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Анотація 

У публікації розкриваються психологічні аспекти інноваційної технології 

модульно-розвивальної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу сучасного ВНЗ. 

При цьому під зазначеною технологією розуміється науково обґрунтована 

послідовність їхніх дій, що реалізуються на відповідних етапах освітнього процесу задля 

проективного досягнення максимальних результатів професійної соціалізації молоді із 

мінімальними затратами матеріальних, часових і трудових ресурсів. Основними ж 

передумовами ефективності технології вважаються: постановка результуючих цілей, 

які піддаються вимірюванню / діагностуванню; розробка алгоритмів, що спрямовані на 

проективне поетапне досягнення поставлених завдань; керованість освітніх процесів і 

налагодження зворотного зв’язку. 

 

Abstract 

The publication reveals the psychological aspects of innovative technology of module-

developing interaction between subjects of the educational process of modern higher 

education institutes. In this case, the above-mentioned technology is understood as a 

scientifically substantiated sequence of their actions that are implemented at the appropriate 

stages of the educational process for the sake of projective achievement the maximum results 

of youth’s professional socialization with minimal cost of material, time and labor resources. 

The main prerequisites for the effectiveness of technology are: the formulation of the resulting 

targets, which are measurable / diagnostic; the development of algorithms aimed at the 

projective step-by-step achievement of tasks; controllability of educational processes and 

establishment of feedback. 
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Вступ 

 

Основним показником і критерієм прогресу ВНЗ як соціально-культурного 

інституту є її реальне звернення до психодуховного світу студента та мобілізування 

його психоемоційних резервів. Морально-психологічний потенціал студента – це те 

особистісне утворення, котре характеризуючись суб’єктивною всезагальністю, 

водночас зумовлює індивідуальну своєрідність і неповторність кожного наступника. 
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Ще Зигмунд Фройд зазначав, що життя в цьому світі слугує вищій меті, котру нелегко 

розгадати, однак імовірно вона центрується довкола вдосконалення людини [5]. 

Щоб освітній процес став культурно зорієнтованим явищем і стимулював духовне 

самовдосконалення особистості, він має проектуватися та реалізовуватися за 

технологіями, максимально наближеними до техніки театрального мистецтва. Це 

вагомий аргумент на користь гуманізації сучасного університетського життя. Зокрема, 

3. Фройд стверджував, що мистецтво є одним з інструментів ошляхетнення потягів, а 

відтак сприяє пом’якшенню їх тотального антагонізму з Над-Я й гармонізує психічну 

діяльність і внутрішній світ людини. Ось чому проникнення психомистецьких 

технологій у серцевинне ядро університетського життя є актуальним викликом 

нинішньої вітчизняної системи освіти.  

Отож, мовиться про системне вдосконалення освітньої технології як на рівні цілей, 

змісту, форм, методів і результатів університетського навчання, так і на кардинально 

новому концептуальному підґрунті проблемно-діалогічної взаємодії. Тому, в 

інноваційній системі обстоюється прогресивна, передовсім психодраматична концепція 

розвивальної взаємодії учасників модульно-розвивального процесу, що базується на 

закономірностях сценічного мистецтва [6, с. 2]. 

Об’єкт дослідження – психологічні технології налагодження ефективної взаємодії 

між учасниками освітнього процесу ВНЗ. 

Мета дослідження – психологічне обґрунтування основних фаз та етапів 

інноваційної технології модульно-розвивальної взаємодії між учасниками освітнього 

процесу ВНЗ. 

 

Результати дослідження 

 

Технології є основним компонентом кожної соціальної системи, в котрій вони, 

виконуючи організаційно-управлінські функції, уможливлюють досягнення 

прогнозованих результатів діяльності. При цьому технологія як мистецтво реалізації 

задуму безпосередньо стосується контрольованого перебігу процесу, зокрема етапів, 

способів і засобів управління ним. Оскільки в університетській практиці є три 

центральні взаємозалежні ритми – навчальний, виховний, освітній, то викладачі й 

управлінці-адміністратори зіштовхуються із потребою оволодіння конкретним набором 

різних за завданнями, складністю і трудомісткістю професійних технологій. 

