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Психологічна культура є складовою базової культури особистості як системної характеристики людини, що дозволяє їй ефективно самовизначатися і самореалізовуватися в житті, сприяє
успішній соціальній адаптації, саморозвитку й отриманню задоволення від життя. У статті розглянуто методичні підходи до вимірювання таких культурно-психологічних поведінкових проявів
викладачів технічного університету як: регулярне здійснення самопізнання, самоаналізу своїх
особистісних і поведінкових особливостей; конструктивне спілкування з близькими та іншими
людьми; хороша саморегуляція своїх емоцій, дій і думок; гармонійно організована творчість;
конструктивне ведення своїх справ; саморозвиток, що гармонізує, – наявність цілей і діяльності
із самовиховання особистісних установок і поведінки, Представлено розроблений авторкою
комплекс методик для вимірювання основних проявів психологічної культури викладача технічного університету, що складається з двох частин. Частина 1 містить методики, які діагностують
культурно-психологічні потреби викладача, визначають рівень розвитку цих потреб. У частині 2
вміщено методики, спрямовані на виявлення психологічних чинників, що впливають на розвиток
психологічної культури викладачів технічних університетів.
Ключові слова: психологічна культура, викладач, технічний університет.
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A psychological culture is a component of a person’s basic culture as a system characteristic of
the personality which resolves his/her effective self-identification and self-realization in a life, assists
his/her successful social adaptation, self-development and satisfaction from life. In the article the methodical approaches to measurement of such cultural-psychological behavioural traits of the technical
university teachers are considered, i.e. a regular realization of self-knowledge, an introspection of the
personal and behavioural features; a constructive dialogue with close people and others; a good selfcontrol of the emotions, actions and thoughts; harmoniously organized creativity; constructive conducting one’s affairs; a harmonious self-development, to crown it all, a presence of the purposes and activity on self-education of personal attitudes and behaviour. The two-part complex of techniques for
measurement of the basic traits of a psychological culture of a technical university teacher developed
by the author is presented. The part 1 contains techniques which diagnose cultural-psychological
needs of a teacher, define level of their development. The part 2 contains the techniques directed in
psychological factors revealing, which influence the development of technical university teachers’ psychological culture.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ситуації перетворення провідних політехнічних інститутів України в технічні університети
на них покладається відповідальність не тільки за професійну підготовку спеціалістів, але й за
формування в них певних суспільних стереотипів і цінностей. Поряд з предметно-професійною
підготовкою науково-педагогічних працівників технічних університетів актуальною стає проблема підвищення рівня їх психологічної культури, яка включає: грамотність і компетентність у
психологічному аспекті розуміння людської сутності, внутрішнього світу людини і самого себе,
людських відносин та поведінки; гуманістично орієнтовану ціннісно-смислову сферу (прагнення,
інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації); розвинену рефлексію; творчість у власному житті [13].
Важливою передумовою психологічної культури викладача технічного університету виступає
також його внутрішня настроєність на навчально-виховну діяльність [22].
Психологічна культура є важливою складовою загальної культури життєдіяльності та функціонування особистості як в її навколишньому середовищі в цілому, так і в межах реалізації
професійної діяльності, зокрема педагогічної.
Висока психологічна культура викладача сприяє: більш глибокому усвідомленню власних
