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Анотація  
Психологічна готовність вчителя до професійної діяльності змінюється залежно від 

успішності та ефективності самої професійної діяльності. Вищим рівнем рефлексії вважаємо 
рівень осмислення, який припускає формування особистісних смислів. У цьому процесі 
велике значення має ставлення людини до різних компонентів професійної діяльності. 
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Abstract  
The psychological readiness of the teacher to professional activity varies depending on the 

success and efficiency of the professional activity itself. The higher level of reflection we consider 
the level of comprehension, which involves the formation of personal meanings. In this process, 
the person's attitude to various components of professional activity is very important.  

Keywords  
Readiness, personality, reflection, professional activity. 

 

Аналіз наукових досліджень показує, що поняття «готовність» 
повинне розглядатися як психологічний механізм, що функціонально 
зв'язує два системних утворення: особистість і діяльність. Загально 
прийнятими видами готовності до діяльності можна назвати: 
мотиваційну, цільову, операційну, регуляційну і вольову. Відносно рівнів 
чіткий поділ зробити складніше, оскільки рівневе позначення має як 
психологічна готовність особистості до діяльності у цілому (наприклад, 
низький, високий рівні), так і кожний з її видів. Психологічна готовність 
вчителя до професійної діяльності змінюється залежно від успішності та 
ефективності самої професійної діяльності.  

Рівні мотиваційної та операційної готовності особистості є похідними від 

відповідних рівнів рефлексії: оцінки, аналізу та осмислення. Вищим рівнем 

рефлексії вважаємо рівень осмислення, який припускає формування 

особистісних смислів. У цьому процесі велике значення має ставлення людини 

до різних компонентів професійної діяльності (мотивація, цілі та ін.),  

а також до структури власної особистості (професійно важливі якості, 
установки та ін.).  

Професія, безумовно, накладає свій відбиток на зовнішній вигляд і 

особливості поведінки людини. У ситуаціях, коли особистість 

«поглинається» професією, маємо справу з явищем професійної 

деформації особистості, «коли професійні звички, стиль мислення і 

спілкування та інші особливості особистості загострюються, переносяться 

зовні, послаблюючи взаємодію людини з іншими людьми» [1, с. 21]. Як 

відзначає Л.М. Корнєєва, що небажані професійні деформації виявляються 

у представників практично усіх видів професійної діяльності [2]. У її 
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дослідженні відзначається, що як найважливіший чинник успішності 
діяльності виступає «Я-конпепція» людини. Вважаємо, що «Я-концепція» 
має низку рефлексивних характеристик, що дозволяє суб'єктові 
професійної діяльності формувати уявлення про себе, свій спосіб життя, 
формувати певне ставлення до соціальних ситуацій.  

Розглядаючи рефлексію як відображення принципів і смислів, які 

лежать в основі самоконтролю і саморегуляції психічних процесів, 

діяльності і поведінки, можна припустити, що результатом подібного 

відображення повинен стати певний образ людини. Образ людини у 

контексті професійної діяльності педагога виступає показником якісної 

сформованості моделі особистості вчителя і визначає його індивідуальний 

стиль діяльності. Під готовністю у психології розуміється особливий 

психічний стан, для якого характерні установка на діяльність та операційні 

вміння, необхідні для досягнення результатів у певній діяльності. О.О. 

Білобрикіна виділяє готовність до пізнавальної діяльності як одну з 

найважливіших умов підготовки учня до практичної діяльності. Як основні 

критерії нею виділені три рівні готовності до пізнавальної діяльності [3].  

Рефлексія у психології розглядається як «родова здатність людини, 
що проявляється у зверненні свідомості на саму себе, на внутрішній світ 
людини і його місце у взаєминах з іншими, на форми і способи 
пізнавальної і перетворюючої діяльності» [4, с. 372]. Як основні рівні 
розвитку рефлексії В.І. Слободчиков та Є.І. Ісаєв розрізняють: нульовий 
(наївну свідомість), рівень фіксації, рівень узагальнення і рівень 
осмислення. Динаміка переходу від нульового рівня до осмисленого і 
буде визначати той або інший рівень психологічної готовності 
особистості до професійної діяльності, а також рівень результативності 
самої діяльності (від репродуктивного до творчого). І.М. Семенов, 
досліджуючи роль рефлексії у творчому мисленні, розглядає її як форму 
активного особистісного переосмислення людиною змісту своєї 
індивідуальної свідомості, що забезпечує успішне здійснення ним 
власної діяльності [5].  

Необхідно відзначити, що інтенсифікація рефлексії є основною 
умовою виявлення вірного способу дії, тобто способу доцільного. Сама 
можливість інтенсифікації рефлексії залежить від того, яку позицію 
займає суб'єкт професійної діяльності. При відтворенні професійної 
діяльності відзначається екстенсивна форма рефлексії, основна функція 
якої зводиться до контролю за просуванням у сфері операційних умінь 
людини. Продуктивна особистісна позиція дозволяє реалізувати 
інтенсивну форму рефлексії, як основні функції якої можна виділити 
наступні: усвідомлення змісту підстав власної діяльності (наприклад: 
мотиви професійної діяльності, потреби, які людина задовольняє, 
перебуваючи у ній та ін.), пошук помилкових допущень, визначення міри 
(ступеня) адекватності використовуваних засобів.  

