрій» та «енергетик». 

Далі пропонується поміркувати про власну професійну ідентичність. В 

центрі пишеться займенник Я, і навколо нього малюються два кола – 

центральне та периферійне. Кожному учаснику пропонується з якостей, 

написаних в асоціаціях на слова «аграрій» та «енергетик», вибрати ті, які на 

його думку, властиві йому самому. При цьому потрібно яскраво виражені 

якості записувати в центральному колі, а інші – в периферійному. Колір, яким 

якість була написана спочатку зберігається. В результаті роботи виникає 
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яскрава візуальна картинка, що показує, як сприймає себе людина та які 

професійні риси вона собі приписує. 

Обговорення: Колір якої професії переважає? Які риси і з яких професій 

переважають в центральному та периферійному колі? Яким кольором записані 

позитивні, а яким негативні якості. 

 

Я ВМІЮ…! 

Мета: самопізнання власного професійного образу, підвищення 

професійної самооцінки. 

Хід вправи: Учасники розміщуються в колі. У вільному порядку, 

учасники піднімаються і продовжують речення «А я вмію… (називаючи свої 

професійно важливі знання, вміння тощо)». В другому колі ‒ піднімаються на 

«цеглинку» (або стілець). В третьому ‒ отримують «нагороду». 

Обговорення: Чи відчували труднощі при виконанні завдання. В чому 

вони полягали? Які форми «заохочення» були приємніші (нагорода або 

«зростання»). 

 

FOLLOW ME (СЛІДУЙ ЗА МНОЮ) 

Мета: оцінювання професійно-важливих якостей учасників. 

Хід вправи: Ведучий ставить на дошці (фліп-чарті) крапку, біля якої 

пише: «Я». Від крапки проводить лінії, кількість яких дорівнює числу 

учасників. По-черзі, кожний з них підходить до дошки і пише на кінці однієї з 

вільних ліній ім’я того учасника з групи, якого він хотів би бачити в ролі 

інженера-механіка, коли буде проводити ремонт власного автомобіля. Ведучий 

пояснює, що не варто в процесі виконання завдання орієнтуватися на дружні 

зв’язки або міжособистісну симпатію. Ідеться лише про професійні стосунки 

(оцінюється професійна позиція члена групи). Після здійснення вибору, кожний 

учасник пояснює свою позицію. Після обговорення тренер обов’язково 

зауважує, що незначна кількість або відсутність вибору в того чи іншого 

учасника не свідчить про низьке поцінування його з боку групи, а вказує, що на 
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цьому етапі професійного становлення даний студент не мав змоги проявити 

себе в обраній діяльності. Такому учаснику пропонується провести самоаналіз 

«Що треба зробити, щоб люди бачили в мені успішного професіонала ‒ 

механіка». Вправу краще проводити, коли в групі встановлено відверті 

стосунки, а самі студенти можуть обговорювати свої успіхи або невдачі без 

психологічних ускладнень. 

 

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР 

Мета: рефлексія щодо власних професійних якостей, можливостей; 

усвідомлення професійних вимог до менеджера. 

Хід вправи: Ведучий оголошує, що стає редактором газети безкоштовних 

об’яв. 

Кожний з учасників може розмістити в газеті об’яву про запрошення на 

роботу менеджера. В об’яві не обмежується розмір букв та кількість слів. 

Приймається будь – яка форма. Можна викласти весь список вимог до 

якостей до кандидата, можна – намалювати його портрет. Можна розповісти 

про себе, свою справу, фірму. Необхідно тільки пам’ятати, що об’яв про пошук 

на роботу буде багато та кожному учаснику необхідно потурбуватися, щоб саме 

його об’ява звернула на себе увагу. Час на підготовку – 10 хвилин. 

По закінченні роботи, ведучий розміщує об’яви на стінах. Підписувати їх 

не потрібно. Учасники мовчки читають об’яви. Кожний має право намалювати 

кружечок на тій об’яві, яка привернула його увагу та він готовий зв’язатися з 

його подавцем. По закінченні даної роботи, об’яви знімаються. Кожен повинен 

подивитися, чи відгукнулися на його пропозицію, шляхом підрахунку кількості 

кружечків на листах. 

Питання для обговорення:  Чим характеризується об’ява, що набрала 

найбільшу кількість виборів? Що заважало відгукнутися на інші об’яви? Які 

вимоги найбільше висувалися до кандидата в менеджери? Які вимоги 

роботодавців задовольнити найлегше? Чим найлегше зацікавити кандидата на 
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посаду? Чи можна виділити певні «секрети» розміщення об’яв про вакансії, що 

забезпечують відгуки певної категорії кандидатів? 

 

ЕМБЛЕМА 

Мета: символічне зображення змісту професії, особливостей професійної 

спільноти. 

Хід вправи: Тренер коротко розповідає про появу та значення цехових 

знаків і просить учасників, поділених на групи створити Цеховий Знак своєї 

Професії. 

«Цехові знаки використовувалися з давніх часів. В Середньовіччі цех 

означав професію, і в кожного цеху був свій символ. У цеховий корпоративній 

культурі розрізняли два типи естетичних знаків, що «кодували» приписи до 

діяльності членів корпоративної спільноти: речові артефакти, знаки-предмети 

(наприклад, емблеми, клейноди – знаки цеху); поведінкові артефакти 

(наприклад, ритуали). 

Артефакт культури - штучно створений об’єкт, що має знаковий або 

символічний зміст. Артефактами культури можуть бути створені людьми 

предмети, речі, а також феномени духовного життя суспільства: наукові теорії, 

забобони, твори мистецтва, фольклор).  В 13 ст. цехова тематика стає 

різноманітною: використовуються геометричні фігури, зображення 

геральдичних тварин, знарядь ремесла, виробів – іноді, на знаках ставилося 

лише ім'я майстра. 

Корпоративні знаки малі широкі та важливі функції у 

внутрішньоцеховому  житті. Так, отримання звання майстра супроводжувався 

процедурою присвоєння новачкові власного знака, який він обов'язково ставив 

на кожен свій виріб. Цехові знаки можна вважати прообразам сучасного 

торговельного знака. Клейноди, як і емблеми були частиною святкового одягу, 

вказуючи, з одного боку, на приналежність до певної професійної спільноти, з 

іншого боку – надавали усім сигнал: «Я - майстер», що задовольняло потреби 

престижу. Цеховий знак також виконував рекламну функцію до появи вивісок. 
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Цеховий знак підкреслював унікальність, відмінність від інших цехів. 

Пропонуємо створити цеховий знак «Гільдії технологів». По закінченню 

роботи, кожна група презентує свою роботу, пояснюючи, символи, використані 

на Цеховому знаку. 

 

ЖИТТЄВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ КОДЕКС ЛОГІСТА 

Мета: рефлексія та вербалізація життєвих та професійних цінностей та 

принципів. 

Хід вправи: Учасники об’єднуються в три групи та отримують букви 

українського алфавіту. Завдання для учасників – сформулювати декілька 

значущих професійних правил логіста, які б розпочиналися на літери 

української абетки: як повинен поводити себе логіст. По закінченні роботи 

групі пропонується прочитати сформульовані закони, дотримуючись 

алфавітного порядку.  

Таким чином, групою створюється єдиний професійний кодекс логіста. 

 

ПРОФЕСІЙНІ МІФИ 

Мета: розширення поглядів студентів на особливості роботи механіків. 

Хід вправи: Учасники об’єднуються в групи. Студентам пропонуються 

сформулювати усталені уявлення про роботу механіка.  

В процесі виконання вправи учасникам необхідно визначитися, які з них є 

міфом, а які − правдою. Обґрунтувати свій вибір.  

Наприклад: Міф 1. Механік - чоловіча професія. Міф 2. Всі механіки ‒ 

п’яниці. Міф 3. Працювати механіком легко і просто. Міф 4. Механіки 

заробляють дуже багато грошей. 
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Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕСІЮ 

Мета: визначення ставлення учасників до обраної професії, факторів, які 

викликають в студентів позитивні та негативні емоційні переживання, пов’язані 

із професією та професійною спільнотою. 

Хід вправи: Учасникам пропонується протягом 7-10 хвилин виділити 3-5 

найбільш характерних для професії програміста радощів (заради чого взагалі 

живуть представники цієї професії, що для них є найважливішим в житі та 

роботі…).  По закінченні запропонованого часу кожний учасник розповідає про 

ті радощі, які він виділив. Під час обговорення учасники уточнюють, 

висловлюють свої думки. 

 

ГОСТРІ КУТИ МОЄЇ ПРОФЕСІЇ 

Мета: розвиток позитивної складової емоційного компоненту 

професійної ідентичності. 

Хід вправи: Учасникам пропонується об’єднатися в дві групи. В лівій 

колонці перерахувати «мінуси професії аграрія». По закінченню роботи, групи 

обмінюються листками та в другій колонці пропонують шляхи подолання 

зазначених «професійних мінусів». 

В процесі обговорення визначаються області особистісної та соціальної 

відповідальності за емоційний компонент професійної ідентичності учасників 

(фіксуються відповідними позначками), акцентується увага на можливих 

варіантах вирішення (покращення) зазначених проблем. 

 

БУХГАЛТЕР, МИЛИЙ МІЙ – БУХГАЛТЕР 

Мета: розуміння учасниками власного емоційного ставлення до обраної 

професії і себе як її представника. 

Хід вправи. Учасники в сліпу обирають по дві картки з назвами емоцій 

та емоційних станів («азарт», «апатія», «агресивність», «байдужість», 

«безтурботність», «сум», «зневага», «байдужість», «сором», «радість», 

«гордість», «задоволення», «відповідальність», «здивування», «вдячність», 
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«впевненість», «відраза», «гнів», «грайливість», «закоханість» «зніяковілість», 

«ненависть», «миролюбність», «насолода», «нудьга», «обожнення», «провина», 

«радість», «самовпевненість», «стомленість», «страх», «урочистість», 

«унікальність», «щастя» тощо). 

Ведучий пропонує учасникам, вийшовши в центр кола: проговорити 

фразу «Я-бухгалтер» з відповідною емоцією; сказати ту саму фразу, але з 

емоцією, яка найбільше відповідає ставленню учасника до обраної професії та 

переживань, пов’язаних із сприйняттям себе в ролі представника даної 

професії. Обговорення: Чи було важко виконати завдання? З якою емоцією 

було легше виконувати завдання, чому? Хто, на Вашу думку, краще зміг 

відтворити емоцію, чому? 

 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО 

Мета: актуалізація професійних цінностей, власного професійного та 

особистісного досвіду. 

Хід вправи: Учасникам роздаються бланки «Герб та девіз». Їм 

пропонується заповнити поля герба відповідними символами, що найточніше 

передає зміст кожного поля:  

Перше – «Я як професіонал». 

Друге – «Споживачі». 

Третє – «Я очима споживачів». 

Четверте – «Моя професійна мрія». 

На смужці необхідно написати фразу, яка б могла слугувати особистим 

професійним девізом (професійним кредо). Це може бути як відомий вислів, так 

і фраза, придумана самим учасником. 

По закінченні роботи, учні презентують та пояснюють зображене. 
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НОМІНАЦІЯ 

Мета: підвищення престижності обраної професії. 

Хід вправи: Студентам пропонується уявити ситуацію: «Проводиться 

конкурс «Краща професія». Студенти повинні придумати номінацію, за яку 

обрана ними професія може отримати нагороду, створити почесний приз. 

В процесі обговорення тренер підводить до усвідомлення студентам 

значущості їх професії, переживання почуття гордості за справу, яку вони 

роблять. 

 

Я ЗМОЖУ…! Я ВІРЮ! 

Мета: аналіз учнями рівня розвитку власної сили волі, ознайомлення 

учнів з прийомами розвитку волі. 

Хід вправи: І частина. Тренер знайомить студентів з основними 

вимогами щодо прийомів тренування волі (інформація на ватмані):  

Розпочинати слід з набуття звички долати порівняно незнані труднощі. Дуже 

небезпечними є будь-які самовиправдання. Це обман, в першу чергу, по 

відношенню до самого себе. Слід переборювати різні труднощі та перешкоди.  

Прийняте рішення повинно бути виконане до кінця. Окрему мету слід ділити на 

етапи, намічати найближчі цілі, досягнення яких створює умови для 

наближення кінцевої мети. 

 

ТВОРЧІСТЬ-КРЕАТИВНІСТЬ 

Мета: формулювання сутнісних характеристик творчості як процесу та 

характерні особливості творчих продуктів діяльності. 

Хід вправи: Тренер пропонує учасникам описати творчість так, як вони її 

розуміють. Після завершення, кожний учасник розповідає про свій міркування, 

про те, як він розуміє творчість (професійну творчість).В процесі обговорення 

тренер пропонує учасникам задавати запитання, уточнювати зміст 

висловлювань учасників, які вони використовують в процесі презентації своєї 

роботи. Підсумовуючи, тренер перераховує всі ідеї, що стосуються з місту та 
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прояву творчості. Учасники висловлюють думки щодо визначення основних 

шляхи її розвитку. 