У цьому контексті є змога виокремити декілька основних рівнів технологічного 

забезпечення діяльності ВНЗ: 

1) прото- або передтехнологічний, за якого освітній процес виходить за межі 

загального соціокультурного контексту і зреалізовується як послідовність методик 

навчання і педагогічних прийомів; 

2) педагогічна технологія, котра, втілюючи певну модель навчально-виховного 

процесу постає як сукупність практичних засобів роботи викладача із юнню; 

3) освітня технологія, що проектується за вимогами триєдиного навчально-

виховно-освітнього процесу й організована у часі, за змістом, способами і засобами 

міжсуб’єктної взаємодії викладача і студентів; отож це соціально нормована процедура 

досягнення значущих результатів в оволодінні певним фрагментом вітакультурного 

досвіду (системою знань, умінь, норм і цінностей) та поступального психосоціального 

зростання кожного; 

4) управлінські технології від науково-освітнього закладу до Міністерства освіти і 

науки України, котре стратегічно визначає напрями розвитку національної освіти і 

провадить магістральну гуманітарну політику в соціально-культурному просторі 

суспільства. 
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Отже, започаткована А.В. Фурманом модульно-розвивальна система не заперечує 

традиційні педагогічні технології. Вона швидше, навпаки, систематизує і 

послуговується ними як інструментами впливу викладача на студентів, констатуючи їх 

значну практичну ефективність і низьку концептуальну якість (вірогідність) [7; 4, с. 98-

102]. 

Полірівнева мозаїка організаційно-управлінського забезпечення освітнього процесу 

за модульно-розвивальної системи відзначається антропологічним спрямуванням, 

оскільки уможливлює використання різних соціально-психологічних технологій як 

важливих інструментів взаємоадаптації особистої й соціуму, котрі перманентно 

видозмінюються, взаємозбагачуються, розвиваються. 

Традиційне навчання, спираючись на емпіричні педагогічні методи, не передбачає 

використання інших, складніших і продуктивніших освітніх та управлінських 

технологій.  

Модульно-розвивальна система, навпаки, реалізується завдяки ієрархії 

технологічного забезпечення на чотирьох рівнях:  

а) стратегічному – як система управлінських технологій фундаментального 

соціально-психологічного експериментування;  

б) тактичному – як сукупність освітніх технологій, що реалізують вимоги 

дидактичних модулів для вищої школи;  

в) дидактичному – як повний функціональний цикл семи основних 

психомистецьких технологій ведення розвивальної взаємодії (від установчо-

мотиваційної до духовно-естетичної);  

г) технічному – як багатоваріантна система проблемно-діалогічних методів і 

психологічних прийомів організації неперервного модульно-розвивального процесу. 

Подаємо оргтехнологічну структуру цілісного модульно-розвивального процесу, 

що охоплює основні періоди навчального модуля, похідні етапи та їхнє сутнісно-

змістове психологічне наповнення [8, с. 15; 3, с. 40-95]: 

І. Інформаційно-пізнавальний період охоплює такі етапи: 

0. Чуттєво-естетичний - забезпечення психологічної готовності студента до 

розвивальної взаємодії; спричинення довільного потоку позитивних емоцій та 

зосередження уваги юні на найцікавіших фактах відповідної науки чи окремої сфери 

соціально-культурної практики.  

1. Установчо-мотиваційний – актуалізація опорних знань і ментального досвіду 

студентів; ситуативно вмотивований пошук наступниками реальних соціальних, 

наукових та особистісних проблем, їх осмислення і грамотна постановка. 

2. Теоретично-змістовий – здобуття студентами знань шляхом психологічно 

організованої дослідницької діяльності, тобто доведення чи спростування гіпотез щодо 

способів розв’язання навчальних проблем.  

ІІ. Нормативно-регуляційний період охоплює такі етапи: 

3. Оцінювально-смисловий – актуалізація механізмів самооцінювання та 

самоконтролю перебігу мисленнєвого експериментування і ситуативної рефлексії; 

організований пошук нових смислів і похідних теоретичних залежностей.  

4. Адаптивно-перетворювальний – нормотворення, за якого здобуті теоретичні 

знання переструктуровуються та організовуються як соціально нормований досвід нації 

і людства (алгоритми, інструкції, технології, програми, проекти тощо). 

ІІІ. Ціннісно-рефлексивний період охоплює такі етапи: 

5. Системно-узагальнювальний – глибоке осмислення студентами завершеного 

блоку освітнього змісту, його цілісне смислове закріплення, вироблення умінь 

порівнювати і співставляти світоглядні підходи, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки міждисциплінарного характеру. 
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6. Контрольно-рефлексивний – розвиток творчої рефлексії студентів, збагачення 

їхньої ціннісно-естетичної сфери, а також здійснення підсумкового контролю якості 

оволодіння системою знань, умінь, норм і цінностей. 

