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ГРУПП В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  
В статье раскрывается анализ проблемы использования психотерапевтических групп в деятельности 

психологической службы высшего учебного заведения в Украине и за рубежом. Приведены результаты ис-
следования запроса студентов на участие в психотерапевтических группах, на основе которых разработа-
на представленная эмпирическая модель.  
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цінностей.  В останні десятиліття поширився інтерес віт-чизняних і зарубіжних дослідників щодо ціннос-тей освіти та ціннісних орієнтацій учителя. Ви-вчення цього феномену у межах психологічної науки передбачає, перш за все, визначення сут-ності педагогічних цінностей та професійних ціннісних орієнтацій учителів.  Вітчизняними та зарубіжними вченими розг-лядаються проблеми цінностей освіти (І.Д.Бех [2], М.Й.Боришевський [5], В.Г.Кузнєцова [11] та ін.), педагогічних цінностей та їх класифікації (І.Ф.Ісаєв [9], В.О.Сластьонін і Р.І.Чижакова [15] та ін.), цінностей педагогічної діяльності (Е.М.Кузь-міна [12]), формування професійних ціннісних орієнтацій учителя (В.В.Денисенко [7], С.О.Ка-мінськая [10], З.Н.Курлянд [13], О.Б.Мартинюк [14] та ін.). Проте у науковій психолого-пе-

дагогічній літературі поняття «педагогічні цін-ності» та «професійні ціннісні орієнтації» вчите-ля використовуються для позначення широкої сукупності об’єктів і явищ, пов’язаних з освітнім процесом. Більшість авторів ці поняття викорис-товують як семантично одностайні, інші, з дум-кою яких ми погоджуємося, ці поняття розрізня-ють – так саме як різняться поняття «цінності» і «ціннісні орієнтації» – як загальне (суспільне) й індивідуальне (особистісне). Тому метою статті є визначення тлумачен-ня та встановлення зв’язку понять «педагогічні цінності» та «професійні ціннісні орієнтації» вчителя. У психолого-педагогічних дослідженнях пе-дагогічні цінності визначаються як норми, що регламентують професійно-педагогічну діяль-
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ність [9]; стійкі орієнтири, за якими вчитель співвідносить свою педагогічну діяльність і жит-тєдіяльність [10]; особливості, які дозволяють учителеві задовольняти свої потреби і слугують орієнтирами його соціальної і професійної акти-вності, направленими на досягнення суспільно значущих цілей [16; 18]; категорія духовних цін-ностей, у яких утілено найвищі досягнення педа-гогічної думки у вигляді ідей, концепцій, теорій [14]. Педагогічні цінності, на думку Е.М.Кузь-міної, виступають як установка (готовність) здійснювати педагогами професійну діяльність певним чином. Готовність до діяльності, як відо-мо, є особливим психічним станом, що припус-кає наявність у суб’єкта образу певної дії і пос-тійної спрямованості свідомості на її виконання. Професійна готовність учителя є багатофункціо-нальним утворенням, ядром якого виступає сві-тоглядна позиція особистості [12]. Як зазначає В.О.Сластьонін, педагогічні, як і будь-які інші духовні, цінності затверджуються у житті не спонтанно. Вони залежать від соціальних, полі-тичних, економічних відносин у суспільстві, які багато у чому впливають на розвиток педагогіки й освітньої практики. Зі зміною соціальних умов життя, розвитком потреб суспільства й особис-тості трансформуються і педагогічні цінності [16]. Педагогічні цінності об’єктивні, оскільки складаються історично у ході розвитку суспільс-тва, системи освіти і фіксуються у педагогічній науці як формі суспільної свідомості у вигляді ідей, концепцій, теорій; вони виступають як від-носно стійкі орієнтири, з якими педагоги спів-відносять своє життя і педагогічну діяльність [9]. На основі аналізу психолого-педагогічних поглядів щодо тлумачення поняття «педагогічні цінності» нами педагогічні цінності визнача-ються як цінності освіти, її цілі, принципи, нор-
ми, які регламентують педагогічну діяльність і 
виступають у якості пізнавально-дієвої системи 
та слугують сполучною ланкою між суспільним 
світоглядом у сфері освіти і діяльністю педагога. Відповідно, професійні цінності – це орієнти-ри, на основі котрих людина обирає, опановує і виконує свою професійну діяльність. Професійні цінності – це віддзеркалення вимоги професії та суспільства до аксіосфери особистості фахівця. На нашу думку, поняття «професійні ціннісні орієнтації» може бути застосоване у широкому сенсі – у контексті будь-якої професійної діяль-ності людини, та більш деталізованому – відпо-відно конкретного її різновиду, наприклад, педа-гогічної професійної діяльності. Професійні цін-ності педагогічних фахівців визначаються сучас-