 

ХОЧУ-МОЖУ-БУДУ 

Мета: сприяти кращому усвідомленню учасниками своїх професійних 

бажань та можливостей, розумінню професійних цілей та умов їх досягнення. 

Хід вправи: Тренер розповідає, що в структурі особистості психолог 

Е.Берн виділяє три складові: Дитина (бажання), Дорослий (можливості) – 

Батько (повинність) і пропонує учасникам виконати колаж, в якому 

представити всі ці складові. 

Учасники створюють колажі, на яких представляють власні професійні 

бажання, можливості і потреби. По закінченню роботи відбувається виставка-

презентація робіт, в ході якої кожен автор виступає в ролі екскурсовода, 

презентуючи свій колаж.  

Обговорення: Які висновки зробили, виконуючи вправу? Що нового 

дізналися про свої бажання та можливості? М. Литвак (російський психолог) 

вважає, що «щастя людини полягає в тому, щоб для нього «хочу, можу та 

потрібно» мали один і той самий з міст. Чи погоджуєтеся ви з його позицією, 

обґрунтуйте свою відповідь. 

 

КАР'ЄРА 

Мета: розширити розуміння сутності поняття «кар’єра». 

Хід вправи: Тренер каже учасникам, що при виконанні даної вправи 

головною метою є створення «банку» асоціацій зі словом «кар'єра».  

Для цього, учасник, кидаючи довільно обраному іншому учаснику м’яч, 

називає асоціацію, пов'язану з поняттям «кар'єра». Другий, у свою чергу, також 

називає асоціацію, пов'язану зі словом «кар'єра». Вправа продовжується поки 

не закінчаться всі асоціації. Тренер фіксує асоціації, що виникли в процесі 

вправи на дошці, накопичуючи «банк» уявлень про кар’єру.  
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Обговорення: Що спільного в перерахованих асоціаціях? Яким чином їх 

можна згрупувати? Наскільки відрізняються сучасні уявлення про кар'єру від 

тих, що панували 10-15 років тому? 

 

ПАСТКИ 

Мета: сприяти підвищенню рівня усвідомлення можливих перешкод на 

шляху до професійної мети і розширення способів їх подолання. 

Хід вправи: Учасники визначають реальні труднощі на шляху до 

професійної мети. Особлива увага звертається на те, що ускладнення можуть 

бути зовнішніми (виникають під час взаємодії з іншими людьми або якихось 

обставин) та внутрішніми (притаманні самій людині). Виділяючи труднощі, 

кожен повинен подумати, як їх подолати. Після цього, кожен почергово називає 

одну перешкоду-пастку, адресуючи її за циклічним принципом учасникові, що 

сидить через двох людей від нього. Той повинен запропонувати свій варіант 

подолання цієї перешкоди. Учасник, який, в свою чергу, називав перешкоду-

пастку, пропонує свій варіант її подолання. В процесі роботи, труднощі 

заносяться ведучим до загального списку, далі учасникам пропонується обрати 

найбільш небезпечні та складні. В ході обговорення також відмічаються 

найбільш реалістичні, цікаві, ефективні варіанти подолання труднощів. 

 

Примітка: під час розробки комплексу вправ було використано власні розробки 

автора,  а також наукові добутки А. Гольдштейна, В.  Хомика, А. Семенової, О. Бандурки, 

В. Тюріної, О. Федоренко, Р. Сойчук, Л. Канішевської, О. Овчарук, О. Штепи, С.Лєбєдєвої, 

Я. Овсяннікова, А. Побідаш та власні розробки автора. 
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ДОДАТОК Н 

«СПРИЙМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ»  

заняття з елементами тренінгу  

(фрагмент) 

 

Загальна мета занять з елементами тренінгу «Сприймання соціальної 

ситуації»: научіння широкому спектрові просоціальної компетенції. 

Мета заняття: формування уміння використовувати знання правильно, в 

слушний час і в потрібному місці, розвиток  поведінкового (що робить 

індивід?) та ситуативного ((де, коли і з ким це було зроблено?) компонентів 

просоціальної компетенції (тобто здатність вибирати, які вміння необхідно 

використовувати  і коли, з якими співакторами це відбуватиметься і за яких 

обставин). 

Вступ. Викладач, привітавши учасників, побажавши плідної та цікавої 

роботи, коротко розповідає про те, чому він займається проблемою формування 

соціальної зрілості особистості, чому він вважає цю тему важливою. Інформує 

учасників про характер і режим занять. На цьому етапі перш за все важливим є 

контакт з аудиторією і створення вільної атмосфери. Монолог викладача триває 

не більше трьох хвилин, після чого учасникам пропонується виконати вправу 

«Самопрезентація» (Семенова, 2009), метою якої є створення вільної 

атмосфери, що сприяє встановленню контакту між учасниками; активізує увагу 

учасників заняття; знайомство учасників. 

Вправа «Самопрезентація» 

Учасники по черзі називають своє ім’я і якусь позитивну рису, яка 

починається на ту ж літеру, що і ім’я (Наприклад: Олег – оптиміст, Володимир 

– вольовий, Надія – надійна, Анастасія – активна). Далі учасники виконують 

вправу «Що я ціную…».  

Вправа «Що я ціную…»: Учасникам пропонується продовжити по черзі 

фразу «У людях я найбільше ціную...». Вправа надає змоги учасникам краще 

познайомитися, відволіктися та зняти напруження. 
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Після вправи викладач ще раз нагадує учасникам про характер роботи і 

пропонує визначити основні правила, що забезпечать нормальну і ефективну 

роботу групи. 

Далі викладач проводить вправу «Наші сподівання» (Семенова, 2009). 

Вправа «Наші сподівання (Гора)» 

На великому аркуші паперу намальована гора. Очікування учасників 

записуються на клейких стікерах і розміщаються біля підніжжя гори. По 

закінченні заняття учасникам пропонується проаналізувати, які сподівання 

справдилися, і перенести їх на вершину цієї гори. 

 

Основна частина  

Актуалізація проблеми.  Викладач, за допомогою низки питань, 

допомагає учасникам актуалізувати поставлену проблему та виявити наявні 

знання в учасників щодо теми заняття. 

Інформаційний блок. Викладач стисло, використовуючи 

мультимедійну презентацію, знайомить учасників: 

 з теоретичними добутками Левіна (1935, 1938) і Меррея (1938), де 

йдеться про те, що поведінка визначається не тільки рисами характеру чи 

індивідуальними особливостями особистості, але також якістю ситуації або 

оточення, в яких функціонує дана поведінка;  

 з існування поняття «хибна соціальна перцепція» (Моррісон і Беллак, 

1981; Тровер, Брайант і Аргайл, 1978) і доходить висновку, що урешті-решт, 

важливими є рольові відносини між тим, хто сприймає і тим, кого сприймають, 

а також минулий досвід невдач, рівень переживання загроз, неоднозначність 

ситуації, що сприймається; 

 з поняттям «складні, проблематичні ситуації» (Річардсон і Тасто, 1978; 

Страттон і Мур, 1977) і існуванням семи кластерів складних ситуацій: Ситуації, 

пов’язані з упевненістю людини в собі; Публічні виступи; Конфлікти; Інтимні 
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ситуації; Зустріч з незнайомими людьми; Спілкування з представниками влади; 

Передбачення ймовірних критики чи помилок, або відчуття страху перед ними.  

Практичний блок Учасникам пропонується тренінгові ситуації. 

Учасники самостійно або разом з викладачем вибирають найбільш цікаві, 

доречні й такі, якими переймалася найбільша кількість вихованців. 

Приклад тренінгових ситуацій: 

1. В їдальні під час обіду ми несемо таці з їжею. Я йду вслід за тобою, бо 

хочу сидіти поруч зі своїми друзями. Я ненавмисне штовхаю тебе збоку, і ти 

випускаєш з рук на підлогу свою тацю. Я дивлюся на тебе. Які твої дії? 

2. Двоє студентів з твоєї групи посварилися, і зараз схоже на те, що вони 

обоє готові побитися. Як ти діятимеш? 

3. Щойно товариш сказав тобі, що в нього вкрали нові туфлі. Що ти 

зробиш і скажеш? 

4. В гуртожитку студенти, які живуть з тобою в одній кімнаті завжди 

беруть без дозволу твої речі. Що ти зробиш і скажеш? 

5. Ти на вечірці, де всі люди курять травку. Ти також пробував колись 

курити, але батьки взяли тебе під нагляд, бо ти впіймався на гарячому. Всі 

знають, що ти куриш. Твої друзі пропонують тобі приєднатися до них. Що ти 

зробиш чи скажеш? 

Після обговорення викладач звертає увагу учасників заняття, що 

правильне сприймання соціальної ситуації та формування соціальної 

компетенції залежить від уміння: 

 вдало вибирати час і місце для вирішення проблеми,  

 вибирати стратегію і тактику поведінки в різних ситуаціях,  

 складати плани досягнення крок за кроком поставленої мети,  

 розуміти відчуття  та настрій інших людей,  

 усвідомлювати, що деякі проблеми не можуть бути вирішені відразу, і 

набути вмінь відкладати рішення на майбутнє, 
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 розрізняти вербальні та невербальні сигнали, які учасники мають брати 

до уваги при реагування на інших людей, 

 прийняти та визнавати людей, які відрізняються від інших тощо. 

Далі викладач з учасниками проводить вправи, які дозволяють опанувати 

відповідні уміння. 

Наприклад: Вправа «Слушний час діяти чи ні?» (за Гольдштейном, 

Хомиком, 2003). 

Мета: формування чуття вдалого вибору часу як важливого елементу у 

вирішенні проблеми. 

Матеріали: фрагменти кінострічок. 

Хід вправи: Студентам пропонуються фрагменти з кінострічок, після 

перегляду яких проводиться обговорення про слушний  і неслушний час діяти. 

Також учасникам пропонується пригадати ситуації з власного досвіду з 

подальшим обговоренням. 

По закінченні обговорення студентам пропонується сформулювати 

основні правила вибору слушного часу та місця для вирішення проблем. 

Зворотний зв’язок. Завершуючи заняття, викладач пропонує 

учасникам продовжити фразу: «На цьому заняття я… (дізнався, про…, 

усвідомив, що…, навчився… тощо)». Учасникам пропонується проаналізувати 

власні очікування і висловитися чи справедливі вони, чи не справдилися, чи 

виявились недоречними. 

 

Заключна частина. Учасники аналізують свої очікування, які були 

сформульовану на початку заняття, розміщуючи ті, що справдилися, на вершині 

гори; обговорюють причини, які не дали справдитись всім очікуванням; 

роблять зауваження щодо покращення роботи надалі.  

Потім учасники стають у коло і тиснуть руку один одному, висловлюючи 

добрі побажання та слова подяки. 
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ДОДАТОК П 

АНТОЛОГІЯ ПРИСЛІВ’ЇВ, ПРИКАЗОК, АФОРИЗМІВ, ВЛУЧНИХ І 

ГЛИБОКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, МУДРИХ ДУМОК, ЯКІ БУЛО 

ЗАПРОПОНОВАНО СТУДЕНТАМ В ЯКОСТІ ТЕЗ ДО НАПИСАННЯ 

ЕСЕ ТА ТВОРІВ-РОЗДУМІВ  

(вибрані) 

 

1. Людина – міра всіх речей (Протогор). 

2. Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя (Й. Готе). 

3. Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода загниває або 

на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, нидіє 

(Леонардо да Вінчі). 

4. Сміливі думки грають роль передових шашок у грі: вони гинуть, але 

забезпечують перемогу (І. Гете). 

5. Розум переносить нещастя, мужність бореться з ним, терпимість і віра 

перемагає їх (М. Севін). 

6. Великі нещастя не бувають тривалими, а малі не варті уваги 

(Дж. Леббок). 

7. Песимізм – розкіш, яку ми не можемо собі дозволити (К. Теппервайн). 

8. Сильніший за всіх той, хто володіє собою (Сенека). 

9. Самовладання у хвилину гніву не менш високе і не менш благородне, як 

самовладання у хвилину страху (А. Сміт). 

10. Не дозволяй своєму язику випереджувати твою думку (Хілон). 

11. Уся справа в думках. Думка – початок усього. І думками можна 

управляти. І тому головна справа самовдосконалення – працювати над думками 

(Л. Толстой). 

12. Усе будується і непохитно тримається на бадьорій активності, оптимізм – 

це наріжний камінь у житті сучасної людини (В. Проскурін). 

13. Хто ніколи ні на що не розраховує, ніколи не буде розчарованим 

(Дж. Свіфт). 
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14. Відніміть у людини надію, і вона буде найнещаснішою істотою в світі 

(І. Кант). 

15. Упевненість у собі – основа для того, щоб радіти життю і мати силу діяти 

(Ф. Шіллер).  

