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АНАЛІТИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 
У статті проводиться теоретичний аналіз засобів оптимізації розвитку професійної 

самоідентифікації майбутнього фахівця АПК. Зазначається, що основне завдання соціально-психологічного 

забезпечення в аграрній вищій школі полягає в усвідомленні студентом своєї особистісної унікальності, 
формуванні позитивного відношення до майбутньої професійної діяльності та психологічної готовності до 

виконання професійних дій на основі розвитку самоідентифікації. Найважливішою соціально-психологічною 
умовою формування майбутнього фахівця виступає використання діалогізації навчального процесу при груповій 

формі роботи, впровадження проективних, проблемних та активних методів навчання, творчої співпраці між 

викладачем та студентом. Розвиток професійної самоідентифікації студена-аграрія вбачається в 
впровадженні в процес професійного навчання комплексної розвиваючої програми з урахуванням особливостей 

аграрної діяльності. Джерел – 23. 
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Постановка проблеми. Вища аграрна освіта в Україні повинна функціонувати 

враховуючи розвиток аграрного виробництва та динамічні тенденції сільськогосподарської науки. 

Підготовка кадрів аграрного профілю потребує пошуку шляхів оптимізації професійного навчання. 

Нині актуальним є створення нових психологічних технологій, які мають сприяти розвитку 

професійної самоідентифікації студента-аграрія, загальному формуванню його світоглядної 

культури, індивідуального досвіду та формування кар’єрної самореалізації. Особливо гостро ця 

проблема відчувається у професійному навчанні аграрного спрямування. Соціально-психологічна 

підтримка студента-аграрія не має повного забезпечення методичними матеріалами та програмами. 

На нашу думку, саме впровадження соціально-психологічних технологій навчання має 

забезпечувати врахування постійно змінюваних умов аграрного виробництва. Адже майбутній 

фахівець повинен легко адаптуватися в нових виробничих умовах та проявляти професійну 

активність. Тому, навчальна діяльність у вищому аграрному закладі освіти повинна бути 

спрямована на пошук ефективних шляхів удосконалення професійної підготовки майбутнього 

аграрія забезпечення трансформування навчально-пізнавальної діяльності у професійну з 

відповідною зміною потреб, мотивів, цілей.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми професійної підготовки 

майбутніх фахівців цікавили широке коло науковців. Зокрема, проводився аналіз професіоналізації 

особистості в рамках теорії діяльності (К. Абульханова-Славська, Л. Божович,Ю. Забродін,                      

О. Конопкін, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Б. Ломов, та ін.); психологічних концепцій професійного 

розвитку особистості в аспекті особистісно-розвиваючого навчання (Г. Балл, В. Давидов, Є. Клімов, 

Л. Мітіна та ін.); психологічної готовності та рефлексії до здійснення професійної діяльності                    

(Г. Балл, О. Бондарчук, Л. Бурлачук, Н. Іванова, Л. Карамушка, Н. Коломінський, А. Кузьмінський, 

С. Максименко, М. Полухіна, Х. Хайрова, Н. Чепелєва, Т. Яценко,E. Isadore, L. Hudson, S. Nelse,                

T. Longino, J. Leo та інші).  

Дослідження процесу формування фахівця аграрного сектору представлені в науковому 

здобутку педагогів та психологів. Зокрема вивчалися питання активізації практичної підготовки 

майбутніх спеціалістів АПК (А. Вербицький, Л. Літвінчук, П. Лузан та ін.); аспекти оптимізації 

моделювання професійної підготовки студента аграрного ВНЗ (Д. Погонишева); формування 

процесу самовизначення та самоактуалізаціїї студентів аграрного профілю (Т. Соломка,                           

О. Чуднова), в тому числі, питання формування психологічної готовності керівників аграрного 

сектору до управлінської діяльності (Л. Осадча).  