ними цінностями освіти, її цілями, принципами, нормами, та будучи інтеріоризовані особистістю вчителя, стають професійними ціннісними оріє-нтаціями. Орієнтація у педагогічній професії як суб’єктивно-особистісне утворення у всіх своїх проявах, як зазначає В.А. Шнейдер, виражає осо-бистісний сенс, значущість, цінність для вчителя своїх професійних задумів. Змістовна ж сторона значущості розкриває характер особистісного, суб’єктивного ставлення педагога до професії крізь систему його професійно-педагогічних цін-ностей [18]. Професійні ціннісні орієнтації, як індивіду-альні (особистісні) утворення, є ті ціннісні орієн-тації фахівця, наявність яких забезпечує якісне виконання фахівцем професійної діяльності. Різ-номанітні сфери професійної діяльності сучасної людини висувають вимоги не тільки до спеці-альних професійних знань, умінь і навичок, осо-бистісних якостей, а і до ціннісної спрямованос-ті, ціннісних ставлень, позицій, переконань. Ста-новлення професійних ціннісних орієнтацій від-бувається у взаємодії двох полярностей у єдино-му полі – особистості і професії, які обумовлю-ють розвиток одна одної. Виникаюча єдність утілюється у професійних ціннісних орієнтаціях, узгодженість яких попереджає дихотомію між вимогами професії й особистісними потребами, визначає становлення професійної аксіосфери фахівця. У кожній сфері професійної діяльності професійні ціннісні орієнтації фахівців наповню-ються відповідно її цілям, змісту, принципам тощо. Основні вимоги до професійних ціннісних орієнтацій учителя ґрунтуються на цінностях (педагогічних цінностях) сучасної освіти, які втілюються у меті, гуманістичній парадигмі, концептуальних підходах і принципах. Для змістовного визначення поняття «профе-сійні ціннісні орієнтації» вчителя важливими для нас були погляди:  
– З.Н.Курлянд, яка визначає професійно-цін-нісні орієнтації вчителя як суб’єктивне, ін-дивідуальне віддзеркалення у його психіці і свідомості соціальних цінностей педагогіч-ної професії, та відмічає, що наявність про-фесійно-ціннісної орієнтації припускає існу-вання відносно стійкої системи спрямовано-сті інтересів і потреб на педагогічну діяль-ність [13]; 
– О.Б.Мартинюк, що розглядає професійні цін-нісні орієнтації вчителя як систему інтегро-ваних смислових установок, яка визначає ставлення вчителя до сутнісних сторін пе-дагогічної діяльності та до її суб’єктів [14];  
– А.О.Шарова, що визначає професійні ціннос-ті як орієнтири, на основі котрих людина 
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обирає, освоює і виконує свою професійну діяльність [17];  
– В.В.Денисенко, котра розглядає професійні ціннісні орієнтації як систему професійної спрямованості та ставлення до професії вчи-теля, до її різних сторін, що виступають у якості суспільно-соціальних цінностей, які є критерієм оцінки будь-якого виду професій-ної діяльності та основою ставлення особис-тості до обраної професії [7]. Під професійними ціннісними орієнтація-

ми вчителя ми розуміємо систему професійної 
спрямованості та ставлення вчителя до педаго-
гічної діяльності та її різних сторін, що відобра-
жають змістовну сторону, основу і сутність 
професійної діяльності. Вони визначають її цілі і 
засоби, регулюють поведінку особистості у про-
фесійній діяльності. Професійні ціннісні орієнта-ції – це інтеріоризовані (прийняті) особистістю специфічні визначення об’єктів чи суб’єктів про-фесійної сфери як значущих відносно професій-них потреб. Вони виступають регулятором її дія-льності (виконують нормативну функцію) за допомогою дії на систему професійних мотивів. У цьому сенсі особливого значення набувають професійні ціннісні орієнтації педагога, пов’яза-ні з його ставленням до учнів, до предметів, що викладаються, до педагогічної діяльності.  Особистістю педагога можуть бути інтеріори-зовані як безпосередньо педагогічні цінності, так і їхнє віддзеркалення у професійних ціннос-тях педагогічних фахівців, які стають особистіс-ними ціннісними орієнтаціями вчителя і відпо-відають вимогам професійної педагогічної дія-льності до ціннісних ставлень, позицій, переко-нань педагогічних фахівців (рис. 1). Система цін-нісних ставлень учителя до педагогічної діяль-ності, будучи закріпленою у професійних цінніс-них орієнтаціях, виступає основою професійно-педагогічної спрямованості особистості педагога.  