16. Як міль – одежі, хробак – дереву, так шкодить серцю людини печаль 

(Соломон). 

17. Нічого не розпочинай у гніві. Дурень той, хто під час бурі сідає на 

корабель (І. Гаус). 

18. Життя в кінцевому рахунку – це прийняття відповідальності заради того, 

щоб знайти правильне розв’язання проблем і виконати свої індивідуальні 

завдання (В. Франкл). 

19. Наше життя є тим, що ми думаємо про нього (Марк Аврелій). 

20. Люби життя, і життя теж полюбить тебе. Люби людей, і люди будуть 

відповідати тобі Любов’ю (А. Рубінштейн). 

21. Один добрий приклад краще сотні слів (Народна мудрість). 

22. Якщо єство у людини подолає культуру – вийде дикун. Якщо культура 

подолає єство – вийде книжник. Якщо той, у кого єство і культура 

урівноважені, може стати достойним мужем (Конфуцій). 

23. Знання без виховання – меч у руках божевільного (Д. Менделєєв). 

24. Учення без уміння не користь, а біда (Українське прислів’я). 

25. Не той дурень, хто не знає, але той, хто знать не хоче (Г. Сковорода). 

26. Без виховання наполегливості, витримки, енергії вроджений талант 

талантом стати не може (Ф. Ніцше). 

27. Самовиховання – це людська гідність в дії (В. Сухомлинський). 

28. Любов, як перстень не має кінця (Народна мудрість). 

29. Совість – це глядач і суддя доброчинства (Античний афоризм). 

30. Торгуючи честю, не розбагатієш (Л. Вовенгарг). 

31. Заздрість не вміє ховатися: вона звинувачує і засуджує без доказів, 

збільшує недоліки, називає злочином незначну помилку. Вона тупою люттю 

накидається на найбільш незаперечні гідності (Л. Вовенгарг). 
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ДОДАТОК Р 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ» 

 

Р.1.  

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ» 

Засідання 1.  

ТЕМА: «АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП В НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 

Мета: визначення основних завдань, проблем, перспектив розвитку 

вищої аграрної освіти, актуалізація знань викладачів щодо необхідності 

формування соціальної зрілості студентів в сучасних умовах розвитку 

українського суспільства. 

Форма проведення – лекція з елементами бесіди.  

Ключові слова: вища аграрна освіта, заклади вищої аграрної освіти, 

освітній процес закладів вищої аграрної освіти, ключові професійні компетенції 

аграріїв, соціальна зрілість особистості, соціально значущі якості майбутнього 

професіонала-аграрія, основні професійні компетенцій випускника ЗВОАП.  

Зміст засідання:  

1. Проблема формування та розвитку ефективної системи підготовки 

висококваліфікованих фахівців у закладах вищої освіти аграрного профілю в 

нових соціальних та економічних умовах розвитку світової економіки та 

геополітики. 

2. Необхідність пошук принципово нових підходів до здійснення 

професійної підготовки студентів-аграрників і їх соціалізації у закладах вищої 

освіти аграрного профілю.  
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3. Шляхи забезпечення реальної конкурентоспроможності випускників на 

внутрішньому і зовнішньому ринку праці, а також максимальне задоволення 

освітніх потреб вступника.  

4. Актуальність проблеми формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП 

в нових соціальних умовах розвитку суспільства. 

5. Для обговорення та дискусії викладачам було запропоновані наступну 

тему: «Чи потрібно,  для поліпшення якості особистісної та професійної 

компетентності майбутніх фахівців-аграріїв, формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю?»,  

Література: 

1. Андрущенко, В. А. (2004). Педагогічна поезія внутрішнього духу 

інженера: проблема відкриття, виховання і реалізації. Проблеми та 

перспективи формування національної гуманітарної технічної еліти, 5(9), 29–

40.  

2. Балл, Г.О. (2000). Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна 

активність і психолого-педагогічні орієнтири. Неперервна професійна освіта: 

проблеми, пошуки, перспективи. І.А.Зязюн (Ред). – Київ: Віпол, 134-157. 

3. Бех, І. Д. (2009). Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу у 

педагогіці. Виховання і культура, 2 (17–18), 5–7. 

4. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів 

заклади вищої освіти аграрного профілю. (Монографія). Харків : Видавництво 

Іванченка І.  

 

Засідання 2. 

ТЕМА: «СУТНІСТЬ І ЗМІСТОВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ. СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ» 

Мета:. поглиблення знань викладачів про сутність понять «соціальна 

зрілість студентів ЗВОАП», про методологічні основи формування соціальної 
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зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 

змістову структуру соціальної зрілості студентів. 

Форма проведення: просвітницька лекція з елементами дискусії. 

Ключові слова: соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, методологія формування соціальної зрілості студентів 

заклади вищої освіти аграрного профілю, формування соціальної зрілості 

студентів ЗВОАП, змістова структура соціальної зрілості студентів, соціально 

значущі якості. 

Зміст засідання:  

1. Поняттєва база та наукові підходи до визначення поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

2. Методологічні підходи до вивчення проблеми формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

3. Специфіка формування соціальної зрілості студентів у закладах вищої 

освіти аграрного профілю.  

4. Робота творчих груп. Творче завдання: за допомогою карткового методу, 

розробити модель соціально зрілого випускника закладу вищої освіти 

аграрного профілю. 

5. Обговорення результатів проектувальної діяльності.  

Література: 

1. Данченко, І.О. (2016b). Методологічні основи застосування моделювання 

в процесі побудови структурно-функціональної моделі формування соціальної 

зрілості студентів заклади вищої освіти аграрного профілю. Педагогічні науки 

(Випуск LXXII), (Том 1), 57 – 63. 

2. Данченко, І.О. (2016a). Методологічні засади формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Педагогічні науки 

(Випуск LXІX), (Том 3), 81 – 87. 

3. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І.  
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Засідання 3. 

ТЕМА: «КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ» 

Мета:. ознайомити викладачів з критеріями, показниками та рівнями 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; ознайомити викладачів з діагностичним інструментарієм формування 

соціальної зрілості студентів.  

Форма проведення: інтерактивне заняття. 

Ключові слова: особливості психосоціального розвитку студентів, 

критерії і показники, діагностичний інструментарій, рівні сформованості 

соціальної зрілості, студенти закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Зміст засідання:  

1. Критерії і показники сформованості соціальної зрілості студентів.  

2. Ознайомлення викладачів з діагностикою рівнів сформованості 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

3. Індивідуальні консультації учасників семінару з питань діагностики 

сформованості соціальної зрілості.  

4. Ознайомлення учасників з результатами експериментального 

дослідження. 

5. Практична роботи з експериментальними матеріалами.  

Література:  

1. Анастази А. Психологическое тестирование : [перевод с английского] / 

[под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского]. Москва : Педагогика, 1982. Кн. I. 

Психологическая диагностика. 320 с.  

2. Сопівник І. В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: 

монографія. Київ : Видавництво «Логос», 2014. 352 с.  

3. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І.  
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Засідання 4. 

ТЕМА: «ВІД ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ДО ТВОРЧОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА: ФОРМИ, МЕТОДИ, ПРИЙОМИ, ТЕХНІКИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Мета:. поглиблення знань викладачів щодо форми, методи, прийоми, 

техніки та технологій інноваційної ефективної педагогічної діяльності; 

поглиблення знань викладачів щодо форм і методів формування соціальної 

зрілості студентів; обговорення організаційно-педагогічних умов формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в 

освітньому процесі та організаційно-методичного забезпечення відповідної 

діяльності.  

Форма проведення: лекція з елементами дискусії.  

Ключові слова: форми, методи, прийоми, техніки та технологій 

інноваційної ефективної педагогічної діяльності; форм і методів формування 

соціальної зрілості студентів; організаційно-педагогічні умови; організаційно-

методичне забезпеченням процесу формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Зміст засідання:  

1. Форми, методи, прийоми, техніки та технологій інноваційної ефективної 

педагогічної діяльності. 

2. Форм і методів формування соціальної зрілості студентів в освітньому 

процесі закладів вищої освіти аграрного профілю. 

3. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю в освітньому процесі. 

4. Організаційно-методичне забезпеченням процесу формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.  

5. Дискусія «Можливості інноваційних педагогічних технологій та шляхи їх 

застосування з метою підвищення рівня соціалізації студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю». 
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Література: 

1. Бех, І.Д., 2012a. Особистість у просторі духовного розвитку. Київ: 

Академвидав. 

2. Канішевська Л. В. Ґенеза педагогічних знань щодо сутності феномена 

«соціальна зрілість». Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2007. Вип. 10. Т. 2. 

С. 38–47.  

3. Радул, Валерій Вікторович. (2009). Дослідження особливостей 

самореалізації особистості. (Монографія). В. В. Радул, І. П. Краснощок, І. В. 

Лебедик. Київ : Імекс-ЛТД. 

4. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І.  

 

Засідання 5. 

ТЕМА: «ОПТИМІЗАЦІЯ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ» 

Мета: розглянути сенситивність юнацького віку щодо формування їх 

соціальної зрілості; розкрити виховний потенціал освітнього процесу закладів 

вищої освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості; виявити 

чинники, які негативно впливають на формування соціальної зрілості студентів; 

окреслити основні напрямки оптимізації виховних можливостей освітнього 

процесу в контексті формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю.  

Форма проведення: круглий стіл 

Ключові слова: сенситивність юнацького віку; виховний потенціал 

освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного профілю щодо формування 

соціальної зрілості; чинники, які негативно впливають на формування 

соціальної зрілості студентів; оптимізація виховних можливостей освітнього 
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процесу в контексті формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю. 

Зміст засідання:  

1. Сенситивність юнацького віку та особливості психологічного та 

соціального розвитку студентів. Визначення особистісних можливостей 

студентів щодо формування їх соціальної зрілості. 

2. Система професійних компетенцій майбутніх фахівців АПК, які 

позитивно впливають на їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

3. Круглий стіл: «Виховний потенціал освітнього процесу закладів вищої 

освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості». 

4. Проблемна дискусія: «Визначення та усунення основних чинників, які 

негативно впливають на формування соціальної зрілості студентів-аграрників». 

5. Проблемно-рефлексивний полілог: «Визначення основних напрямків 

оптимізації виховних можливостей освітнього процесу в контексті формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю».  

Література:  

1. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (Курс лекцій) – 2-ге 

вид. : Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 128с.  

2. Сопівник І. В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: 

монографія. Київ : Видавництво «Логос», 2014. 352 с.  

3. Рахманова Е. В. Формирование социальной активности учащихся с 

особенностями психофизиологического развития в досуговой деятельности: 

пособие для педагогов учреждений образования, реализующих 

образовательную программу специального образования на уровне общего 

среднего образования. Минск : Национальный институт образования, 2016.   

4. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І.  
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Засідання 6. 

ТЕМА: «ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОЗНАЧЕНОЇ ЯКОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ» 

Мета:. поглиблення знань викладачів про сутність понять «готовність до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю», змістову структуру готовності, її критерії, показники, рівні, 

діагностичний інструментарій, визначення основних шляхи та напрямки 

вдосконалення процесу формування означеної якості студентів; поглиблення 

знань викладачів щодо поняття педагогічна фасилітація в освітньому процесі та 

визначення її потенційних можливостей щодо застосування в процесі 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Форма проведення: заняття з елементами тренінгу, практична робота 

Ключові слова: готовність до діяльності, готовність викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю, критерії, показники, рівні, діагностичний інструментарій готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів, шляхи та напрямки 

вдосконалення процесу формування означеної якості студентів; педагогічна 

фасилітація. 

Зміст засідання:  

1. Готовність викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

ЗВОАП. Критерії, показники, рівні сформованості готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів. 

2. Заняття з елементами тренінгу «Шляхи та напрямки вдосконалення 

процесу формування означеної якості студентів». 

3. Самодіагностика викладачів щодо визначення рівня їх готовність до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 
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4. Круглий стіл «Визначення позитивних та негативних чинніків, що 

впливають на процес формування готовність викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

5. Сократівська бесіда «Педагогічна фасилітація в освітньому процесі та 

визначення її потенційних можливостей щодо застосування в процесі 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю». 

Література:  

1. Данченко, І. О. (2017i). Результати експериментального дослідження 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

вищих аграрних навчальних закладів. Міжнародний науковий журнал 

«Науковий огляд», 9 (41), 44 – 58 . 

2. Данченко, І.О. (2017p). Педагогічна інновація як умова професійного 

розвитку викладачів вищих агарних навчальних закладів. Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали IV 

Міжнародній науково-практичної конференції, Суми, 06 – 07 квітня. 2017. (с. 

116 – 120). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

3. Данченко, І. О. (2017f). Педагогічна технологія формування соціальної 

зрілості студентів у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних 

закладів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» ( Т. 1), 18, 28 – 33. 

4. Данченко, І.О. (2018d). Формування готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Науковий 

журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 3, с.  
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Р.2. 