У наукових публікаціях К. Альбуханової-Славської [1], Д. Богоявленської [3],                           

М. Дворяшиної [7] та ін., вказується, що професійне становлення студентів буде ефективнішим і 

конструктивнішим, якщо в рамках діяльності ВНЗ реалізовуватимуться програми соціально-

психологічного забезпечення навчальної діяльності студента, підтримки, сприяння його розвитку 

[9]. Подібні міркування прослідковуються в дослідженнях С. Максименка [11], Н. Пов’якель [15], 

М. Сурякової [22],           Н. Шевченко [22], Т. Яценко [23]. Об'єктом дослідження, як визначають       

С. Максименко, Г. Ложкін, А. Колосов в рамках соціально-психологічного забезпечення являється 
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не просто особистість студента, а взаємодія «особистість-середовище-діяльність» [11]. Вирішення 

проблеми розвитку професійної самоідентифікації зводиться до необхідності пошуку нових 

системологічних підходів в сучасній науковій теорії та практиці. 

Мета статті полягає в аналізі та науковому обґрунтуванні засобів оптимізації розвитку 

професійної самоідентифікації майбутнього фахівця аграрної сфери. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Впровадження психологічних 

технологій в професійну підготовку студентів-аграріїв мають бути спрямовані на активізацію 

інтересу до професійної діяльності в АПК; рефлексію (усвідомлення власних думок, почуттів) та 

розвиток соціальної взаємодії [22]. Найважливішою соціально-психологічною умовою розвитку 

професійної самоідентифікації майбутнього аграрія виступає використання діалогізації навчального 

процесу, впровадження проективних, проблемних та активних форм навчання, творчої співпраці 

між викладачем та студентом. Для здійснення соціально-психологічного впливу на студента в 

умовах навчального процесу ми вважаємо доречним використання групової форми навчання. 

Існують різні погляди вчених щодо інтерпретації групової форми роботи. Г.Ковальов [10] називав 

такий вид діяльності колективом активного соціального навчання (КАСН). Точка зору Ю. 

Ємельянова [8] зводиться до розуміння даного поняття як активне соціальне навчання (АСН). Л. 

Петровська [14] тлумачить цей термін як форму впливу на учасників групи, спрямованого на 

формування їх психологічної компетентності спілкування [23]. Практика показує, що групові форми 

роботи підвищують позитивний рівень соціальної взаємодії, працездатності, навчальної та 

професійної мотивації, знижують рівень тривожності та мають особистісно-орієнтоване 

направлення. 

До комплексу особистісно-орієнтованих технологій професійного навчання увійшли 

ігрові методи (ділові, рольові, ситуаційно-рольові, інтерактивні й стимуляційні ігри) [6]. Як вказує 

В. Бубенцов [4] інтерактивні ігри являються умовою розвитку професійного формування 

майбутнього аграрія. Данні технології направлені на вироблення власної сільськогосподарської 

позиції студентів. Теорія ділових ігор, використовуваних в професійній підготовці студентів, 

розкрита в роботах   А. Вербицького [5], С. Ємельянова [8], А. Смолкіна [19] та ін. Під час ділової 

гри студенти-аграрії опановують професійний та соціальний досвід, компенсуючи розрив між 

теорією і практикою. Метою ділової гри є формування уяви майбутніх фахівців-аграріїв про 

професійну діяльність та її динаміку, а завданнями є підвищення інтересу студентів до майбутньої 

професії, стимулювання їх до якісного оволодіння професійними знаннями і вміннями, розвиток 

професійної і соціальної компетентності та діалогічної взаємодії [17]. Як зазначає Н. Волкова [6] 

основними діалогічно-дискусійними технологіями навчання студентів-аграріїв професійної 

комунікації є: діалог (безпосередній та опосередкований), диспут, дискусія, «мозкова атака», есе. Їх 

упровадження перетворює навчальний процес на взаємонавчання (колективне, групове, навчання в 

співпраці), де студент і викладач є рівноправними суб’єктами навчання. Створення «діалогічного 

простору» професійного навчання студентів агарного профілю є умовою формування навиків 

міжособистісного спілкування до яких належать: оволодіння засобами спілкування, уміння 