Розглянемо, яким чином змінюються властивості особистості 
залежно від рівня рефлексії. 
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1. Наївна свідомість: властивості особистості у структурі 
професійної Я-концепції розглядаються у відриві від контексту 
професійної діяльності і являють собою розрізнені уявлення про 
структуру моделі особистості ефективного вчителя як педагога; 
властивості особистості розглядаються у відриві від змісту професійної 
діяльності і представлені в основному у зв'язку з іншими соціальними 
ролями, не пов'язаними із педагогічною професією. Дані властивості 
особистості не утворюють систему професійно важливих якостей, а є 
хаотичним відображенням уявлень людини про саму себе як індивіда.  

2. Рівень фіксації: у Я-концепції вчителя представлені різні 
властивості особистості, серед яких більше місце посідають професійно 
важливі якості. Сукупність різних властивостей особистості може бути 
впорядкована вчителем відповідно до ідеальної моделі особистості 
вчителя. Кожна якість може бути оцінена за ступенем наближення або 
видалення від ідеалу. Вчитель може оцінити власні якості за ступенем 
значимості для своєї діяльності. Виділення якостей, найбільш значимих 
для діяльності вчителя, може характеризувати здатність перейти на 
інший рівень професійних уявлень про особистість вчителя.  

3. Рівень узагальнення: даний рівень представлений 
властивостями, адекватними предмету професійної діяльності. В 
основному властивості відображають уявлення людини про себе як про 
суб'єкта спілкування. Я-концепція являє собою сукупність властивостей, 
об'єднаних в одній групі (наприклад: для професійного мислення важливі 
певні властивості, як і для професійного спілкування, риси, які 
відображають особливість темпераменту, особливість мовлення і т.д.) 
Сама здатність вчителя до узагальнення припускає можливість 
виділення класу ситуацій або явищ, у яких доречним є конкретний 
комплекс особистісних рис. Розуміння принципу об'єднання конкретних 
властивостей відповідно до цілей професійної діяльності свідчить про 
готовність до переходу на наступний мотиваційний рівень. Ключовим 
критерієм відповідності даному рівню операційної готовності особистості  
є виділення відповідних цілей професійної діяльності, для досягнення 
яких необхідно мати відповідні здібності та якості особистості.  

4. Рівень осмислення: на даному рівні вчителю необхідно визначити 
зміст конкретної властивості своєї особистості у контексті професійної 
діяльності. Сама можливість осмислення власних якостей приводить до 
того, що якості можуть бути переглянуті, або можуть бути включеними до 
того мотиваційного комплексу, який найбільшою мірою відповідає змісту 
професійної діяльності. Даний рівень дійсно можна назвати вищим 
операційним рівнем реалізації професійної діяльності, тому що на ньому 
здійснюється рефлексивна регуляція власного образу. Результатом 
такого осмислення є планування діяльності, спрямованої на 
самовиховання і саморозвиток власної особистості у контексті 
смислового простору професії. На даному рівні може відбутися також і 
перегляд цілей професійної діяльності, якщо такі не відповідають її 
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змісту. Диспозиційна структура «смисл - мета» виступає головною 
детермінантою професійного самовизначення вчителя як педагога, тому 
що на цьому рівні цілі діяльності стають або не стають особистісно 
значимими, що приводить вчителя до розуміння того, яким він повинен 
стати як професіонал. Залежно від ступеня відповідності професійних 
цінностей і цінностей особистості конкретного суб'єкту діяльності, 
людина у більшому або меншому ступені реалізується у своїй 
професійній діяльності як особистість, розуміє та усвідомлює свою місію 
у професії вчителя.  

За рівнями регуляційної готовності за класифікацією С.П. Попової 
вчителів можна розділити на три типи [6]. Перший тип (неадекватно 
висока самооцінка і рівень мотивації, високий рівень домагань і низький 
рівень тривожності). Вчителів цього типу характеризують такі 
властивості, як наполегливість у досягненні цілей, схильність 
переслідувати віддалені цілі, вибір складних і важко доступних завдань, 
схильність до захоплення роботою, схильність до збільшення активності  

і напруження. При цьому вони іпохондричні і зазнають труднощів у 
реалізації власних життєвих планів. Представники першого типу 
найчастіше стикаються із проблемою продуктивної діяльності у 
педагогічному колективі через надмірну вимогливість до навколишніх, що 
породжує гострі емоційні конфлікти. Тому вони характеризуються 
відносною замкнутістю, обмеженими (порівняно з іншими їхніми 
колегами) соціальними контактами, недостатньою готовністю до 
взаємодії з іншими людьми, професія сприймається як така, що 
приносить задоволення, що у свою чергу дозволяє побачити сенс життя; 
достатній рівень теоретичних знань, професійних умінь і навичок, іноді 
виникають труднощі у регуляції поведінки, пізнавальної і професійної 
діяльності; в основному сформувалася психологічна готовність до 
самостійної професійної діяльності, практично реалізуються основні 
етичні принципи діяльності вчителя.  