 «ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО 

ПРОФІЛЮ: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОЗНАЧЕНОЇ ЯКОСТІ 

ОСОБИТОСТІ»  

методичний семінар із елементами тренінгу (фрагмент) 

 

Мета семінару: визначити основні шляхи та напрямки вдосконалення 

процесу формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

Вступ. Ведучий, привітавши учасників семінару, побажавши плідної та 

цікавої роботи, коротко розповідає про те, чому він займається проблемою 

формування соціально зрілої особистості, чому вважає її важливою.  

Інформує учасників про характер і режим занять. Налагоджує контакт з 

аудиторією і намагається створити вільну, невимушену атмосферу.  

Монолог викладача триває не більше трьох хвилин, після чого учасникам 

пропонується виконати декілька коротких вправ, мета яких – створення вільної 

атмосфери, що сприяє встановленню контакту між учасниками, активізує їх 

увагу тощо. 

Після вправ ведучий ще раз нагадує учасникам про характер роботи і 

пропонує визначити основні правила, що забезпечать нормальну і ефективну 

роботу групи. 

На початку семінару учасникам пропонується визначити основні шляхи 

та напрямки вдосконалення процесу формування означеної якості особитості, 

використовуючи «Картковий метод», який дозволяє найповніше 

проаналізувати ситуацію, що склалася та визначити причини.  

«Картковий метод» – це письмова генерація ідей. Він дозволяє 

отримати інформацію в 5 разів більше, ніж в процесі обговорення без 
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визуалізації, вносити в 20 разів більше ідей і мати можливість представити їх 

наглядно. 

Процедура: генерування ідей; збір ідей; формування «хмаринок» / груп 

проблем; підбір назв до «хмаринки» / груп проблем; рейтинг проблем / вибор 

трьох кращих. 

На етапі генерації ідей ведучий роздає по одному товстому олівцю / 

ручці і по 4-7 прямокутних різнокольорових карток (клейових стікерів) 

розміром 20x10 cм (в залежності від поставленого завдання) кожному учаснику, 

просить учасників записувати свої ідеї на картки.  

Рекомендації щодо вірного використання карток: відповідати вільно і 

відкрито; розміщувати картки горизонтально; писати коротко і точно (тільки 

суть або слово-асоціацію); писати великими літерами і розбірливо; тільки одна 

ідея / відповідь на одній картці; не більше трьох рядків; не більше 7 слів. 

Збір ідей / відповідей? Зорове сприйняття вмісту карток:  

1 варіант) відкритий: всі картки кріпляться до стенду по мірі їх 

написання для стимуляції спільної роботи учасників;  

2 варіант) прихований: після відведеного часу ведучий збирає всі картки, 

щоб звести до мінімуму тиск групи на окремих учасників, і зміцнює картки до 

стенду. 

Формування «хмаринок» / груп проблем: безсистемно приклеєні 

картки розміщуються в такі «хмаринки»: кожна картка зачитується вголос і всі 

учасники колективно вирішують, до якої «хмаринки» її прикріпити. 

«Хмаринки» – це окремі паперці, на яких розміщуються картки за 

тематикою.  

Підбір назв до «хмаринки» / групи проблем: для кращої візуалізації 

«хмаринок» / проблем, кожну необідно назвати та намалювати на ній малюнок-

символ, який найкраще розкриває зміст «хмаринки». 

Рейтинг проблем / вибір трьох кращих «хмаринок»: після того, як усі 

«хмаринки» / проблеми розподілені по групах, всі учасники вибирать три 

найактуальніші на їхню думку «хмаринки» / проблеми і ставлять на «хмаринці» 
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відповідну відмітку. Результати рейтингу підраховуються з подальшим 

аналізом та виробленням рекомендацій. 

Учасникам семінару пропонується за допомогою карткового методу 

відповісти на питання: Які, на вашу думку, найефективніші шляхи та 

напрямки подальшого вдосконалення процесу формування соціальної 

зрілості студентів? 

Безпосереднє проведення карткового метода. За бажанням учасники 

можуть розбитися на групи по 5 – 6 учасників. По закінченню роботи в групах 

кожна група пропонує свої «хмаринки» / проблеми, разом із іншими 

визначаючи найефективніші шляхи та напрямки подальшого вдосконалення 

процесу формування соціальної зрілості студентів.  

Зворотний зв’язок . Закінчуючи заняття, викладач пропонує учасникам 

продовжити фразу: «На цьому заняття я… (дізнався, про…, усвідомив, що…, 

навчився… тощо)».  

Учасникам пропонується проаналізувати власні очікування і висловитися 

чи справедливі вони, чи не справдилися, чи виявились недоречними. 

Заключна частина. Учасники аналізують свої очікування, які були 

сформульовану на початку заняття, розміщуючи ті, що справдилися, на вершині 

гори; обговорюють причини, які не дали справдитися всім очікуванням; 

роблять зауваження щодо покращення роботи в майбутньому.  

По закінченню  заняття учасники висловлюють добрі побажання та слова 

подяки один одному. 

 

Примітка: під час розробки карткового методу було використано наукові добутки Dipl.-

Psych. Уте Шмидт-Брассе (Ute Schmidt-Brasse) PSYCON Germany (2006). 
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ДОДАТОК С 

ФРАГМЕНТ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ 

«РОЗВИТОК АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ. 

ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИМ ДІЯМ» 

 

 Мета: розуміння поняття маніпуляція та асертивна поведінка, 

визначення ефективних шляхів запобігання маніпулятивним діям, 

маніпулювання в освітньому процесі. 

Вступ. Ведучий, привітавши учасників засідання, побажавши плідної та 

цікавої роботи, коротко активізує увагу слухачів. Інформує учасників про 

характер і режим занять, нагадує основні правила ефективної групової 

взаємодії та правила педагогіки зрілої особистості.  

За допомогою мультимедійної презентації ведучий коротко інформує 

учасників зустрічі про: походження та сутність поняття «маніпуляція»; її 

наукові класифікації (злоякісні (деструктивні) і добродійні (конструктивні)); 

типи маніпуляторів; причини маніпуляційних дій; засоби профілактики та 

захисту від маніпулювання; контр маніпуляція; поняття «асертивна поведінка», 

її сутність та складові (емоційного зараження, ідентифікації, особистісної й 

моральної рефлексії, децентрації, домінування системи пошуку активації 

тощо); актуалізація й формування емпатійноорієнтованого типу асертивності. 

На початку заняття всі учасники отримують кольорові стікери, на яких 

записують свої міркування «Що я очікую від цієї зустрічі?». 

Основна частина. Ведучий пропонує виконати вправу «Хвиля розминки». 

Учасникам пропонується речення-стартер (першу незавершену половину 

речення, пов'язаною з тематикою групи, яке записане на аркуші), яке потрібно 

спонтанно закінчити речення, а саме: «Маніпуляція в освітньому процесі…». 

Речення-стартер швидко «посилають» до кожного учасника групи, немов 

хвилю. Кожна особа дописує речення на свій розсуд. За бажання можна 

негайно «посилати» другий стартер після того, як перший минув останнього 
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учасника в групі. Наприклад: «Моє ставлення до маніпуляції таке, що…» або 

«Найкращій спосіб запобігти маніпуляції – це…».  

Після закінчення відбувається аналіз результатів і колективне їх 

обговорення. 

Ведучий повідомляє, що типи маніпуляторів (за Еверетт Л. Шостром) і 

пропонує учасниками розбитись на групи і добрати приклади з власного 

досвіду чи з інших джерел до кожного з визначених типів, бажано щоб ці 

приклади відповідали темі заняття. 

По закінченні роботи в групах учасники демонструють один одному свої 

напрацювання. Обговорюють результати. 

Далі  ведучий пропонує дослідити причини маніпулятивної поведінки 

студентів в освітньому процесі і визначити коло основних страхів за 

допомогою «Карткового методу». 

Після закінчення учасникам пропонується порівняти отримані ними 

результати з результатами дослідження Н.Сохань, яка склала список основних 

«страхів»: страх байдужості з боку студентів; страх заперечення сказаного з 

боку студентів; страх, що усі будуть займатися своїми справами; страх великої 

аудиторії; страх спрямованої уваги великої кількості студентів; страх здатися 

смішним; страх критики з боку адміністрації; страх невміння встановити 

оптимальну дистанцію зі студентами, страх здатися фамільярним; страх 

розчарувати студентів, якщо вони добре ставляться до викладача; страх дати не 

дуже потрібну інформацію, страх витратити даремно час студентів; страх тиші 

й уважного ставлення до себе; страх нерозуміння з боку студентів; страх 

відповідальності; страх, що не будуть любити (Психолого-педагогічні аспекти 

реалізації сучасних методів навчання у вищій школі, 2007), а також Н.Бутенко 

(2005), який виокремлює такі маніпулятивні прийоми: безпорадність («Я не 

можу, у мене не виходить, допоможіть мені, будь ласка»); хворобу (часте 

звертання до лікаря, особливо під час контрольних); лестощі («Ви найкращий з 

усіх викладачів, кого я знаю», «Ви так цікаво розповідаєте, мені все-все 

зрозуміло»); спроба налаштувати одного викладача проти іншого («А викладач 
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політекономії нам завжди допомагає, коли ми не знаємо», «А на економ. аналізі 

нам зовсім по-іншому це пояснювали»). 

Після обговорення ведучий пропонує визначити ефективні засоби захисту 

від маніпуляцій і скласти універсалі поради. Для цього учасники заняття, 

працюючи в групах, складають свій список. Після закінчення роботи в групах, 

учасники зачитують свої пропозиції і складають спільний реєстр.  

Далі відбувається дискусія, яка стосується поняття контманіпуляції: 

«Контрманіпуляція – гра чи заборонений прийом?». 

Продовжуючи заняття, ведучий пропонує для обговорення наступне 

питання: Чому жертва часто не знаходить конструктивного рішення в процесі 

спілкування з маніпулятором?  

Під час обговорення ведучий пропонує звернутися до «транзакційного 

аналізу (аналізу взаємодії) (Берн). Якщо учасники заняття мають поверхневі 

зання щодо даного поняття, то ведучий стисло дає характеристику 

відповідному методу. 

Ведучий повідомляє, що спираючись на дослідження Е.Берна, кожне «Я» 

може виявлятися в кожен момент часу в одному з трьох станів, які він назвав: 

«Дитина» (Д), «Доросла (ДР)», «Батько» (Б). «Дитина» – це джерело 

спонтанних, архаїчних, неконтрольованих імпульсів. «Батько» – педант, 

«голова», що знає, як треба себе поводити. «Доросла» – свого роду машина, що 

зважує баланс «хочу» і «треба». У кожній людині ці «троє» живуть одночасно, 

хоча і виявляються в кожен момент поодинці. Ніякого відношення до реального 

віку людини ці позиції не мають (це характеристики психологічної структури 

особистості) (Психика в действии, 2007.). 

Транзакційний аналіз спілкування дозволяє опанувати нюансами 

спілкування у навчанні: точніше уловлювати прихований зміст сказаного, стати 

ініціатором спілкування, уникнути тактичних і стратегічних помилок контакту. 

Крім того, ведучий повідомляє, що в педагогічному спілкуванні вибір 

тактики спілкування, пов'язаний із умінням користуватися рольовими 
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позиціями: «прилаштування зверху», «прилаштування знизу», «прилаштування 

поруч», «позиція неучасті» і дає стислі їх характеристики. 

Діяльність учасників продовжує проблемна дискусія: «Стиль діяльності і 

спілкування, що відповідає нормам етики вищої школи і ґрунтується на 

взаємній повазі й розумінні цілей та результатів діяльності як викладачами, так 

і студентами». Учасники визначають відмінність стилю поведінки викладача-

маніпулятора та  викладача-актуалізатора. Ведучий пропонує підвести 

підсумки цього обговорення і висловити свої думки. 

Ведучий повідомляє про закінчення заняття.  
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ДОДАТОК Т 

ЛЕКЦІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСКУСІЇ 

«ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Заняття 1. 

ТЕМА: «СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЗВОАП, 

СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗВОАП» 

Мета:. розкрити виховний потенціал освітнього процесу закладів вищої 

освіти аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості; виявити 

чинники, які негативно впливають на формування соціальної зрілості студентів; 

окреслити основні напрямки оптимізації виховних можливостей освітнього 

процесу в контексті формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю.  

Форма проведення: круглий стіл 

Ключові слова: виховний простір закладів вищої освіти аграрного 

профілю, виховний потенціал освітнього процесу закладів вищої освіти 

аграрного профілю щодо формування соціальної зрілості; чинники, які 

негативно впливають на формування соціальної зрілості студентів; оптимізація 

виховних можливостей освітнього процесу в контексті формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Зміст заняття:  

1. Створення виховного простору закладів вищої освіти аграрного профілю, 

сприятливого для формування соціальної зрілості студентів ЗВОАП. 