IV. Духовно-креативний період охоплює такі етапи: 

7. Духовно-естетичний – вияв духовності кожного, яка не оволодівається чи 

здобуваєтся, а реально існує, співрозвивається учасниками освітньої взаємодії; 

активізація самоаналізу особистості та її гуманного ставлення до інших. 

8. Спонтанно-креативний – вияв студентами творчої активності з метою творення 

нових взірців вітакультурного досвіду та генерування власних оригінальних ідей, які 

«черпаються із себе» на основі психологічних механізмів екстеріоризації та 

самовивільнення. 

Отож у модульно-розвивальній системі цілісне функціонування навчального 

модуля нагадує розгорнуте мистецьке дійство, у якому навчальне заняття – це вистава 

спільного пошуку викладача і студентів, яка навіює емоційно-духовне потрясіння під 

впливом драматичної взаємодії, спонукає кожного як до зовнішнього, так і до 

внутрішнього діалогу. Тому й хід оволодіння наукових знань не є репродуктивним 

відтворенням понять, прийомів, соціальних норм чи цінностей, способів мислення, а 

організовується як універсальна форма соціально-культурного розвитку особистості. 

Навчаючись психології чи інформатиці, дитина здійснює пізнавально-регуляційний рух 

не тільки «ззовні – всередину» (інтеріоризація), в й «зсередини – на зовні» 

(екстеріоризація). Більше того, завдяки однаково заданим, соціально-психологічним 

функціям викладач і студент є паритетними співрозмовниками у навчальному процесі. 

Звідси – наскрізне проблемно-діалогічне насичення розвивальної взаємодії, драматичне 

спрямування реальних взаємин у системі «зріла особистість – юна особистість». 

М.М.Бахтін у зв’язку з цим писав: «Істина не зароджується і не знаходиться в голові 

окремої людини, вона зароджується між людьми, що спільно шукають істину, в процесі 

їхнього діалогічного спілкування» [1, с. 126]. 

Доречно у цьому контексті згадати технологію розгортання фаз навчально-

драматичного дійства за структурною наступністю етапів цілісного модульно-

розвивального процесу: 

1. Експозиція та зав’язка (чуттєво-естетичний та установчо-мотиваційний етапи) – 

актуалізація внутрішніх мотивів діяльності студентів, усвідомлення навчальних 

проблем (пізнавальні, регуляційні, ціннісні). 

2. Перипетії, розгортання подій (теоретично-пошуковий, оцінювально-смисловий, 

адаптивно-перетворювальний етапи) – розвиток пошукової пізнавальної активності і 

самостійності студентів через ситуації особистої невизначеності, інтелектуального 

утруднення, пізнавально-смислової суперечності. Розкриття процесів нормотворення 

юні. 

3. Кульмінація (системно-узагальнювальний етап) – формування цілісної системи 

особистісних знань і норм з ціннісно-спрямованим орієнтиром. Осмислення студентами 

освітнього змісту, його цілісне світоглядне структурування. 

4. Згасання подій, світоглядна розв’язка (контрольно-рефлексивний, духовно-

естетичний, спонтанно-креативний етапи) – розвиток процесів творчої рефлексії, 

ціннісних орієнтацій і моральних кодексів студентів. Самоаналіз і самоусвідомлення 

збагачення власного ментального досвіду [2, с. 79]. 

Наочним прикладом того, як розв’язується проблема психомистецького 

наповнення модульно-розвивального процесу є запропоновані А. Фурманом 

багатоваріантні алгоритми сценічного ведення розвивальної взаємодії викладача та 

академічної групи. Для аналізу подаємо установчо-мотиваційний етап, який 

покликаний відповідними художніми засобами вирішити одне з найскладніших завдань 
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освітнього закладу – сформувати у майбутніх фахівців стійку мотивацію добування 

соціально-культурного досвіду [7, с. 6; 4, с. 98-102]. 

Алгоритмічні інваріанти організації розвивальної взаємодії на установчо-

мотиваційному етапі цілісного модульно-розвивального процесу: 

1. Створення сприятливого емоційного фону розвивальної взаємодії викладача і 

студентів та його критична рефлексія кожним учасником навчання. 

2. Активізація пізнавальних психічних процесів студента до емоційного 

сприймання нового освітнього змісту (знання, уміння, норми, цінності) через 

задіяння різних аналізаторів, способів пробудження уяви і механізмів 

формування довершених психічних образів. 