У процесі підготовки та здійсненні професій-ної діяльності, як відзначає І.Ф. Ісаєв, учитель 

оволодіває педагогічними цінностями, робить їх власними професійними переконаннями, суб’єк-тивує їх [9]. Суб’єктивне ж сприйняття і привлас-нення педагогічних цінностей визначаються багатством особистості вчителя, спрямованістю його професійної діяльності. Саме рівень суб’єк-тивації педагогічних цінностей слугує показни-ком особистісно-професійного розвитку педаго-га [16]. Інтеріоризовані вчителем педагогічні цінності, набуваючи особистісного сенсу, вбудо-вуються у структуру особистісних ціннісних орі-єнтацій і приймають роль професійних цінніс-них орієнтацій педагога [14]. Таким чином педа-гог, інтеріоризуючи педагогічно-професійні цін-ності, вибудовує власну особистісну систему ін-дивідуально-особистісних цінностей, тобто сис-тему професійних ціннісних орієнтацій. Ступінь прийняття особистістю професійних цінностей залежить від активності її педагогічної свідомо-сті, оскільки встановлення цінності тієї чи іншої педагогічної ідеї, педагогічного явища відбува-ється в процесі оцінки. Критерієм оцінки є той узагальнений образ, що склався на основі психо-лого-педагогічних знань, результатів власної діяльності і зіставлення її з діяльністю інших. Образи індивідуальної педагогічної свідомості можуть співпадати і не співпадати з вироблени-ми і визнаними у суспільстві чи професійній гру-пі уявленнями про цілі, зміст, суб’єкта й об’єкта педагогічної діяльності, тобто про все те, що за-безпечує педагогічну компетентність і доціль-ність діяльності педагога [9]. Аксіологічне багат-ство педагога визначає ефективність і цілеспря-мованість відбору і приросту нових цінностей, їх перехід у мотиви поведінки і педагогічні дії [4].  Соціальна важливість і різноманіття педаго-гічних цінностей обумовлює необхідність їхньої класифікації. Впорядкованість педагогічних цін-ностей дозволяє представити їхнє положення та роль у загальній системі професійної підготовки і тим самим полегшує проектування змісту освіти.  У психолого-педагогічних наукових працях і дослідженнях існують різні приклади класифіка-цій педагогічних цінностей. Так, виходячи з то-го, що педагогічні цінності є зразками орієнтації свідомості і поведінки особистості, Р.І.Чижакова виокремлює домінантні, нормативні, стимулюю-чі та супутні цінності [15]. Розкриваючи питання гуманізації педагогічної освіти та розуміючи цінності педагогічної діяльності як засоби, що дозволяють учителеві задовольняти матеріаль-ні, духовні і суспільні потреби та цілі, що слугу-ють орієнтирами соціальної та професійної ак-тивності педагога, В.О.Сластьонін та Є.М.Шиянов 
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визначають такі їхні види: цінності, пов’язані з утвердженням особистості у суспільстві, най-ближчому соціальному середовищі; цінності, пов’язані з задоволенням потреби у спілкуванні; цінності, пов’язані з самовдосконаленням; цінно-сті, пов’язані з самовираженням, й утилітарно-прагматичні цінності [16]. У книзі, що розкриває професійно-педагогічну культуру викладача, І.Ф.Ісаєв наводить класифікацію професійних педагогічних цінностей, визначену у спільній роботі російських й американських учених з проблеми ціннісних орієнтацій педагогів. У цій класифікації педагогічні цінності групуються, виходячи з задоволеності викладача педагогіч-ною роботою і можливості його самореалізації у ній: цінності, що розкривають професійний ста-тус педагога; цінності, що показують ступінь залучення особистості у педагогічну професію; цінності, що відображають цілі педагогічної дія-льності [9]. Представляє інтерес запропонована самим І.Ф.Ісаєвим класифікація педагогічних цінностей, у котрій виокремлено їхні групи: цін-ності, що розкривають значення і сенс цілей професійно-педагогічної діяльності (цінності-цілі); цінності, що розкривають значення спосо-бів і засобів здійснення професійно-педагогічної діяльності (цінності-засоби); цінності, які розк-ривають значення і сенс ставлень як основного механізму функціонування цілісної педагогічної діяльності (цінності-відносини); цінності, що розкривають значення і сенс психолого-педа-гогічних знань у процесі здійснення педагогіч-ної діяльності (цінності-знання); цінності, що розкривають значення і сенс якостей особистос-ті вчителя (цінності-якості) [9].  Розглядаючи буття педагогічних цінностей у педагогічному просторі як умову і результат відповідної діяльності, І.Ф.Ісаєв також відзначає різні рівні існування педагогічних цінностей та розподіляє їх на групи: суспільно-педагогічні, професійно-групові й індивідуально-особистісні. Суспільно-педагогічні цінності розкривають характер і зміст цінностей, що функціонують у суспільстві, виявляючись у суспільній свідомості і сконцентрованих у моралі, релігії, філософії. Це – сукупність ідей, уявлень, норм, правил, традицій, що регламентують педагогічну діяльність. Професійно-групові цінності є сукупністю ідей, концепцій, норм, які регулюють професій-но-педагогічну діяльність у певних професійних групах (школа, училище, ВНЗ) або у рамках пев-них освітніх інститутів. Сукупність таких ціннос-тей має цілісний характер та відносну стабіль-ність і повторюваність. 