2. Система професійних компетенцій майбутніх фахівців АПК, які 

позитивно впливають на їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

3. Круглий стіл: «Виховний простір – як психолого-педагогічний проект, 

метою якого є духовно-моральне вдосконалення особистості, що зростає». 



627 

 

4. Проблемна дискусія: «Визначення та усунення основних чинників, які 

негативно впливають на формування соціальної зрілості студентів-аграрників». 

5. Проблемно-рефлексивний полілог: «Визначення основних напрямків 

оптимізації виховних можливостей освітнього процесу в контексті формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю».  

Література:  

1. Канішевська Л. В. Змістова структура соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів. Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання : зб. наук. праць ; [за заг. ред. проф. О. В. Матвієнко, укладач – доц. 

В. В. Кудіна]. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. Вип. 43. С. 187–192.  

2. Сопівник І. В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: 

монографія. Київ : Видавництво «Логос», 2014. 352 с.  

3. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І.  

 

Заняття 2. 

ТЕМА: «ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА – СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ЗАГАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ 

ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗВОАП» 

Мета: визначення основних завдань, проблем, напрямків діяльності 

психологічної служби як складової частини загального процесу створення 

сприятливих умов для формування професійних компетенцій та соціально 

значущих якостей студентів закладів вищої аграрної освіти. 

Форма проведення – лекція з елементами бесіди.  

Ключові слова: вища аграрна освіта, заклади вищої аграрної освіти, 

освітній процес закладів вищої аграрної освіти, психологічна служба ЗВОАП, 

ключові професійні компетенції аграріїв, соціальна зрілість особистості, 

соціально значущі якості майбутнього професіонала-аграрника, основні 

професійні компетенцій випускника закладів вищої освіти аграрного профілю.  
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Зміст заняття:  

2. Основні завдання та напрямки діяльності психологічної служби 

університету. 

3. Можливості психологічної служби щодо підвищення рівня професійної 

підготовки студентів-аграрників і їх соціалізації у закладів вищої освіти 

аграрного профілю.  

4. Шляхи забезпечення реальної конкурентоспроможності випускників на 

внутрішньому і зовнішньому ринку праці, а також максимальне задоволення 

освітніх потреб вступника.  

5. Актуальність проблеми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю в нових соціальних умовах розвитку 

суспільства. 

6. Дискусія: «Чи потрібно,  для поліпшення якості особистісної та професійної 

компетентності майбутніх фахівців-аграрників, формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю? Роль психологічної служби в 

цьому процесі». 

Література: 

1. Балл, Г.О. (2000). Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна 

активність і психолого-педагогічні орієнтири. Неперервна професійна освіта: 

проблеми, пошуки, перспективи. І.А.Зязюн (Ред). – Київ: Віпол, 134-157. 

2. Бех, І. Д. (2009). Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу у 

педагогіці. Виховання і культура, 2 (17–18), 5–7. 

3. Данченко, І. О. (2014a). Актуальні проблеми формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Науковий діалог «Схід 

– Захід»: матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною  

участю, Кам’янець-Подільський, 7 червня. 2014. (с. 151 – 153). Кам’янець-

Подільський – Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація». 

4. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І. 

 



629 

 

Заняття 3. 

ТЕМА: «ЕФЕКТИВНІ АДАПТАЦІЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ВИСОКОГО РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРНИКІВ» 

Мета:. проаналізувати особливості адаптації студентів-першокурсників, 

визначити фактори, що порушують процес адаптації (зумовлюють прояви 

дезадаптації), та такі, що сприяють успішній адаптації, закономірності 

психологічної адаптації особистості, вплив адаптації на формування 

особистості студента та його соціалізації. 

Форма проведення: просвітницька лекція з елементами дискусії. 

Ключові слова: адаптація, адаптація до умов закладів вищої освіти 

аграрного профілю, види адаптації, студенти першого курсу навчання, освітній 

процес закладів вищої освіти аграрного профілю, соціальна зрілість студентів. 

Зміст заняття:  

1. Сутність поняття «адаптація», зміст процесу адаптації студентів-

першокурсників. 

2. Характеристики факторів, що викликають дезадаптацію студентів. 

3. Визначення умов ефективної адаптації до освітнього процесу закладу 

вищої освіти аграрного профілю. 

4. Повідомлення результатів анкетування щодо рівня адаптації студентів 

ЗВОАП. Рекомендації щодо покращення цього процесу. 

5. Дискусія: «Чи впливає адаптація на формування високого рівня 

соціальної зрілості студентів-аграрників. 

Література: 

1. Кузнецов П.С. Концепция социальной адаптации. Саратов: изд-во „Сарат. 

гос. у-т”. 2000. – 200 с. 

2. Титаренко Т.М. (2003). Життєвий світ особистості у межах і за межами 

буденності. Київ, Видавництво: Либідь. 

3. Данченко, І. О. (2016i). Теоретичні засади формування соціальної зрілості 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. Методологія університетської 
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освіти: збірник науково-методичних праць (с. 24 – 30). Харків: ТОВ Вид-во 

«Лідер». 

 

Заняття 4. 

ТЕМА: «СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ – КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 

ПІДХІД» 

Мета:. поглиблення знань викладачів про сутність понять «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», про методологічні 

основи формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю, змістову структуру соціальної зрілості студентів. 

Форма проведення: просвітницька лекція 

Ключові слова: соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, методологія формування соціальної зрілості студентів ЗВО 

агрврного профілю, формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю, змістова структуру соціальної зрілості студентів, 

соціально значущі якості. 

Зміст заняття:  

1. Поняттєва база та наукові підходи до визначення поняття «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

2. Методологічні підходи до вивчення проблеми формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

3. Специфіка формування соціальної зрілості студентів у закладах вищої 

освіти аграрного профілю.  

4. Робота творчих груп. Творче завдання: за допомогою карткового методу, 

розробити модель соціально зрілого випускника закладів вищої освіти 

аграрного профілю. 

5. Обговорення результатів проектувальної діяльності.  

Література: 
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1. Данченко, І.О. (2016b). Методологічні основи застосування моделювання 

в процесі побудови структурно-функціональної моделі формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Педагогічні науки 

(Випуск LXXII), (Том 1), 57 – 63. 

2. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І. 

 

Заняття 5. 

ТЕМА: «ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗВОАП» 

Мета: Поглиблення знань викладачів щодо форми, методи, прийоми, 

техніки та технологій інноваційної ефективної педагогічної діяльності; 

поглиблення знань викладачів щодо форм і методів формування соціальної 

зрілості студентів; обговорення комплексу організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю в освітньому процесі та методичне забезпечення відповідної 

діяльності; ознайомлення педагогів із організаційно-методичним забезпеченням 

процесу формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі 

закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Форма проведення: лекція з елементами дискусії.  

Ключові слова: форми, методи, прийоми, техніки та технологій 

інноваційної ефективної педагогічної діяльності; форм і методів формування 

соціальної зрілості студентів; організаційно-педагогічні умови; організаційно-

методичним забезпеченням процесу формування соціальної зрілості студентів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю.  

Зміст заняття:  

1. Форми, методи, прийоми, техніки та технологій інноваційної ефективної 

педагогічної діяльності. 
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2. Дискусія «Можливості інноваційних педагогічних технологій та шляхи їх 

застосування з метою підвищення рівня соціалізації студентів ЗВОАП». 

3. Організаційно-педагогічні умови розвитку та формування соціальної 

зрілості студентів ЗВОАП в освітньому процесі та методичне забеспечення 

відповідної діяльності. 

4. Форм і методів формування соціальної зрілості студентів в освітньому 

процесі ЗВОАП. 

5. Організаційно-методичне забезпеченням процесу формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного 

профілю.  

Література: 

1. Бех І. Д. Виховання особистості. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід.: 

теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003. 278 с.  

2. Радул, Валерій Вікторович. (2009). Дослідження особливостей 

самореалізації особистості. (Монографія). В. В. Радул, І. П. Краснощок, І. В. 

Лебедик. [Київ : Імекс-ЛТД. 

3. Данченко, І. О. (2018a). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків : Видавництво Іванченка І. 
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ДОДАТОК У 

«ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПЕРЕКОНАНЬ (СТЕРЕОТИПІВ)» 

заняття  зі студентами чи викладачами в рамках роботи постійно діючого 

психологічного семінару  

(фрагмент) 

 

Мета заняття: формування гуманних відносин, подолання негативних 

переконань (стереотипів), уміння долати гнів. 

Вступ. Ведучий, привітавши учасників, побажавши плідної та цікавої 

роботи, коротко розповідає про те, чому він займається проблемою формування 

самореалізації себе як соціально зрілої особистості, чому вважає її важливою.  

Інформує учасників про характер і режим занять. Налагоджує контакт з 

аудиторією і намагається створити вільну, невимушену атмосферу. Монолог 

викладача триває не більше трьох хвилин, після чого учасникам пропонується 

виконати декілька коротких вправ, мета яких створення вільної атмосфери, що 

сприяє встановленню контакту між учасниками; активізує їх увагу; знайомство 

учасників. 

Після вправ ведучий ще раз нагадує учасникам про характер роботи і 

пропонує визначити основні правила, що забезпечать нормальну і ефективну 

роботу групи. 

Далі викладач проводить вправу «Наші сподівання» (Семенова, 2009). 

Вправа «Наші сподівання (Гора)» 

На великому аркуші паперу намальована гора. Очікування учасників 

записуються на клейких стікерах і розміщаються біля підніжжя гори. По 

закінченні заняття учасникам пропонується проаналізувати, які сподівання 

справдилися, і перенести їх на вершину цієї гори. 
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Основна частина: Актуалізація проблеми. Викладач, за допомогою 

низки питань, допомагає учасникам актуалізувати поставлену проблему та 

виявити наявні знання в учасників щодо теми заняття. 

Інформаційний блок. Викладач стисло, використовуючи 

мультимедійну презентацію, знайомить учасників з існуючими негативними 

переконаннями (стереотипами), поняттям «асертивна поведінка», основними 

засобами самоконтролю в ситуаціях, коли спалахує гнів, а також з методом 

раціонального мислення (Павлютенков, Крижко, Калиш, 2008, с.1 85 – 196). 

Практичний блок. Кожний учасник отримує «Реєстр сутичок» і 

заповнює його (Гольдштейн, Хомик, 2003, с. 158). 

 

Реєстр сутичок 

Ім’я / Дата  

Час Ранок  

Обід 

Вечір 

Де ти був?  

Що трапилось?  

 

Як ти зреагував?  

 

Наскільки ти був 

розгніваний? 

 

Як ти собою володів?  

 

Відбувається огляд «Реєстрів сутичок» з подальшим обговоренням.  

Продовжує заняття знайомство учасників з Ланцюгом прийомів 

подолання гніву: спонуки + симптоми + нейтралізатори гніву + пам’ятка + 

міжособистісні вміння + самооцінка. Тренер проводить рольові ігри і дає 

зворотній зв’язок щодо майстерності виконання ланцюга прийомів. 
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Проведення гри «Збудники гніву» (Гольдштейн, Хомик, 2003, с. 172). 

Мета: визначити основні «збудники гніву», навчитись чітко їх визначати. 

Хід вправи: Учасникам пропонується ознайомитись з основними 

«збудниками гніву»:  

Сарказм – це різка форма приниження або глуму.  

Негативне судження – це точка зору, що інша людина є несправедливою 

або поганою.  

Ігнорування – заняття сторонніми справами тоді, коли хто-небудь 

звертається до тебе, або неувага до того, що говорить інша людина.  

Узагальнення – безпідставні звинувачення типу: «Ти завжди це робиш!» 

або «Ти ніколи цього не робиш!».  

Звинувачення – твердження про проблему як чий-небудь промах і вимога 

покарати цю людину.  

Скривдження – «наклеювання» іншому негативного ярлика як невідь 

ємної частини нападок на особистість.  

Формування думок як факту  – висловлювання своєї думки, як ніби вона 

є абсолютною істиною, не залишаючи місця дискусії. 

Знецінення  – механізм контакту, який позбавляє значущості або робить 

менш цінним чиїсь досягнення, якості особистості, здібності. 

Працюючи в парах, учасники добирають до кожного збудника власний 

приклад, ілюструють його і, застосовуючи ланцюг прийомів, виробляють власні 

рекомендації конструктивного виходу з ситуації, що склалась. 

В якості прикладу ілюстарії знецінення пропонуємо карикатуру: 

 

Далі учасникам пропонується застосувати метод раціонального мислення, 

суть якого полягає в тому, що учасники аналізують критичну ситуацію, свої 

почуття, переконання, сперечаючись з собою, руйнуючи власні недосконалі 

думки, переконання, та навчаються приймати раціональні думки, звільняючи 

себе від надмірних переживань та хибних переконань. 
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Учасникам пропонується проаналізувати певні ситуації за допомогою 

наступних запитань: 

1. Які почуття я відчуваю та як себе поводжу в даній ситуації? 