можливостей (інтелектуальних якостей, працездатності, комунікативних якостей, характеру, темпераменту тощо); кращому усвідомленню своїх бажань (життєвих потреб у самозбереженні,
потреб у визнанні іншими людьми, у самореалізації своїх здібностей); правильній організації
своєї праці, побуту та дозвілля; оптимальному регулюванню особистісних і ділових стосунків з
іншими людьми (членами педагогічного колективу, студентами, членами сім’ї тощо) [18; 21].
Отже, дослідження суб’єктивних характеристик психологічної культури викладача технічного
університету, а також психологічних умов, що впливають на її розвиток, є актуальним завданням
педагогічної психології. Мета статті – представити комплекс психологічних методик для дослідження психологічної культури майбутніх викладачів технічного університету, а також психологічних чинників, що впливають на її розвиток.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
Психологічна культура є складовою базової культури особистості як системної характеристики людини, що дозволяє їй ефективно самовизначатися і самореалізовуватися в житті, сприяє успішній соціальній адаптації, саморозвитку й отриманню задоволення від життя [9].
До культурно-психологічних поведінкових проявів відносяться [17]:
 регулярне здійснення самопізнання, самоаналізу своїх особистісних і поведінкових особливостей, у результаті якого починають усвідомлюватися свої життєві призначення, утворюються та підтримуються конструктивне само відношення і самооцінка, що реально допомагають
жити, ставити здійсненні цілі та завдання, спрямовувати конкретні зусилля у напрямку, що відповідає своїм нахилам і перевагам, бути самим собою;
 конструктивне спілкування з близькими та далекими людьми, що допомагає продуктивному вирішенню особистих, ділових і громадських питань;
 хороша саморегуляція своїх емоцій, дій і думок – розвинені прагнення й уміння підтримувати переважно позитивний емоційний тон, зберігати спокій у стресових ситуаціях, створювати й підтримувати позитивні особистісні установки і ставлення, зберігати здоровий глузд і мудрість у конфлікті з людьми, проявляти гнучкість мислення при вирішенні складних завдань, підтримувати гармонічний, різноманітний й адаптивно необхідний спосіб життя, тощо;
 гармонійно організована творчість – наявність своєї цікавої творчої справи, що виконується найчастіше в ігровому та процесуальному стилі, з помірним вкладенням зусиль і часу
(адже є й інші важливі й адаптивно необхідні види діяльності);
 конструктивне ведення своїх справ, для якого характерним є реалістичне планування,
доведення, як правило, початої справи до кінця, уміння відмовитися від нереальної мети в умовах, що змінилися, та сформулювати нову, більш здійсненну мету, уміння працювати систематично, а не імпульсивно, з відпочинком і переключенням на інші види діяльності тощо);
 саморозвиток, що гармонізує, – наявність цілей і діяльності із самовиховання особистісних установок і поведінки, які гармонізують бажання, емоції, думки й уявлення про себе, інших
людей, навколишній світ, природу, а також ставлення до них, що, зрештою, поліпшує весь наш
спосіб життя.
Базуючись на аналізі сучасної літератури в галузі педагогічної психології, а також враховуючи власний практичний досвід з підготовки аспірантів технічних університетів до професійнопедагогічної діяльності, нами був розроблений Комплекс методик «Дослідження психологічної
культури викладачів технічного університету».
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Комплекс складається з двох частин, спрямованих на дослідження різних аспектів психологічної культури викладача технічного університету. Частина 1 містить методики, які діагностують
культурно-психологічні потреби, визначають рівень їхнього розвитку. У частині 2 вміщено методики, спрямовані на виявлення психологічних чинників, що впливають на розвиток психологічної
культури викладачів технічних університетів.
Структура першої частини Комплексу представлена у табл. 1.
Таблиця 1
Частина 1. Комплекс психологічних методик
«Дослідження психологічної культури викладачів технічного університету»