Індивідуально-особистісні цінності є склад-ним соціально-психологічним утворенням, у якому зливаються цільова і мотиваційна спря-мованість особистості, складаючи систему цінні-сних орієнтацій. Ця система включає: цінності, пов’язані з утвердженням особистістю своєї ролі у соціальному і професійному середовищі; цін-ності, що задовольняють потребу у спілкуванні; цінності, орієнтуючі на саморозвиток творчої індивідуальності; цінності самореалізації і цін-ності, що дають можливість задовольняти праг-матичні потреби [9]. Із сукупності педагогічних цінностей В.О.Сла-стьонін і Є.М.Шиянов [16], В.А.Волкова [6], О.М.Кузьміна [12] вирізняють цінності самодо-статнього та інструментального типів, що різ-няться за предметним змістом.  
Цінності самодостатнього типу – це ціннос-ті-цілі, які є «цінностями-цілями у собі» і вклю-чають творчий характер праці педагога, прести-жність, суспільну значущість праці, відповідаль-ність перед державою, можливість самоствер-дження, любов і прихильність до дітей. Ці цінно-сті виступають домінуючою аксіологічною фун-кцією у системі інших педагогічних цінностей, оскільки у цілях відбивається основний сенс дія-льності вчителя [6].  
Цінності інструментального типу – ті, що слугують засобом досягнення цінностей-цілей (суспільне визнання результатів праці вчителя, відповідність здібностей особистості характеру педагогічної діяльності, професійне зростання, умови роботи та ін.) [12]. Цінності-цілі стають значущими чинниками педагогічної діяльності і впливають на інструментальні цінності, що на-зивають цінностями-засобами. Ці цінності фор-муються у результаті оволодіння теорією, мето-дологією і педагогічними технологіями, склада-ючи основу професійної освіти педагога та розк-ладаються на цінності-ставлення, цінності-якості та цінності-знання. Цінності-ставлення забезпечують педагогові доцільну й адекватну побудову педагогічного процесу і взаємодії з його суб’єктами. В ієрархії педагогічних ціннос-тей найбільш високий ранг мають цінності-якості, оскільки саме у них виявляються особис-тісно-професійні характеристики педагога. До їхнього числа відносяться різноманітні та взає-мопов’язані особистісні, статусно-рольові та професійно-діяльнісні якості. Цінності-знання – це певним чином упорядкована та організована система знань й умінь, представлена у вигляді педагогічних теорій розвитку і соціалізації осо-бистості, закономірностей і принципів побудови 
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і функціонування освітнього процесу тощо [15; 16].  Щодо змісту професійних ціннісних орієнта-цій учителів, як відзначає В.О.Сластьонін, аксіо-логічний підхід органічно властивий гуманісти-чним психології та педагогіці, оскільки людина розглядається у них як вища цінність суспільст-ва та самоціль суспільного розвитку. Тому у центрі аксіологічного педагогічного мислення знаходиться гуманістична ціннісна орієнтація [15]. Гуманістичні цінності освіти В.Г.Кузнєцова визначає як сукупність особистісно значущих морально-естетичних якостей, властивостей, характеристик, предметів та об’єктів реальної та ідеальної дійсності, які відповідають морально-естетичним загальнолюдським ідеалам. Зазна-чаючи, що сукупність базових гуманістичних цінностей відбиває специфіку стосунків між лю-дьми, значення цих цінностей для життєвизна-чення і цілепокладання, координації всієї сфери соціокультурної поведінки особистості, дослід-ниця встановлює систему базових гуманістич-них цінностей: 
– життя як головна цінність існування лю-дини і суспільства; 
– доброта як здатність прихильно ставитися до людей, приносити радість і задоволення, щирість у стосунках; 
– любов до ближнього (сердечність) як почут-тя глибокої сердечної прихильності, відда-ності; 
– співчуття – здатність ставитися з розумін-ням, жалістю до переживань людини, її про-блем, турбот; 
– справедливість – здатність до неупередже-них учинків та дій відповідно до моральних та правових норм суспільства; 
– совість як тип поведінки людини відповід-но до морально-етичних норм людської спільноти; 
– глибока повага до людської гідності – здат-ність розкривати, розвивати найкращі якос-ті людини [11]. Іншими дослідниками сукупність професій-них ціннісних орієнтацій учителя визначається пріоритетом загальнолюдських цінностей, що включає такі цінності, як: істина, добро (гу-манізм) і краса; життя; особливо актуальну цін-ність – Батьківщина (Н.О.Асташова [1], Т.П.Бобро [3], та ін.). Розглядаючи виховний аспект теорії цінностей, М.Й.Боришевський [5], О.А.Дубасенюк [8] відзначають необхідність створення нової системи цінностей, яка слугувала б орієнтиром у вихованні молодого покоління, і підкреслюють, що вибір і пізнання конкретних значень як цін-ностей чи не цінностей є основним питанням 