2. Які думки, переконання викликає у мене ця ситуація (сильно турбує, 

пригнічує, змушує відчувати себе винним та поводити себе неадекватно)? 

3. Чи вірні, правильно мої почуття? 

4. Як можна спростувати мої нерозумні думки, переконання? 

5. Якими раціональними замінити хибні думки, переконання? 

 

Ситуація 1) «Помилки»: Під час виступу викладач або студент (в 

залежності від того, хто бере участь у занятті) допускає помилку. Інші вказують 

на неї, що викликає неприємні відчуття. 

Ситуація 2) «Його величність Всезнайка»: Під час занять студент 

поставив перед викладачем запитання, на яке той не може дати відповіді. 

Ситуація 3) «Нічого страшного. Ну просте не втримався (лась)»: У 

автобусі пасажири почали штовхатись, що викликало у вас обурення і ви 

закричали: «Ви що, з глузду з’їхали? Куди претеся ?». 

Ситуація 4) «Спілкування-приниження»: В колективі склались 

несприятливі умови спілкування. Ви боїтесь, що інші члени групи «сядуть вам 

на голову», і поводите себе як грубіян. 

Ситуація 5) «Контроль за будь-якої ціни»: В житті ви завжди 

намагаєтесь все контролювати, тому весь час знаходитесь напруження, 

роздратування, гніву, що не все виходить так, як має бути. 

Ситуація 6) «Геть власні судження!»: Ви авторитетна людина і 

переконані, що все знаєте, і що всі повинні вам підкорятися. Якщо інші вам не 

підкоряються ви поводите себе агресивно. 

 

По закінченні обговорення учасникам пропонується сформулювати 

основні правила поведінки, яка дозволяє подолати хибні переконання. 
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Зворотний зв’язок. Завершуючи заняття, викладач пропонує 

учасникам продовжити фразу: «На цьому заняття я… (дізнався, про…, 

усвідомив, що…, навчився… тощо)». Учасникам пропонується проаналізувати 

власні очікування і висловитися чи справедливі вони, чи не справдилися, чи 

виявились недоречними. 

 

Заключна частина. Учасники аналізують свої очікування, які були 

сформульовану на початку заняття, розміщуючи ті, що справдилися, на вершині 

гори; обговорюють причини, які не дали справдитись всім очікуванням; 

роблять зауваження щодо покращення роботи надалі. По закінченні  заняття 

учасники стають у коло і тиснуть руку один одному (або передаючи певний 

предмет (квітку, кулю тощо), висловлюють добрі побажання та слова подяки 

один одному. 
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ДОДАТОК Ф 

СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПІВ МОНІТОРИНГОВИХ ПРОЦЕДУР 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВОАП 
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 Викладач ставить цілі моніторингових процедур 

Виявляє об’єкти 

Визначає вид моніторингу 

Підбирає інструментарій діагностичної процедури, 
вибирає методики 

Складає графіки моніторингових процедур 
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Викладач створює тести, інші види перевірочних 
робіт, використовуючи діагностично задані цілі 

теми як еталон. 

Підбирає завдання необхідного рівня складності. 

Вибирає вимірювальні шкали і способи кількісної та 
якісної оцінки. 

Визначає способи фіксації їх у базі даних вчителя (школи) та портфоліо 
студента. 

Підбирає тести з банку даних. 
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Викладач оголошує студентам час, місце, умови, вимоги до 
проведення даної моніторингової процедури. 

Проводить моніторингові процедури (тестування, анкетування, бесіди 
тощо). 

Обробляє результати. 

Оцінює. 

Знайомить з результатами зацікавлених учасників. 

Передає інформацію в банк даних у встановленій формі. Здійснює 
зберігання отриманої ним інформації в електронній, паперовій чи у 

формі портфоліо. Розміщує результати навчальних досягнень учнів у 
свій портфоліо. 
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Викладач аналізує результати навчальних 
досягнень студентів. 

Аналізує позитивні і негативні результати 
власної діяльності. 

Аналізує соціально-психологічний стан 
студентів під час проведення моніторингової 

процедури. 

Аналізує умови її проведення. 

Аналізує ступінь власної задоволеності та 
задоволеності студента моніторинговою процедурою. 

Формує рефлексивні вміння студентів. 

Розвиває власні рефлексивні вміння. 
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Примітка: під час розробки схеми було використано наукові здобутки Д. Бодненко, О. 

Жильцова, О. Лещинського, Н. Мазур (2014). 
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Коректувальні дії з удосконалення 
моніторингової діяльності. 

Коректувальні дії з удосконалення своїх 
професійних компетенцій. 

Проектування індивідуальної траєкторії 
розвитку особистості студента. 
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ДОДАТОК Х 

ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ  

 

Дослідно-експериментальна діяльність дозволила визначити структуру 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, яка складається зі змістового, ціннісно-

мотиваційного, вольвого та діяльнісно-технологічного компонентів. 

Компоненти готовності пов’язані між собою і складають певну цілісність. 

У свою чергу, єдність усіх зазначених вище компонентів готовності як цілісне, 

складне особистісне утворення, інтегративна якість особистості, що поєднує 

професійні знання, уміння, навички та якості особистості, забезпечують 

результативність відповідної діяльності – готовність викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів. 

На основі теоретичного аналізу та емпіричного досвіду визначено 

критерії та показники сформованості компонентів готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів (таблиця Х.1.). 

Таблиця Х.1. 

Зміст готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів  
Компонент Критерій Показник 

Змістовий - ступінь оволодіння знаннями 

(філософськими, педагогічними, 

психологічними, соціологічними тощо), 

необхідними для здійснення діяльності, 

спрямованої на формування соціальної 

зрілості студентів-аграрників; 

- наявність знань про соціальні процеси і 

явища, соціальні зв’язки, суспільство, 

розуміння процесів соціальної взаємодії, 

соціальних контактів тощо. 

1. Кількість інформаційних 

одиниць, які 

характеризують осяг та 

міцність знань. 

2. Відсоткове 

співвідношення виконаних 

задач до загальної кількості 

по кожному з відповідних 

рівнів складності  

Ціннісно-

мотиваційний 

сформованість пізнавальних і 

професійних установок, потреб, інтересів, 

переконань щодо необхідності, 

значущості та соціальної цінності 

формування соціальної зрілості студентів. 

Сума балів у системі 

оцінювання відповідної 

діагностичної методики. 
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Продовження таблиці Х.1. 

Компонент Критерій Показник 

Вольовий уміння особистості актуалізувати і 

використовувати свої можливості для 

успішної діяльності в напрямку 

ефективного формування соціальної 

зрілості студентів  

Рівень сформованості 

вольової саморегуляції 

особистості. 

Діяльнісно-

технологічний 

наявність аналітичних, організаційних 

прогностичних соціально-педагогічних, 

комунікативних та технологічних вмінь. 

1. Кількість інформаційних 

одиниць, які 

характеризують обсяг та 

міцніть знань. 

2. Відсоткове 

співвідношення виконаних 

практичних завдань до 

загальної кількості кожного 

з відповідних рівнів. 

 

Діагностичний інструментарій подано в таблиці Х.2. 

Таблиця Х.2. 

Діагностичний інструментарій для визначення готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів 

 
Критерії Діагностичний інструментарій 

Змістовий Тестові контрольні завдання, які характеризують обсяг та міцніть 

засвоєних знань соціальної спрямованості (авторська розробка). 

Збірка соціальних задач різного рівня складності (авторська розробка). 

Ціннісно-

мотиваційний 

Авторська анкета визначення позиції викладача до формування 

соціальної зрілості студентів  

Вольовий Тест-опитувальник дослідження рівня сформованості вольової 

саморегуляції (А. Зверькова та Є. Ейдмана) (Фетикин, Козлов, 

Мануйлов, 2002). 

Діяльнісно-

технологічний 

Тестові контрольні завдання, які характеризують обсяг та міцність 

засвоєних знань відповідної спрямованості (авторська розробка). 

 

Визначено рівні сформованості готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів: високий, середній, низький. 

Високий рівень готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів характеризується: наявністю вираженого інтересу та потреби в 

опануванні знань, вмінь і навичок щодо формування соціальної зрілості 

студентів; постійним проявом ініціативи, активності, творчого ставлення до 

засвоєння знань та їх застосування в процесі формування соціальної зрілості 
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студентів; виявом допитливості, наполегливості, уваги в процесі засвоєння 

знань; засвоєнням педагогічних знань (теоретичних, методичних та знань про 

цінності); пошуком оригінальних способів застосування знань та переносом у 

нові ситуації; знанням вікових психологічних особливостей юнацького віку та 

вміння їх враховувати при організації роботи з ними; умінням аналізувати, 

корегувати, передбачати результати своєї педагогічної діяльності, умінням 

організовувати та здійснювати діяльність щодо формування соціальної зрілості 

студентів; володінням комунікативними вміннями; адекватним вибором 

методів та форм для ведення відповідної діяльності; позитивним ставленням до 

професійної діяльності, прагненням до вдосконалення знань та вмінь, навички; 

виявленням позитивних вольових якостей в процесі педагогічної діяльності; 

актуалізацією і використанням своїх можливостей для успішної діяльності в 

напрямку ефективного формування соціальної зрілості студентів. 

Середній рівень готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів характеризується: наявністю інтересу до нових знань, періодичним 

виявом прагнення до оволодіння новими вміннями та навичками; виконанням 

всіх завдань, але без творчого підходу, не досить активний, безініціативний, 

недостатньо допитливий, уважний, дисциплінований, з нестійким проявом 

ініціативи в процесі формування соціальної зрілості студентів; застосуванням 

знань в знайомих ситуаціях, при розв’язанні завдань за допомогою дій «за 

зразком»; недостатнім рівнем самостійності при виконанні поставлених 

завдань, ускладненням при обранні теми, плануванні, організації або 

проведенні заходів з урахуванням психологічних особливостей студентів-

аграріників; недостатнім бажанням спілкуватися ефективно, проявом вольових 

якостей та бажання використовувати свої можливості для успішних діяльності 

в певному напрямі. 

Низький рівень готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів характеризується: відсутністю зацікавленості, прагнення пізнавати 

нову інформацію, низьким ступенем самостійності, несистематичною участю в 

обговоренні питань щодо покращення рівня соціальної зрілості студентів, 
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низькою активністю, ініціативністю,; відсутністю бажання здійснювати 

відповідну діяльність самостійно, без примусу; наявністю потреби в підтримці 

інших викладачів при виборі теми, плануванні та організації заходів 

формування соціальної зрілості студентів; відсутністю прагнення до 

подальшого вдосконалення та розвитку знань, умінь та навичок щодо 

формування соціальної зрілості студентів.  

В дослідженні взяли участь 29 викладачів експериментальних ЗВОАП, де 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

відбувалося у повному обсязі (група В1) та 19 викладачів ЗВОАП, де 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

не відбувалась (група В2).  

Аналіз результатів засвідчив, що в середньому високий рівень 

сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів притаманний 20 % викладачів, середній рівень – 43,7 % опитаних, 

низький рівень – 36,9 % респондентів. 

У загальному вигляді результати сформованості готовності викладачів  до 

формування соціальної зрілості студентів подано на рис. Х.1.  

 

Рис. Х.1. Результати сформованості готовності викладачів  до формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю 
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Визначення того, що відмінність груп є незначущою, проводилось 

шляхом застосування багатофункціонального φ-критерію кутового 

перетворення Р. Фішера, де порівнюються відносні частоти, виражені у 

відсоткових частках, у яких зареєстровано статистичний показник.  

За допомогою таблиці В. Урбаха (Сидоренко, 2003, с. 330-332) відсоткові 

частки переводяться в кутові величини (у радіанній мірі), потім обчислюється 

емпіричне значення критерію 

𝜙емп = (𝜙1 − 𝜙2)√
𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
,    (2.1) 

яке, у свою чергу, порівнюється з критичними значеннями критерію: 

𝜙кр = {
1,64(𝛼 ≤ 0,05)

2,31(𝛼 ≤ 0,01)
.   (2.2) 

Указані значення 𝜙кр обмежують зони значущості та незначущості 

відмінностей. У формулі (1) позначено: φ1 – кут, що відповідає більшій 

відносній частоті, φ2 – кут, який відповідає меншій відносній частоті, n1, n2 – 

обсяги вибірок, що відповідають кутам φ1, φ2.  

Порівняємо показники рівня сформованості готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів у групах В1 та В2 за показником 

«високий рівень сформованості готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів».  

За таблицею В. Урбаха матимемо (Сидоренко, 2003, с. 330-332): 

,92501  ; 

0,930,2   

  .,0574048,11,0050
1929

1929
,92500,930* 




емп  

Отримали 0,057 < 1,64. Отже, відмінність груп є незначущою.  