Конструктивне спілкування

Регулярне здійснення самопізнання

Параметр, що досліджується
Потреба у регулярному здійсненні самопізнання, самоаналізу

Психологічна
готовність до
професійнопедагогічної діяльності в технічному університеті
Мотивація професійнопедагогічної діяльності
Потреба у конструктивному спілкуванні

Стиль спілкування викладача
Комунікативні
уміння

Структурні компоненти
(психологічні характерисМетодика, автор
Джерело
тики)
- Рівень потреби у самопі- Психологічна культура
О.І.Мотков
знанні
особистості
[17]
- Ступінь реалізації пот(О.І.Мотков)
реби у самопізнанні
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби у самопізнанні
Рівень розвитку мотиваСамоаналіз психолоО.В.Винославська
ційного, когнітивного,
гічної готовності до [авторська розробка]
операційного та особистіпрофесійносного компонентів психопедагогічної діяльнослогічної готовності до
ті
професійно-педагогічної
в технічному університедіяльності в технічному
ті (О.В.Винославська)
університеті
- Ступінь прояву педагоМотиви вибору діяльЄ.П.Ільїн
гічного покликання
ності викладача
[12]
- Глибина вияву супутніх
(Є.П.Ільїн)
та другорядних інтересів
- Рівень потреби у консПсихологічна культура
О.І.Мотков
труктивному спілкуванні
особистості
[17]
- Ступінь реалізації пот(О.І.Мотков)
реби у конструктивному
спілкуванні
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби у конструктивному спілкуванні
Стиль педагогічного спілДіагностика стилів пеЗ.В.Масаєва
кування
дагогічного спілкування
[15]
(З.В.Масаєва)
Рівень сформованості
Діагностика сформоО.Лебідь
комунікативних умінь виваності професійної
[14]
кладача
культури майбутнього
керівника ЗОНЗ за
комунікативним критерієм (О.Лебідь)
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Продовження таблиці 1
- Рівень потреби у самоПсихологічна культура
регуляції своїх емоцій, дій
особистості
і думок
(О.І.Мотков)
- Ступінь реалізації потреби у саморегуляції своїх емоцій, дій
і думок
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби у саморегуляції своїх
емоцій, дій і думок
Локус контролю
Рівень екстернальностіОпитувальник на виінтернальності викладача
значення локусу контролю
(І.С. Бубнова)
Саморегуляція у Стиль поведінки виклада- Ваш стиль поведінки у
конфліктних сича у конфліктній ситуації
конфліктній ситуації
туаціях
(К. Томас)
- Рівень потреби у гармоПотреба у гарПсихологічна культура
монійно органінійно організованій творособистості
зованій
чості
(О.І.Мотков)
- Ступінь реалізації поттворчості
реби у гармонійно організованій творчості
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби у гармонійно організованій творчості
Творчий потенРівень розвитку творчого
Опитувальник «Який
ціал
потенціалу
Ваш творчий потенціал»
(Є.Ю.Бруннер)
Творча підготов- Рівень творчої підготовки
Самоактуалізація у
ка до навчальдо навчальних занять
педагогічній творчості
них занять
(О.В.Винославська)
- Рівень потреби у констру- Психологічна культура
Потреба у конструктивному вективному веденні своїх
особистості
денні своїх
справ
(О.І.Мотков)
- Ступінь реалізації потресправ
би у конструктивному веденні своїх справ
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби
у конструктивному веденні
своїх справ
Самоменеджмент Рівень самоменеджменту
Самоменеджмент:
викладача
наскільки добре ви
справляєтеся із своєю
роботою? (Л.Зайверт)
ІнформаційноІнтенсивність застосуванСамоактуалізація у
технологічний
ня інформаційних технопедагогічній творчості
самоменеджмент логій
(О.В.Винославська)

Конструктивне ведення справ

Гармонійність організації творчості

Саморегуляція

Потреба у саморегуляції своїх
емоцій, дій і думок

О.І.Мотков
[17]

І.С. Бубнова,
В.І. Рерке
[2]
Ю.Ф.Пачковський
[19]
О.І.Мотков
[17]

Л.Г. Подоляк,
В.І. Юрченко
[20]
О.В.Винославська
[6; 8]
О.І.Мотков
[17]

Л.Зайверт
[11]
О.В.Винославська
[7; 31]
О.В.Винославська
[4; 6]
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Гармонійність саморозвиток
Професійно-педагогічна
моральність

Потреба у здійсненні гармонійного саморозвитку

Прагнення розвиватися

Реалізація потреби у саморозвитку
Потреба у дотриманні професійно-педагогічної
етики
Розвиток моральної свідомості
Етичність поведінки

- Рівень потреби у саморозвитку
- Ступінь реалізації потреби у саморозвитку
- Гармонійність рівня і
ступеня реалізації потреби у саморозвитку
- Рівень прагнення до саморозвитку
- Самооцінка якостей, що
сприяють саморозвитку
- Оцінка можливості професійної самореалізації
Ступінь реалізації потреби викладача у саморозвитку
Моральний статус особистості

Рівень розвитку моральної свідомості
Індекс участі у сумнівних з
етичної точки зору педагогічних ситуаціях
Інтегральний показник психологічної культури

Продовження таблиці 1
Психологічна культура
О.І.Мотков
особистості
[17]
(О.І.Мотков)