при визначенні цілей виховання. Вплітання за-гальнолюдських цінностей – добра і краси, спра-ведливості, рівності і честі – у палітру цінностей педагогічних й оволодіння ними створює ту ос-нову, на якій ґрунтується зміст педагогічної освіти [9]. Продовжуючи думку С.Л.Рубінштейна, що цінності мають бути завоєними особистістю шляхом власних зусиль, внутрішньої моральної роботи вихованця, вітчизняний учений І.Д.Бех вважає, що сучасна освіта має бути спрямована на розвиток самоусвідомлення внутрішнього світу особистості, змістовної характеристики її ціннісної системи, тобто має бути зорієнтована на особистість [2].  Отже, висновуємо, що педагогічними ціннос-тями є норми, які регламентують педагогічну діяльність і виступають якості пізнавально-дієвої системи, слугують сполучною ланкою між суспільним світоглядом у сфері освіти і діяльніс-тю педагога. Професійні ціннісні орієнтації – си-стема професійної спрямованості та ставлення вчителя до педагогічної діяльності та її різних сторін, що відображає змістовну сторону, основу і сутність професійної діяльності вчителя. Педа-гогічні цінності – це загальні цінності освіти; професійні ціннісні орієнтації – це цінності, при-таманні безпосередньо особистості вчителя. У центрі аксіологічного педагогічного мислення вчителя знаходиться гуманістична професійна ціннісна орієнтація. Перспективи подальших досліджень убачає-мо у вивченні змісту та чинників розвитку про-фесійних ціннісних орієнтацій учителів. 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНО ЦЕННОСНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
В статье отражено соотношение понятий «педагогические ценности» и «профессиональные цен-

ностные ориентации», определенно содержание профессиональных ценностных ориентаций учителей. 
Ключевые  слова :  педагогические ценности, профессиональные ценностные ориентации, класси-

фикация педагогических ценностей.  
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 PROFESIONAL TSENNOSNYE ORIENTATION OF TEACHERS 
The article highlights the relationship between the concepts of «pedagogical values» and «professional value ori-

entations», determined the content of the professional value orientations of teachers. 
Ke ywo rd s :  pedagogical values, professional value orientations, teacher, classification of pedagogical values.  Стаття надійшла до редколегії 04.03.2013 року. 
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