Порівняємо також показники рівня сформованості готовності викладачів 

до формування соціальної зрілості студентів у групах В1 та В2 за показником 

«середній рівень сформованості готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів».  
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За таблицею В. Урбаха (1964) матимемо (Сидоренко, 2003, с. 330-332): 

,45911  ; 

430,12   

  .148,11,529,00
1929

1929
430,11,459* 




емп  

Отримали 1,48 < 1,64. Отже, відмінність груп за показником «середній 

рівень сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів» є незначущою.  

Порівняємо показники рівня сформованості соціальної зрілості студентів 

у групах В1 та В2 за показником «низький рівень сформованості готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів».  

За таблицею В. Урбаха матимемо (Сидоренко, 2003, с. 330-332): 

,28111  ; 

3041,2   

  .,117007,5023,0
1929

1929
,28111,304* 




емп  

Отримали 0,012 < 1,64. Отже, відмінність груп за показником «низький 

рівень сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів є незначущою.  

Результати дослідження рівня сформованості готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів підтвердили, що рівень 

сформованості готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів є недостатнім, що доводить необхідність розроблення та апробцію 

організаційно-методичне забезпечення процесу формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю.  

Організаційно-методичне забезпечення процесу формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю докладно описано в параграфі 4.2. та в додатках. 
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Відповідно до другої організаційно-педагогічної умови – формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю розроблено та проведено семінар-практикум 

«Теорія і практика формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю», основна увага якого була спрямована на 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 

З метою підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів 

викладачів щодо формування соціальної зрілості студентів підготовлено 

методичні рекомендації з організації навчально-виховної роботи «Формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», 

розроблено заняття з елементами тренінгу «Ефективна комунікація та 

взаємодія», а також проведено просвітницькі лекції, лекції з елементами 

дискусії, методичні семінари, дискусії та інші. 

Встановлено, що ефективність процесу формування соціальної зрілості 

студентів значною мірою залежить від особистісних та професійних якостей 

викладача-куратора. Тому під час засідань ради кураторів проводилися лекції з 

елементом дискусії «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи», головною метою яких було 

підвищення рівня готовності викладачів-кураторів до діяльності, спрямованої 

на формування соціальної зрілості студентів. 

Підсумкові результати дослідження сфоромованості готовності викладачів 

до формування соціальної зрілості студентів  груп В1 та В2 подано на рисунку Х.2. 

та Х.3. 
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Рис.Х.2. Підсумкові результати дослідження сфоромованості готовності викладачів 

експериментальних ЗВОАП. де формування готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів відбувалося у повному обсязі (група В1). 

 

 

 
Рис. Х.3. Підсумкові результати дослідження сфоромованості готовності 

викладачів ЗВОАП, де формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів не відбувалося (група В2). 
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З метою забезпечення оцінки рівня достовірності одержаних результатів 

використано непараметричний критерій Пірсона (критерій χ2), який 

розраховувався за допомогою пакету STATISTICA 6.0. 

Розрахунок вірогідності отриманих результатів на основі результатів 

загального рівня сформованості готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів групах В1 та В2 після впровадження 

організаційно-методичного забезпечення процесу формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю свідчать, що отриманий зерультат вірогідний. (Отримали Тн 

=6,06, а Тк = 5,99. Тобто Тн > Тк, 6,06 > 5,99 – результат вірогідний). 

Аналіз даних, отриманих при зіставленні підсумкових результатів 

експериментального дослідження готовності викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів, показав певну тенденцію до переважного 

збільшення рівня готовності викладачів експериментальних ЗВОАП, де 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів 

відбувалося у повному обсязі (група В1). 

У той же час лише невелика кількість викладачів ЗВОАП, де відповідна 

діяльність не відбувалась (група В2), збільшила відповідний рівень. Причини 

цього нами вбачаються у відсутності спеціальної діяльності, спрямованої на 

формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості 

студентів.  

Динаміки зміни рівнів сформованості готовності викладачів подано на 

рис. Х.4. 
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Рис. Х.4. Динаміка рівнів сформованості готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів до і після впровадження в освітній процес організаційно-методичного 

забезпечення процесу формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО АП 
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ДОДАТОК Ц 

ВИВЧЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ» 

 

МЕТОДИКА САМОПІЗНАННЯ 

«САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ» 

Учасникам пропонується дати відповіді на наступні запитання та 

виконати вправи: 

Візьміть декілька листків чистого паперу і напишіть на одному із них в 

правому верхньому куті 10 із своїх імен, до яких Ви найбільше звикли (це 

можуть бути ім’я і по батькові, просто ім’я, прізвище, скорочене ім’я, кличка і 

тощо.). Після цього: 

А. Дайте 10 відповідей на запитання:  

Хто я такий?  

Зробіть це швидко, записуючи свої відповіді точно в такій формі, як вони 

одразу приходять в голову. 

Б. Дайте відповідь на таке ж запитання так, як, на Вашу думку, 

відізвалися про Вас ваш батько або матір (виберіть когось одного). 

В. Дайте відповідь на таке ж запитання так, як, на Вашу думку, 

відізвався би про Вас Ваш найкращий друг (подруга). 

Г. Тепер порівняйте ці три набори відповідей і в письмовій формі 

вкажіть наступне: 

В чому полягає схожість? 

В чому полягають відмінності? 

Якщо є відмінності, то як Ви їх поясните по відношенню до самого себе?  

В якій мірі Ви бачите себе по-іншому, порівняно з близькими людьми і 

які ролі берете на себе при спілкуванні?  

Вкажіть, котрі із 10 відповідей Вашої самохарактеристики (пункт 1) 

стосувались:  

а) фізичних якостей (сила, здоров’я, зовнішній вигляд);  

б) психологічних особливостей (інтелект, емоційна сфера);  
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в) соціальних ролей (професійна діяльність, сімейний стан). 

Д. Встановіть черговість, котру Ви вважаєте доцільною при 

перечисленні цих трьох груп якостей.  

Чи залишаєтесь Ви на своїх початкових позиціях у складанні своєї 

самохарактеристики?  

Якщо ні, то запишіть новий порядок послідовності згадуваних Вами на 

самому початку якостей. Додалися чи замінилися які-небудь із них, і як Ви це 

поясните? 

Якщо Ви виконали завдання, то написаний Вами підсумок можна 

визначити як словесне визначення Вашої Я-концепції, тобто відносно 

зафіксованого уявлення про самого себе. Тут можна й відмітити залежність Я-

концепції від сприйняття Вас іншими людьми. 

Тепер спробуємо розібратися в тому, як на погляди про інших людей 

впливає наше відношення до них, тобто з’ясуємо особливості «Я» як суб’єкта 

сприймання інших. 

 

«МОЇ ВПОДОБАННЯ» 

Взаємодіючи з оточуючими, ми зазвичай зауважуємо, що вони 

подобаються нам або не подобаються. Як правило, цю оцінку ми пов’язуємо з 

внутрішніми якостями людей, що сприймаються нами, а не з особливостями 

власного сприймання. Дане завдання ставить перед собою ціль 

продемонструвати існування змінних, що знаходяться в нас самих і не 

відносяться до оцінювання іншими людьми. Це наочно проявляється в нашому 

відношенні, часто суперечливому, до людей, котрих ми добре знаємо. 

Виконайте завдання: 

А. Згадайте двох людей, котрі Вам дуже подобаються (для позначення 

використовуйте їх ініціали). Вкажіть п’ять якостей, котрі Вам в них 

подобаються. 
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Б. Згадайте двох людей, котрі Вам зовсім не подобаються. 

Позначивши їх по тій самій схемі, запишіть їх якості, котрі Вам не 

подобаються. 

В. Вказавши всі ці якості, Ви можете побачити, в чому схожі двоє 

людей, котрі Вам подобаються і не подобаються.  

Наприклад, чи включають два перших списки одні і ті ж прикметники 

(припустимо «добрий», «щедрий»)? Виконуючи таке порівняння другої пари 

списків, Ви побачите схожість між людьми, що не подобаються Вам по 

відмічених Вами якостях (наприклад, «жорстокий», «пихатий»). Тепер 

порівняйте всі чотири списки і визначте, які особистісні параметри людей, за 

які Ви їх любите чи, навпаки, не можите терпиіти.  

Відзначте, які якості людей важливі для Вас, що Ви цінуєте в оточуючих і 

що Вас в них дратує і відштовхує.  

Запишіть свої висновки. 

Г. По аналогії з попередніми завданнями складіт списки професійних 

та соціальних якостей представників тієї спеціальності, яку ви опановуєте 

під час вашого навчання у закладі вищої освти аграрного профілю. 

 

Джерело: Практикум з психології: психодіагностичні методики для самопізнання 

(2015). Упорядник І.Періг І.Тернопіль : СМП «Тайп» (адаптовано згідно зі специфікою 

закладів вищої освіти аграрного профілю). 
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ДОДАТОК Ш 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові 

результати дисертації 

 

Монографії 

 

1. Данченко, І. О. (2018). Формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. (Монографія). Харків: Видавництво 

Іванченка І. С. (17,6 др. арк.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях  

(у тому числі ті, які індексуються в науково-метричних базах) 

 

2. Данченко, И. А. (2011a). Соуправление как фактор развития 

социальной активности студентов в высших образовательных учреждениях. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (18), 364-374. 

3. Данченко, І. О. (2011b). Організаційно-педагогічні умови 

профілактики девіантної поведінки студентської молоді вищих навчальних 

закладів у процесі реалізації програми «Рівний рівному». Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 21 (74), 

261-269. 

4. Данченко, І. О. (2011c). Самостійна робота як засіб формування 

соціальної зрілості студентів. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 22, 34-37. 

5. Данченко, І. О. (2011d). Формування соціальної зрілості студентів 

вищих аграрних навчальних закладів як необхідна умова реалізації особистості 

повноцінного життєзабезпечення. Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах, 18 (71), 342-349. 
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6. Данченко, І. О. (2015). Соціальний статус як критерій формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 22 (75), 

479-488. 

7. Данченко, І. О. (2016a). Методологічні засади формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Педагогічні 

науки, 69, Т. 3, 81-87. 

8. Данченко, І. О. (2016b). Методологічні основи застосування 

моделювання в процесі побудови структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Педагогічні науки, 72, Т. 1, 57-63. 

9. Данченко, І. О. (2017a). Вольова (енергетична) складова 

педагогічної технології формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. Вісник Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки, 3 (35), 

187-196. 

10. Данченко, І. О. (2017b). Діагностика та аналіз рівнів сформованості 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів: констатувальний етап педагогічного 

експерименту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Педагогічні науки, 3, 155-164. 

11. Данченко, І. О. (2017c). Контрольно-результативна складова 

педагогічної технології формування соціальної зрілості студентів у навчально-

виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, 52, 72-77. 

12. Данченко, І. О. (2017d). Критерії, показники та рівні готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних 

навчальних закладів. Педагогічні науки, 77, Т. 2, 47-53. 
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13. Данченко, І. О. (2017e). Результати експериментального 

дослідження з формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних 

навчальних закладів. Педагогічні науки, 78, Т. 1, 117-123. 

14. Данченко, І. О. (2017f). Структурні компоненти соціальної зрілості 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи 

гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2 (18), 30-40. 

15. Данченко, І. О. (2017g). Педагогічна технологія формування 

соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі вищих аграрних 

навчальних закладів. Інтернаука, 18, Т. 1, 28-33. 

16. Данченко, І. О. (2017h). Результати експериментального 

дослідження формування готовності викладачів до формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Науковий огляд, 9 (41), 

44-58. 

17. Данченко, І. О. (2017i). Структурно-функціональна модель 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Науковий огляд, 8 (40), 65-80. 

18. Данченко, І. О. (2017j). Формування комунікативної толерантності 

як складової особистісного компоненту соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. Науковий огляд, 1 (33), 51-68. 

19. Данченко, І. О. (2017k). Формування соціального інтелекту як 

складової особистісного компоненту соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. Інтернаука, 4 (36), 73-78. 

20. Данченко, І. О. (2018a). Зміст і методика формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі вищих навчальних аграрних закладів 

Педагогічний часопис Волині: науковий журнал, 3 (10), 103-110. 

21. Данченко, І. О. (2018b). Організація процесу формування соціальної 

зрілості студентів в освітньому процесі вищих аграрних навчальних закладів. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 62, 60-

64. 
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22. Данченко, І. О. (2018c). Організаційно-педагогічні умови 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 61, 261-269. 

23. Данченко, І. О. (2018d). Формування готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 3, 249-254. 

 

Статті у зарубіжних наукових виданнях 

 

24. Данченко, І. О. (2017a). Діагностика та аналіз рівнів сформованості 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: 

констатувальний етап педагогічного експерименту. Scientific Journal  Virtus, 16, 

59-65. 

25. Данченко, І. О. (2017b). Мотиваційно-цільова підсистема 

педагогічної технології формування соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів: шляхи, умови та етапи забезпечення її 

ефективності. Innovative solutions in modern science, 1 (10), 46-58. 