аргументувати власну думку, аналізувати і прогнозувати дії співрозмовника, оволодіння технікою 

активного слухання, постановки питань, регуляції емоційного напруження. Використання будь-яких 

форм ігрових методів навчання завершується аналізом соціально-перцептивного матеріалу. Але, на 

основі дослідно-експериментальної роботи автор виявила неоднакову успішність ігрових 

технологій у професійному навчанні студентів. Дослідниця констатує, що такі технології з однієї 

сторони оптимізують оволодіння професійних знань, усвідомлення власної позиції відносно 

професійного образу, накопичення індивідуального досвіду, а з іншого – вказує на комплексність 

практико-орієнтованих методів навчання [6]. Подібну точку зору відображає думка В. Бубенцова 

[4]. Вчений, в умовах фахової підготовки спеціалістів аграріїв вбачає комплексний підхід в навчанні 

(проективні, проблемні, еврістичні методи; креативні та дослідницькі проекти; конкурси 

професійної майстерності; інтерактивні ігри, тренінгові заняття), який стимулює 

сільськогосподарський професійний інтерес та процес «входження» студента в діапазон 

професійної діяльності. Автор зазначає, що комплексність соціально-психологічного забезпечення 

професійного навчання студента-аграрія передбачається у створенні програми розвитку 

професійної самоідентифікації майбутнього фахівця-аграрія з урахуванням наступних критеріїв: 

- цілісності сприймання в широкій соціальній перспективі власної професійної 

активності; 

- позитивного відношення до вибраної аграрної професії; 



20 
Теоретичні і прикладні проблеми психології, № 3(32) 2013 

 

- усвідомленості в системі професійного інтересу та мотивації; 

- усвідомленості значимості професійних знань в аспекті особистісного (духовно-

морального) розвитку та власного професійного росту. 

Для реалізації вище зазначених критеріїв в аспекті розвиваючої програми, доречно 

використовувати елементи тренінгових занять професійного розвитку. Г. Попова розглядаючи 

психолого-педагогічні чинники професійного навчання студентів умовно розділила тренінгові 

програми на дві групи [16]:  

1. Програми професійно-особистісного розвитку (направлені на розвиток професійно-

важливих особових якостей, формування професійної та загальної комунікативної компетентності). 

До таких програм відносяться наступні тренінги: «Мій професійний вибір»; «Ефективне ділове 

спілкування»; «Комунікативна компетентність спеціаліста»; «Психологія конфліктів»; «Мотивація 

персоналу»; «Психологія лідерства в організації»; «Презентація та публічний виступ»; «Психологія 

ділових переговорів». 

2. Програми особистісного розвитку (направлені на розвиток рефлексії та регулятивних 

здібностей особистості на самопізнання, самовдосконалення і саморегуляцію в різних професійних 

аспектах).Це такі програми, як: «Пошук свого Я (робота з цілями)»; «Управління часом»; «Емоційна 

саморегуляція»; «Упевненість в собі»; «Тренінг впливу та захисту від маніпуляцій»; «Тренінг 

креативності»; «Тренінг самопрезентації» і т.п. 

Л. Лимаренко визначає тренінг як незамінний елемент системи професійного навчання 

та розвитку студента-аграрія [20]. Автор вказує на те , що даний вид навчання базується на 

партисипаторному підході (принцип участі). Це означає, що весь колектив є учасником 

організованого процесу навчання, спрямованого на оволодіння знаннями та способами 

інтелектуальної і практичної діяльності. У результаті такої роботи студент рухається у напрямку 

особистісно-професійного розвитку на основі групової взаємодії.  