Діагностика рівня саморозвитку й професійно-педагогічної
діяльності
(Л.М.Бережнова)

Л.М.Бережнова
[1]

Діагностика реалізації
потреби у саморозвитку
(М.П.Фетискін)
Формула людини
(В.Лефевр)

М.П.Фетискін
[24]

Етичні настановлення
викладача
(C.S.Alexander,
H.J.Becker в адаптації
О.В.Винославської)
Психологічна культура
особистості
(О.І.Мотков)

Ю.А.Шрейдер
[25]
О.В.Винославська
[3; 5]
C.S.Alexander,
H.J.Becker
[26]
О.І.Мотков
[17]

Обсяг статті не дозволяє докладно зупинитися на особливостях застосування всіх методик,
наведених у таблиц 1. У той же час, ми вважаємо за необхідне коротко зупинитися на особливостях дослідження рівня розвитку основних компонентів психологічної готовності до професійно-педагогічної діяльності за розробленою нами методикою «Самоаналіз психологічної готовності до професійно-педагогічної діяльності в технічному університеті». Бланк методики представляє собою матрицю, де по вертикалі перераховані основні компоненти психологічної готовності
(мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний), а по горизонталі – найважливіші функціональні ролі викладача технічного університету (педагог, вчений, методист, організатор, вихователь). Елементами матриці виступають рівні сформованості кожного з компонентів психологічної готовності до реалізації усіх функціональних ролей викладача, які опитувані мають визначити у відсотках. Експериментальна перевірка показала, що під час першого зрізу аспіранти,
як майбутні викладачі технічного університету, виставляють собі оцінки у межах 0-50 %. При
цьому викладач, який здійснює психолого-педагогічну підготовку аспірантів, має можливість їх
наочної мотивації до навчання за програмою «Основи психології і педагогіки вищої освіти» з метою розвитку необхідних умінь і навичок та відповідного підвищення початкових результатів. Як
правило, під час другого зрізу по оцінках усіх складових компонентів психологічної готовності до
професійно-педагогічної діяльності спостерігається позитивна динаміка.
Розвиток психологічної культури аспіранта технічного університету як майбутнього викладача здійснюється під впливом організаційної культури вищого навчального закладу і в умовах
психологічного клімату певного його підрозділу (науково-дослідної лабораторії, кафедри, факультету тощо). Впливають на процес становлення психологічної культури аспірантів й моральнісні характеристики інших учасників навчального процесу [16; 27-30].
Для виявлення психологічних чинників, що впливають на розвиток психологічної культури
викладачів технічних університетів, призначена друга частина Комплексу (таблиця 2).
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Таблиця 2
Частина 2. Комплекс психологічних методик
«Дослідження психологічних чинників розвитку психологічної культури
викладачів технічного університету»
Чинники розвитку психологічної куМетодика, автор
Джерело
льтури викладача
Організаційні
Соціально-психологічний клімат
Експрес-методика з вивчення
Д.Я.Райгородський
в педагогічному колективі
соціально-психологічного кліма[23]
ту в трудовому колективі
(О.С.Михалюк, А.Ю.Шалито)
Організаційна культура навчального
Методика діагностики типу корА.Л.Журавлев,
закладу
поративної культури організації
А.Б.Купрейченко
(А.Б.Купрейченко на основі ти[10]
пології Базарова, Малиновського)
Чисельність працівників в організації
Анкета
О.В.Винославська
«Етичні проблеми в організації»
[5]
Професійно-моральнісні
(О.В.Винославська)
Наявність етико-психологічних проблем
у професійній діяльності викладача (потреба в консультуванні)
Наявність в організації етичного кодексу
Тип соціального впливу в педагогічній
діяльності
Професійні
Освіта викладача
Стаж професійно-педагогічної
діяльності
Соціально-демографічні
Вік викладача
Стать викладача
ВИСНОВКИ
Комплекс психологічних методик «Дослідження психологічної культури викладачів технічного університету» доцільно використовувати для експериментальної перевірки рівня сформованості основних культурно-психологічних потреб викладачів, аналізу психологічних чинників розвитку психологічної культури викладачів технічного університету..
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