26. Данченко, І. О. (2017c). Педагогічні підходи до формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: шляхи, 

умови та етапи забезпечення її ефективності. Innovative solutions in modern 

science, 9 (18), 17-33. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

27. Данченко, І. О. (2011). Гуманізація технічної освіти як одна з умов її 

вдосконалення. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: 

матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 

13-14 травня. 2011. (с. 178-182). Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ ім. 

П. Василенка. 
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28. Данченко, І. О. (2013). Адаптація студентів вищих аграрних 

навчальних закладів до навчально-виховного процесу як фактор формування 

соціальної зрілості.  Соціум. Наука. Культура: матеріали дев’ятої 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Київ, 24-26 січня. 

2013. (Ч. 2, с. 4-7). Київ: ТК Меганом. 

29. Данченко, І. О. (2013). Формування соціальної зрілості студентів 

вищих навчальних закладів як умова їхньої самореалізації. Соціально-

гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: матеріали четвертої 

Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, Україна, 25-26 квітня. 

2013. (с. 83-85). Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

30. Данченко, І. О. (2014). Культуровідповідність як вихідний критерій 

соціальної зрілості особистості. Сковорода та європейська культура: збірник 

тез та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Сковородинівка, 24 

травня. 2014. (с. 48-51). Сковородинівка–Харків: Майдан. 

31. Данченко, І. О. (2014). Мотивація досягнення успіху як складова 

процесу формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних 

закладів. Слобожанській гуманітарій – 2014: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Харків, 31 жовтня. 2014. (с. 214-225). Харків: КП 

«Міськдрук». 

32. Данченко, І. О. (2014). Педагогічний тренінг як засіб формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Сучасний 

вимір педагогічних та психологічних наук: збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 30-31 травня. 2014. 

(с. 82-85). Львів: Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота». 

33. Данченко, І. О. (2014). Соціальний інтелект як критерій соціальної 

зрілості студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми сучасної 

психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матеріали 

науково-практичної конференції. Харків, 14 березня. 2014. (с. 54-57). Харків: 

Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ. 
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34. Данченко, І. О. (2014). Социализация и профессиональное 

воспитание студентов высших учебных заведений. Соціально-гуманітарні 

вектори педагогіки вищої школи: матеріали п’ятої Міжнародної науково-

практичної конференції, Харків, 24-25 квітня. 2014. (с. 78-82). Харків: ХНУМГ. 

35. Данченко, І. О. (2014). Формування соціальної зрілості особистості 

студентів вищих навчальних закладів. Науковий діалог «Схід–Захід»: 

матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 

Кам’янець-Подільський, 7 червня. 2014. (Ч. 2, с. 151-153). Дніпропетровськ: 

Інновація. 

36. Данченко, І. О. (2015). Модель соціальної зрілості студентів вищих 

аграрних навчальних закладів. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки 

вищої школи: матеріали шостої Міжнародної науково-практичної 

конференції. Харків, 23-24 квітня. 2015. (с.170-172). Харків: «Міськдрук», 

ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

37. Данченко, І. О. (2015). Принципи цілісності структурних 

характеристик соціальної зрілості студентів майбутніх фахівців-аграріїв. 

Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. Київ, 4-5 грудня. 2015. (с. 94-98). Київ: ГО 

«Київська наукова організація педагогіки та психології». 

38. Данченко, І. О. (2016). Життєстійкість як складова соціальної 

зрілості майбутнього фахівця. Психологічні та педагогічні проблеми 

професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС 

України: матеріали науково-практичної конференції. Харків, 8 квітня. 2016. 

(с. 155-158). Харків: Видавництво Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

39. Данченко, І. О. (2016). Інтеграція в системі підготовки фахівців 

вищих аграрних навчальних закладів. Актуальні проблеми реформування 

системи виховання та освіти в Україні: збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції. Львів, 22-23 квітня. 2016. (с. 104-107). Львів: ГО 

«Львівська педагогічна спільнота». 
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40. Данченко, І. О. (2016). Культурологічний компонент соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Соціально-гуманітарні 

дисципліни: напрямки наукового пошуку: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. Дніпропетровськ, 12 квітня. 2016. (Ч. ІІ, с. 34-36). 

Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація». 

41. Данченко, І. О. (2016). Особистісний компонент соціальної зрілості 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. Пріоритети розвитку 

педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: збірник наукових робіт 

учасників  Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 18-19 березня. 

2016. (с. 80-84). Одеса: Громадська організація «Південна фундація 

педагогіки». 

42. Данченко, І. О. (2016). Педагогічні умови формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Педагогіка і 

психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 1-2 квітня. 2016. (с. 69-

72). Київ: Київська наукова організація педагогіки та психології. 

43. Данченко, І. О. (2016). Принципи цілісності структурних 

компонентів соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Науковий потенціал 2016: збірник наукових праць Міжнародної ХІІ науково-

практичної Інтернет-конференції. Київ, 16-18 березня. 2016. (с. 80-89). Київ: 

ТК Меганом. 

44. Данченко, І. О. (2017). Геокультура як основа розвитку сучасної 

цивілізації. Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри філософії Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Харків, 20-21 

квітня. 2017. (с. 18-20). Харків: ФОП Бровін О.В. 

45. Данченко, І. О. (2017). Готовність викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Психологія 

та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: 

збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 
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15-16 вересня. 2017. (с. 44-48). Одеса: Громадська організація «Південна 

фундація педагогіки».  

46. Данченко, І. О. (2017). Педагогічна інновація як умова 

професійного розвитку викладачів вищих агарних навчальних закладів. 

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: 

матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Суми, 6-7 квітня. 

2017. (с. 116-120). Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

47. Данченко, І. О. (2017). Педагогічна технологія формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Соціально-

гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: збірник матеріалів восьмої 

Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 21-22 квітня. 2017. 

(с. 154-163). Харків: Міська друкарня, ХНТУСГ ім. П. Василенка. 

48. Данченко, І. О. (2017). Педагогічні підходи забезпечення 

ефективності педагогічної технології формування соціальної зрілості 

особистості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Слобожанській 

гуманітарій – 2017: матеріали Міжнародної науково-методичної  конференції.  

Харків, 3 березня. 2017. (с. 139-145). Харків: Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені П. Василенка. 

49. Данченко, І. О. (2017). Теоретичні основи формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. Аграрна наука та 

освіта поділля: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної 

конференції, Кам’янець-Подільський, 14-16 березня. 2017. (Ч. 2, с. 341-344). 

Кам’янець-Подільський: Крок. 

50. Данченко, І. О. (2017). Формування громадянської компоненти 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів як складник 

ефективності навчально-виховного процесу. Національна ідея: основа 

стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 4-5 травня. 2017. (с. 

148-150). Харків: ФОП Панов А.М. 
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51. Данченко, І. О. (2018). Моніторинг ефективності формування 

соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Слобожанській гуманітарій – 2018: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Харків, 23-24 квітня. 2018. (с. 153-159). Харків: 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені 

П. Василенка.  

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

52. Данченко, І. О. (2013). Шляхи оптимізації викладання філософії 

техніки у вищих технічних навчальних закладах. Наука, техника и технология 

в постиндустриальном мире. Харків: «Міськдрук», с. 264-272. 

53. Данченко, І. О. (2015a). Принципи та прийоми підвищення 

навчальної активності студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Інтенсифікація навчального процесу: матеріали науково-методичного 

семінару. Харків, Україна. (с. 11-21). Харків: Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

54. Данченко, И. А. (2015b). Социальная зрелость студентов высших 

учебных заведений. Итоги и перспективы научных исследований, 2, с. 42-53. 

55. Данченко, І. О. (2017a). Методичні рекомендації з організації 

виховної діяльності студентів вищих аграрних навчальних закладів 

«Формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних 

закладів». Харків: Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка. 

56. Данченко, І. О. (2017b). Педагогіка вищої школи: методичні 

вказівки до самостійної роботи для аспірантів. Харків: Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені П. 

Василенка. 
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ДОДАТОК Щ 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

№ Назва конференції / семінару Місце та дата 

провадження 

Форма 

участі 

 Міжнародні науково-практичні 

конференції: 

  

1. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

13 – 14 квітня. 

2011. 

очна, виступ 

з доповіддю 

2. Соціум. Наука. Культура Київ, 

24 –26 січня. 

2012. 

очна, виступ 

з доповіддю 

3. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

25 – 26 квітня. 

2013. 

очна, виступ 

з доповіддю 

4. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

24 – 25 квітня. 

2014. 

очна, виступ 

з доповіддю 

5. Сучасний вимір педагогічних та 

психологічних наук 

Львів, 

30 – 31 травня. 

2014 

очна, виступ 

з доповіддю 

6. Педагогіка і психологія: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному 

етапі 

Львів, 

30 – 31 травня. 

2014. 

очна, виступ 

з доповіддю 

7. Науковий діалог «Схід – Захід» Кам’янець-

Подільський, 

7 червня. 

2014 

очна, виступ 

з доповіддю 

8. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

23 – 24 квітня. 

2015. 

очна, виступ 

з доповіддю 

9. Наукова дискусія: питання педагогіки 

та психології 

Київ, 

4 – 5 грудня.  

2015. 

очна, виступ 

з доповіддю 
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№ Назва конференції / семінару Місце та дата 

провадження 

Форма 

участі 

 Міжнародні науково-практичні 

конференції: 

  

10. Науковий потенціал 2016 Київ, 

16 – 18 березня. 

2016. 

очна, виступ 

з доповіддю 

11. Пріоритети розвитку педагогічних та 

психологічних наук ХХІ столітті 

Одеса, 

18 – 19 березня. 

2016. 

очна, виступ 

з доповіддю 

12. Психологічні та педагогічні проблеми 

професійної освіти та патріотичного 

виховання персоналу системи МВС 

України 

Харків, 

8 квітня. 

2016. 

очна, виступ 

з доповіддю 

13. Соціально-гуманітарні дисципліни: 

напрямки наукового пошуку 

Дніпропетровськ, 

12 квітня. 

2016 

очна, виступ 

з доповіддю 

14. Актуальні проблеми реформування 

системи виховання та освіти в Україні 

Львів, 

22 – 23 квітня. 

2016. 

очна, виступ 

з доповіддю 

15. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

28 квітня 2016. 

очна, виступ 

з доповіддю 

16. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

28 квітня 2017. 

очна, виступ 

з доповіддю 

17. Психологія та педагогіка: історія 

розвитку, сучасний стан та 

перспективи досліджень 

Одеса, 

15 –16 вересня. 

2017. 

очна, виступ 

з доповіддю 

18. Аграрна наука та освіта поділля Кам’янець–

Подільський, 

14 – 16 березня. 

2017. 

очна, виступ 

з доповіддю 

19 Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри 

змін 

Суми, 

06 – 07 квітня. 

2017. 

очна, виступ 

з доповіддю 

20. Соціально-гуманітарні вектори 

педагогіки вищої школи 

Харків, 

21 – 22 квітня. 

2017. 

очна, виступ 

з доповіддю 
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№ Назва конференції / семінару Місце та дата 

провадження 

Форма 

участі 

 Міжнародні науково-практичні 

конференції: 

  

21. Національна ідея: основа стратегії 

розвитку українського суспільства в 

ХХІ столітті 

Харків, 

4 – 5 травня. 

2017 

очна, виступ 

з доповіддю 

22. Міжнародні науково-методичні 

конференції: 

Харків, 

31 жовтня. 

2014 

очна, виступ 

з доповіддю 

Слобожанській гуманітарій – 2014 

23. Всеукраїнські науково-практичні 

конференції: 

Сковородинівка, 

24 травня. 

2014 

очна, виступ 

з доповіддю 

Сковорода та європейська культура 

24. Соціально-гуманітарні дисципліни: 

напрямки наукового пошуку 

Дніпропетровськ, 

12 квітня. 2016 

очна, виступ 

з доповіддю 

25. Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри 

змін 

Суми, 

06 – 07 квітня. 

2017 

очна, виступ 

з доповіддю 

26. Філософія геокультури Харків, 

20 – 21 квітня. 

2017 

очна, виступ 

з доповіддю 

27. Всеукраїнські науково-методичні 

конференції: 

Харків, 

30 березня. 

2018 

очна, виступ 

з доповіддю 

Слобожанській гуманітарій – 2018 

28. Науково-практичний семінар: Харків, 

10 жовтня. 

2013 

очна, виступ 

з доповіддю Філософські проблеми взаємодії 

науки, техніки і технології 

29. Звітна науково-практична 

конференція: 

Київ, 

18 квітня. 

2018 

 

очна, виступ 

з доповіддю 

Сучасний виховний процес: сутність 

та інноваційний потенціал 

30. Науково-практична конференція: Харків, 

14 березня. 

2014 

очна, виступ 

з доповіддю Актуальні проблеми сучасної 

психології та педагогіки вищих 

навчальних закладів МВС України 
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