3. Демонстрація процесу та результатів нової, соціально значимої діяльності, а 

також коментоване пред’явлення реальних соціальних та особистих проблем. 

4. Мотивування пошукової пізнавальної активності студентів через загострення 

пізнавально-смислових суперечностей між їхнім ментальним досвідом 

(уявлення, знання, норми, образи тощо) і новими ситуаціями, подіями, 

вчинками, фактами. 

5. Пробудження у студдентів прагнення оволодіти новими діями та операціями, 

що складають зміст освоюваної діяльності та є способами розв’язування 

практичних задач. 

6. Усвідомлення студентами труднощів і проблем на шляху опанування техніки 

виконання нової діяльності. 

7. Емоційний шок наступників від несподіваної драматичної ситуації, загострення 

пізнавально-емоційних сцен (конфлікти, суперечності, події, факти). 

8. Осмислення кількох сюжетних ліній (способів) розв’язування пізнавально-

емоційного конфлікту. 

9. Активізація інтелектуальних та особистісно-смислових компонентів (опор) 

ментального досвіду індивідуальності студента для різнобічного усвідомлення 

життєвих проблем і складних запитань. 

10. Цільова установка на активний пошук студентами нових наукових знань. 

Постановка викладачем нових навчально-виховних цілей і завдань як зовнішня 

мотивація освітньої діяльності студентів щодо збагачення їхнього власного 

ментального досвіду. 

11. Мотивація освітньої активності майбутніх фахівців щодо нових способів 

(версій, шляхів) виходу із проблемного соціально-культурного поля і припущень 

щодо їх розв’язання.  

12. Наочне презентування структурно-часової схеми/моделі розвитку навчального 

модуля і зосередження уваги студентів на основних діях, законах, поняттях, 

нормах, цінностях. 

13. З’ясування настрою студентів на розвивальну взаємодію з викладачем за 

допомогою символів-емотиконів (малюнків обличчя, зафарбованих кружечків, 

підписів тощо). Рефлексія наступниками емоційних станів щодо успішності 

власного пошуку на модульному занятті та внутрішньої готовності знайти 

відповіді на проблемні запитання вдома. 

14. Стимулювання прагнення студентів до успіхів у пошуку способів розв’язання 

сформульованих проблем і задач під час виконання пропедевтичного 

домашнього завдання. 
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Висновки 

 

Позитивно вмотивована співпраця викладача і студента на модульних заняттях 

наближена до мистецької взаємодії, оскільки: а) відбувається прямий вплив на 

емоційну, когнітивну, моральну і духовну сфери особистості; б) забезпечується 

полісмислове розуміння природи об’єкта пізнання (природи, людини чи суспільства); 

в) має місце драматизм розвивальної педагогічної взаємодії (подив, напруження, 

переживання тощо); г) максимально застосовуються можливості комунікативно-

технічних засобів впливу на психіку студента (інтонаційне мовлення, образні рухи, 

темпоміміка, жести тощо). 

Технології освітньої взаємодії є своєрідними інструментами управління 

навчальним процесом. Зокрема, модульно-розвивальна організаційна форма навчання, 

що дидактично організовується за окремими психомистецькими технологіями, створює 

умови максимальної активності студента під час взаємодії з викладачем у 

проектованому навчальному процесі. Саме ця організаційна форма завданнями, змістом 

та процедурою неперервної розвивальної взаємодії внутрішньо мотивує продуктивну 

освітню діяльність студентів й оптимізує досягнення дидактичних цілей, оскільки не 

залишає за межами педагогічного спілкування особистості мотиви і спрямування 

майбутніх фахівців. Тому нестандартні, оригінальні підходи до осмислення 

пізнавальних завдань, самостійна постановка проблем різного типу пропонуються не 

стільки у відповідях, скільки закономірно виникають у запитаннях наступників. У 

кожного з’являється можливість обстоювати свої ідеї та ідеали, ставлення і 

переконання, рефлексувати їх глибинну світоглядну основу, культурну цінність для 

власного ментального досвіду. 

Отже, цілком виправдано, що навчально-виховний процес за інноваційної системи 

методично організовується за сценічними навчальними сценаріями-технологіями, що 

постають як науково-мистецький опис перебігу довершеного модульно-розвивального 

циклу через послідовну зміну ситуацій розвивальної взаємодії педагога і студента 

(зміст, форми, методи, засоби, місце, час). 
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