І. Бачков визначає груповий психологічний тренінг як сукупність активних методів 

практичної психології, які використовуються для формування навичок самопізнання й 

саморозвитку особистості [2]. При цьому, тренінгові методи можуть використовуватися як у рамках 

клінічної психотерапії лікування неврозів, так і в аспекті практичної психології в роботі з психічно 

здоровими людьми для допомоги в саморозвитку [2; 21]. Подібність у міркуваннях до визначеного 

питання прослідковується у роботах С. Макшанова. Автор розглядає тренінг як 

багатофункціональний метод спеціальних змін психологічних феноменів суб’єкта з метою 

гармонізації професійного призначення людини [12]. Ми поділяємо думку авторів та основуючись 

на вчення Н. Пов’якель констатуємо, що тренінгові технології сприяють розвитку міжособистісної 

взаємодії учасників процесу. Так, вчена [15] в експериментальному дослідженні проблеми 

конфліктної взаємодії та шляхи її регуляції суб’єктів діяльності під час тренінгових занять виявила 

зростання особистісних якостей досліджуваних, які детермінують конструктивний характер 

взаємодії, таких як згода, співпраця, взаємопідтримка, довіра. Основуючись на дослідження Н. 

Пов’якель можна стверджувати, що корекційні впливи на студента-аграрія в процесі тренінгу 

сприяють формуванню їх самосприйняття, самоусвідомлення та саморегуляції [18]. 

Ми переконані в тому, що важливим моментом у реалізації сільськогосподарської 

діяльності є усвідомлення суб’єктом власних дій, регуляція поведінки (тобто, співставлення 

особистості в своєму уявленні свого призначення з функціями професійної групи людей, на основі 

ідентифікації суб’єкта своєї поведінки з поведінкою інших). На нашу думку, на формування 

професійної самосвідомості впливає рівень розвитку особистісної самосвідомості, психологічна 

готовність до виконання професійних задач. Взагалі поняття «самосвідомість» як психологічне 

утворення, розуміється як єдністю трьох сторін особистості: когнітивної (самопізнання), емоційної 

(ставлення до себе) і регулятивної (управління поведінкою). Поведінка людини співвідноситься з її 

уявленнями про саму себе (образ Я) і про те, якою вона хотіла бачити себе в майбутньому. Саме з 

таких міркувань доцільно організовувати систему навчання студентів-аграріїв на основі методу 

проектів, що забезпечує формування професійного образу «Я», образу Професії та уявлення про їх 

взаємодію. Проектна робота перспективна, оскільки в ній активну позицію займає кожний учасник, 

що позначається на виробленні індивідуальної форми роботи. Метою даного методу є створення 

умов, за яких студент самостійно вчиться реалізовувати професійні знання для розв’язання 

практичних завдань. Однією із технік методу проектів являється техніка «Самопрезентація». 

Реалізація даної форми роботи надасть можливість студенту-аграрію презентувати власний інтерес 

до майбутньої сільськогосподарської діяльності, розкрити свої мрії та визначити можливості для їх 
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здійснення, сформувати образ реалістичної моделі аграрія та «побачити» себе в 

сільськогосподарській галузі. Під час використання даної техніки суб’єкт навчально-виховного 

процесу розв’язує низку різнорівневих дидактичних та розвивальних завдань, що сприяє розвитку 

пізнавальних навиків, формуванню вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

професійному просторі. В процесі виконання проектних завдань студенти-аграрії переживають 

ситуацію самостійного вибору власних дій, прийняття рішень, обирають способи найбільш 

ефективної конструктивної взаємодії в групі. Тому, на сьогодні нагальною потребою є синтез 

психологічних технологій розвитку професійної самосвідомості студента-аграрія як 

трансформаційного механізму професійної самоідентифікації майбутнього фахівця в освітньому 

просторі.  

Визначаючи соціально-психологічні чинники розвитку професійної самоідентифікації 

майбутнього фахівця в аспекті групового навчання слід виділити методи невербальної взаємодії. 

