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Аннотация. В творчестве киевской иконописной мастерской Л.Д. Ляпича, начавшей свою деятельность в 
конце ХХ в., используют бессанкирный приём личного письма, который отличается от приёмов прошлого. Карна-
ция пишется по сусальному золоту, указывая на преображение изображенного.
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S. Horban. Non-dark underpaint method and transmission of concept of light in the creative works of the icon-
painting workshop of L.D. Lyapich. – Article.

Summary. In the creative works of the Kiev icon-painting workshop of L.D. Lyapich, who began her activity at the 
end of the twentieth century, uses the non-dark paint method of writing carnation, which differs from the techniques of the 
past. Carnation write on a gilded basis, indicating the transformation of the image.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СТУДЕНТА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена проблемі психолого-педагогічного формування почуття безпеки студента в 
закладі освіти як відповіді на сучасні інформаційні й соціальні загрози. Запропоновано систему педагогічних умов, 
покликаних забезпечити психологічне здоров’я учасників освітнього процесу.
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Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про психологічну службу у 
системі освіти України» визначає основну мету, завдання, напрями і принципи розвитку психологіч-
ної служби в закладах освіти, заручившись підтримкою профільних закладів освіти, психологічних фа-
культетів, наукових установ та організацій, державних і громадських об’єднань, об’єднань юридичних 
осіб, що здійснюють діяльність у сфері психології освіти [11]. Головна мета педагогічного забезпечення 
освітнього процесу полягає в підвищенні рівня ефективності освітньої діяльності не лише за рахунок 
імплементації педагогічних умов, а й засобом психологічної підтримки. Психологічне забезпечення сис-
теми вітчизняної освіти підпорядковується Конституції України, Законам України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-тех-
нічну освіту», «Про вищу освіту», іншим законам України, постановам Верховної Ради України, актам 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також вищезга-
даному Положенню.

Пріоритетним напрямом психолого-педагогічного забезпечення освіти як сукупності заходів, спря-
мованих на розв’язання її актуальних завдань, є розроблення й упровадження педагогічних і психологіч-
них програм і проектів, зосереджених на профілактиці асоціальних проявів (соціального сирітства, різних 
видів залежності, насилля в сім’ї тощо), подоланні труднощів адаптаційного періоду й процесу навчання, 
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превенцію поведінкових відхилень. Світова наукова спільнота доводить високий рівень кореляції ціле-
спрямованого педагогічного впливу із загальним показником якості життя населення, індикатором якого 
слугує відчуття особистісної безпеки [13]. Нині в закладах освіти актуальною проблемою постає педаго-
гічне забезпечення психологічної безпеки суб’єктів навчання загалом і студентської молоді зокрема.

Сучасні дослідження означеної наукової прогалини однією з її причин визнають недостатньо ви-
сокий рівень професійної компетентності педагогів. Просвітницька діяльність для працівників закладів 
освіти в напрямі впровадження педагогічних умов щодо створення психологічного комфорту особисто-
сті дала б змогу знизити наслідки негативних соціальних, інформаційних загроз, підвищити не лише 
загальний рівень освіченості сучасного студента, а і якість життя всіх учасників освітнього процесу. 
Такий підхід не суперечив би нормативним положенням щодо організації освітнього процесу, а також 
згрупував завдання забезпечення успішної соціалізації, збереження й укріплення здоров’я, формування 
в студента як учасника освітнього процесу культури особистісної безпеки тощо.

Психолого-педагогічне формування почуття особистісної безпеки студента розглядається нами як 
цілеспрямований процес створення й реалізації комплексу сприятливих педагогічних умов для вільного 
розвитку студента, реалізації його прав і можливості займати активну позицію в суспільстві. Процес 
формування й розвитку психологічної безпеки студента передбачає розвиток здатності відображати зов-
нішні умови функціонування у формі певного суб’єктивного конструкту, який слугує засадою для по-
переднього психологічного програмування вчинків і дій, для їх регуляції в будь-якому виді діяльності. 
Варто наголосити, що ефективність, оптимальність і стійкість процесу взаємодії особистості із серед-
овищем підпорядковується зв’язку з рівнем розвитку соціально-психологічної обізнаності у сфері без-
пеки, наявністю навичок і вмінь не лише до розпізнання загрозливої ситуації, а й протистоянню їй [16].