Другий тип (висока самооцінка і помірковано високий рівень 
мотивації, помірний рівень домагань і середній рівень тривожності). 
Вчителі цього типу регулятивної підструктури, як правило, відрізняються 
впевненістю у своїх силах, наполегливістю у досягненні мети, більшою 
продуктивністю, критичністю в оцінці досягнутого. Вони товариські, при 
цьому не шукають самоствердження, налаштовані на успіх, тому 
розраховують свої сили і вимірюють свої зусилля із цінністю, яку треба 
досягти. Їх характеризує прагнення до більшої активності у 
професійному напрямку, емоційний підйом, інтерес до професійної 
діяльності у цілому. Вчителі цього типу виявляють живу цікавість до 
виявлення своїх індивідуальних здібностей, необхідних для професійної 
діяльності. Вони краще адаптуються до життя у суспільстві, оскільки 
впевнені у собі, настроєні на успіх, розміряють свої зусилля зі складністю 
завдань, що стоять перед ними, високий рівень усвідомлення соціальної 
значимості і гуманістичної сутності професії вчителя в освітньому 
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процесі, проявляється активна громадянська і професійна позиція; стійке 
відношення до особистості людини як до пріоритету соціального буття, 
сформовані навички самоорганізації діяльності, усвідомлюється 
необхідність роботи з подальшого самовдосконалення; розвинене 
свідоме та емоційне прийняття своєї професії, що приносить 
задоволення і становить важливу частину життя.  

Третій тип (низька самооцінка і середній або низький рівень 
мотивації, низький рівень домагань і рівень тривожності). Вчителі даного 
типу більшою мірою байдужні до успіхів, їх не цікавлять високі 
результати, і вони спеціально нічого не вживають для їхнього 
досягнення, надають перевагу завданням середнього або злегка 
підвищеного ступеня труднощі, що може пояснюватися заниженою 
самооцінкою, невір'ям у свої сили, «комплексом неповноцінності». 
Навколишній світ сприймається ними як такий, що містить у собі постійну 
погрозу, небезпеку. Цілі носять глобальний або розмитий характер, 
уявлення про себе як про фахівця, про способи професійної діяльності 
достатньо неясні. Підвищений рівень особистісної тривожності 
перешкоджає повному розкриттю творчих можливостей особистості у 
професійній діяльності, знижує життєву активність. Вони емоційно 
гостріше реагують на повідомлення про невдачу, гірше, ніж інші, 
працюють у стресових ситуаціях.  

Отже, психологічна готовність особистості є, насамперед, 
динамічною смисловою структурою, що визначає якість активності 
особистості у професії, її мотивацію і рівень здібностей ситуаціях або в 
умовах дефіциту часу, відведеного на рішення завдання та психічний 
стан, який виникає у результаті усвідомленого або неусвідомленого 
відображення психологічної структури професійної діяльності і який 
характеризується певними мотиваційними, операційними та 
регуляційними властивостями особистості. 
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Анотація  

У даній статті теоретично обґрунтовано вплив темпераменту вчителя на 
ефективність навчально-виховної діяльності. Охарактеризовано позитивні та негативні 
властивості кожного типу темпераменту у взаємозв‟язку з педагогічною діяльністю.  

Ключові слова  
Темперамент, індивідуальні властивості, навчально-виховна діяльність, 

індивідуальний стиль діяльності. 
 

Abstract  
This article substantiated theoretically the influence of teacher's temperament on the 

effectiveness of educational activity. Positive and negative properties of each type of temperament 
in relationship to pedagogical activity are characterized. 

Keywords  
Тemperament, individual properties, educational activity, individual style of activity. 

 
В сучасній науковій літературі багато праць присвячено вивченню 

відмінностей індивідуально-типологічних властивостей особистості 
залежно від професійної діяльності. Проте, зовсім незначна увага 
приділена дослідженню властивостей темпераменту педагога, його 
позитивних та негативних сторін, їх прояву в навчально-виховній 
діяльності та в спілкуванні з учнями.  

Індивідуально-типологічні властивості особистості найяскравіше 
виявляються в темпераменті, характері, здібностях, у пізнавальній, 
емоційній та вольовій діяльності.  

Особливе значення серед індивідуально-типологічних 
властивостей відіграє темперамент, оскільки від його типу залежить не 
лише успіх професійної діяльності та ефективна організація педагогічної 
взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами, а й рівень успішності 
навчальної діяльності учнів [1].  

Психологічною характеристикою темпераменту є не самі по собі 
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