Головними функціями яких є зближення членів групи; взаємопізнання; експлікація (роз’яснення) 

таких проявів психіки особистості, які важко вербалізувати. Фундаменталізаційною основою даних 

методів є психогімнастичні вправи. Використання психогімнастики як самостійного методу 

корекційноїроботи було запропоновано Г. Юновою [13]. Спочатку автор запропонувала комплекс 

вправ який призначався для дітей з метою формування та корекції психіки. Сьогодні вправи 

психогімнастики використовуються і для дорослих в рамках групового навчання. Такі заняття 

передбачають вираження емоцій, переживань, проблем за допомогою міміки та рухів. У широкому 

сенсі задачами психогімнастики є пізнання і корекція особистості. Для професійного становлення 

фахівця аграрного сектору, набуття знань про світ емоцій та формування навичок їх особистісної 

регуляції являється актуальним питанням, так як професії АПК являються суміжними і 

передбачають тісну взаємодію з іншими спеціалістами при вирішенні продовольчих задач. М. 

Чистякова в процесі групової роботи представила систематизований набір етюдів та ігор, 

направлених як на розвиток психічних функцій, так і на навчання елементам релаксації та уміння 

виражати емоційні прояви [21]. Тому в груповій роботі вважаємо доцільним використання 

психогімнастичних вправ, які спираються на невербальну експресію, головною метою яких 

виступає зняття фізичних блокувань та затисків психіки студента-аграрія в процесі розвитку 

професійної самоідентифікації [23; 154]. Така організація навчання спрямована на усвідомлення 

особистістю специфіки професійної діяльності та рольової позиції, формування професійного 

образу «Я» та подальших професійних планів.  

Висновки. На нашу думку, загальна мета соцільно-психологічного забезпечення 

професійної самоідентифікації студента-аграрія пов'язана з актуалізацією індивідуально-

психологічного потенціалу індивіда, задоволення потреби в професійному самовизначенні, 

формуванні соціально-професійних установок, мотивів, ціннісних орієнтацій які ініціюють процеси 

саморегуляції та самореалізованості майбутнього фахівця сільськогосподарської галузі. Отже, 

вирішення вищезазначеної низки завдань можливе за умови впровадження в процес професійного 

навчання комплексної розвиваючої програми в основу проектування якої покладені елементи 

вищевказаної психологічної підтримки з урахуванням особливостей аграрної діяльності. 
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Афанасенко Л. А.  

Аналитико-теоретический аспект социально-психологических средств оптимизации развития 

профессиональной самоидентификации будущего специалиста сельскохозяйственной отрасли 

В статье проводится теоретический анализ средств оптимизации развития профессиональной 

самоидентификации будущего специалиста АПК. Отмечается, что основное задание социально-
психологического обеспечения в аграрной высшей школе заключается в осознании студентом своей личностной 

уникальности, формировании позитивного отношения к будущей профессиональной деятельности и 

психологической готовности к выполнению профессиональных действий на основе развития 
самоидентификации. Важнейшим социально-психологическим условием формирования будущего специалиста 

выступает использование диалогизации учебного процесса при групповой форме работы, внедрение 

проэктивних, проблемных и активных методов обучения, творческого сотрудничества между преподавателем 
и студентом. Развитие профессиональной самоидентификации студена-агрария видится во внедрении в 

процесс профессионального обучения комплексной развивающей программы с учетом особенностей аграрной 

деятельности. Источников – 23. 
Ключевые слова: профессиональная самоидентификация, социально-психологическое обеспечение 

учебного процесса, игровой метод обучения, метод проэктов, тренинговые технологии, психорисунок, 

психогимнастика.  

 

Afanasenko L. A. 

Analytical and theoretical aspect social and psychological of ways to optimize the development of 

professional self-identity of future specialist of agricultural sector. 

 
The article is devoted to theoretical analysis of ways to optimize the development of professional self-identity 

of future professional of AIC. It is noted that the main task of social and psychological support in the agricultural high 

school is that student to be aware of his personal uniqueness, forming positive attitude to future professional activity and 
psychological readiness to perform professional actions on the basis of development of self-identity. The most important 

social and psychological condition of forming the future of professional is using dialogizing learning process in group 

form of work, introducing projective, problematic and active methods of learning, creative collaboration between 
teacher and student. The development of professional self-identity of agrarian student is seen in the introduction into the 

process of professional learning comprehensive developing program considering peculiarities of agricultural activity. 



24 
Теоретичні і прикладні проблеми психології, № 3(32) 2013 
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СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ 

СИТУАЦІЯХ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
Стаття присвячена аналізу психологічних аспектів комунікативної поведінки в професійно значущих 

ситуаціях міжкультурного спілкування. Представлено аналіз емпіричних та теоретичних наукових досліджень 

з питань комунікативних стратегій поведінки партнерів у сфері ділового міжкультурного спілкування з 
урахуванням соціально-психологічних, культурологічних і мовних факторів комунікації. Розглянуто об‟єктивні 

критерії сфер соціальної комунікації, типологія макросфер спілкування. Зроблено аналіз наукових досліджень з 

питань професійного спілкування як спеціального виду соціальної комунікації. Представлено види соціальної 
комунікації: спеціальна, неспеціальна, міжособистісна, масова та ін. Розглянуто змістовно-предметні 

характеристики кожної зони комунікації з реалізацією основних функцій ділового спілкування. Представлено 

аналіз соціально-психологічних поведінкових особливостей комунікативної поведінки представників ділового 
іносоціуму й конкретної ситуації професійної взаємодії. Джерел - 10.  

Ключові слова: комунікація, професійна взаємодія, комунікативні стратегії поведінки, ціннісні 

орієнтації, спілкування, міжособистісні зв‟язки,  інтенціональна модель міжособистісної комунікації. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми визначається необхідністю вивчення взаємодії 

комунікантів у процесі професійного співробітництва, яка припускає наявність в них умінь і 

навичок вибору адекватної стратегії ведення професійного дискурсу й структурування найбільш 

типових ситуацій професійної взаємодії (установлення особистих контактів, ведення телефонних 

розмов, обмін діловою кореспонденцією, проведення презентацій, нарад і зборів, переговорів) з 

урахуванням соціокультурної специфіки ділового партнера. 

Вивчення стратегій комунікативної поведінки представників ділового англомовного 

соціуму, їх соціально-психологічних і культурологічних особливостей сприяють прилученню 

«неносіїв» мови до концептуальної системи, картини світу, ціннісним орієнтирам носіїв іноземної 

мови, зближенню міжкультурної дистанції між представниками різних соціумів, і в остаточному 

підсумку, формуванню особистості, що володіє основами ділового міжкультурного спілкування, 

вихованню її готовності адаптуватися до ділової культури іншого народу, іншому 

соціокультурному контексту взаємодії й впливу з метою вироблення оптимальної стратегії 

професійного співробітництва на іноземній мови. 

Тому основна проблема дослідження полягає в розробці типології комунікативних 

стратегій поведінки партнерів у сфері ділового міжкультурного спілкування з обліком соціально-

психологічних, культурологічних і мовних факторів комунікації, а також у побудові класифікації 

фреймів ситуацій професійної міжкультурної взаємодії. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Інтенсивний характер досліджень 

проблематики спілкування створив різноманітний спектр підходів, точок зору, численних суперечок 

між дослідниками із приводу визначень концепту «спілкування», яких у вітчизняній літературі 

налічується кілька десятків, а в закордонній — близько сотні [1]. У 60 —70 р.р. у центрі уваги 

психології, семіотики, лінгвістики знаходилось дослідження психологічних і соціальних 

особливостей спілкування, вивчення й опис прагматичних характеристик комунікативних актів, їх 

семантична інтерпретація. Спілкування переважно визначається як ділові або дружні взаємини [1], 

обмін думками за допомогою мовних знаків [4]. І хоча спілкування часто трактується як 

міжособистісний процес, дослідження механізму спілкування не одержує ще уваги, оскільки інтерес 

дослідників зосереджений на психологічних характеристиках учасників, особливостях мовної 

діяльності, правилах мовної поведінки. 

У 80 рр. інтерес до комунікативної тематики зміщений убік аналізу соціальної сутності 

спілкування й обумовлений необхідністю виявлення закономірностей функціонування суспільства, 

взаємодії його членів, становлення й розвитку особистості. 