Ключова ідея педагогічного забезпечення діяльності закладу освіти – створення сприятливих умов 
для навчання й розвитку студента, професійного зростання викладацького колективу, психологічного здо-
ров’я всіх учасників освітнього процесу. Проте заклад освіти, будучи відкритою системою, підлягає впли-
ву різноманітних суспільних чинників. Саме тому пріоритетним напрямом розвитку психолого-педагогіч-
ного забезпечення діяльності закладу освіти має бути формування психологічної безпеки та розвивальний 
характер освітнього середовища, яке узагальнює систему заходів щодо усунення чинників негативного 
впливу на особистість студента й формує соціально-психологічну компетентність, що, у свою чергу, дає 
змогу обирати студенту власний життєвий шлях, самостійно долати труднощі, аналізувати ситуацію, оби-
рати поведінкову стратегію, не принижуючи при цьому свободу та гідність оточуючих [14].

Концептуальним положенням психолого-педагогічного забезпечення почуття безпеки студента 
слугують суб’єкт-суб’єктні стосунки учасників освітнього процесу. Наукова література трактує поняття 
суб’єктності як здатність людини презентувати себе суб’єктом діяльності, соціального життя й самови-
значення та комунікації. Проте суб’єктність визначається не самовідчуттями, властивими кожній люди-
ні, а психічною єдністю, що трансцендентна відносно отриманого досвіду й покликана забезпечувати 
стабільність свідомості. Засвоєний досвід взаємостосунків інтеріоризується та функціонує як система 
ціннісних орієнтацій і соціальних установок. Ця психічна єдність передбачає унікальність персональ-
ного досвіду, почуттів, відчуттів, думок, розпоряджатись якими вміє й має право виключно суб’єкт [8]. 
Тож суб’єктність розглядаємо як виключну здатність людини приймати рішення на основі й із приводу 
того, що і становить його суб’єктність. Отже, першоджерелом і рушійною силою розвитку суб’єктності 
постає спільна діяльність і спілкування, за допомогою яких відбувається імплементація особистості в 
суспільство, залучення індивіда до культури через видозміну власних вчинків і дій, себе, інших людей; 
до самостановлення індивідуальності і збагачення суспільного життя.

Сучасне суспільство як сукупність підпорядкованих структур та інститутів характеризується дещо 
жорсткими примусово-цільовими орієнтаціями. Воно віддаляється від вищих духовно-маральних реалій 
і гуманістичних цінностей. Громадськість потребує нової моделі комунікаційної раціональності, яка б 
цілком підпорядковувалась суб’єкт-суб’єктній взаємодії та долала б деструктивний вплив дегуманізму. 
На думку науковців, побудова суспільства, яке відповідає цим критеріям, можлива за умови прийняття й 
упровадження нового дискурсу з позаінституційним походженням, породженого підсвідомими мораль-
ними потребами його учасників, які прагнуть до порозуміння і згоди. Нова комунікативна модель сягне 
організаційного рівня й перетвориться на стратегічний орієнтир діяльності соціальних інститутів лише 
за сприяння самих суб’єктів [2].

Згідно із суб’єктно-діяльнісним підходом, розвиток особистості студента відбувається в процесі 
власне діяльності засобом усвідомлення її сутності й себе в ній під час діалогічної емоційної взаємодії з 
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іншими (викладачем, одногрупником тощо). Тож як основа суб’єкт-суб’єктних стосунків закладений ді-
алог, що підтверджено положеннями системно-діяльнісного аналізу міжособистісної взаємодії. Провід-
ними детермінантами формування суб’єкт-суб’єктних стосунків під час навчально-виховного процесу в 
закладі освіти є особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія, достатньою мірою розвинена суб’єктна 
позиція студента, діалогічний стиль спілкування викладача і студента [9]. Формування суб’єкт-суб’єк-
тних стосунків педагога і студентської молоді може слугувати специфічним завданням навчально-вихов-
ного процесу, що потребує спеціального змістово-процесуального забезпечення, демократичного стилю 
взаємодії викладача й використання діалогу як домінантної форми спілкування.

Тож суб’єкт-суб’єктні стосунки викладача і студента під час навчально-виховного процесу визна-
чені передусім суспільною природою людини, зміст якої зведений до реальної ситуації взаємодії і сто-
сунків з іншими. Джерелом розвитку суб’єктності особистості студента в закладі освіти є освітній про-
стір, у межах якого й відбувається така взаємодія.

Викладені вище положення дали науковцям змогу сформувати підґрунтя для комплексу педаго-
гічних умов щодо формування психологічної безпеки особистості студента в умовах навчально-вихов-
ного процесу в закладі освіти. Структуру комплексу умовно поділено на два складники: перша – цілі й 
завдання планування навчальної, позанавчальної й оздоровчо-корекційної діяльності; друга – змістовий 
складник, що містить засоби та методи психолого-педагогічного впливу, спрямованого на розвиток, нав-
чання й виховання в студентів культури особистісної безпеки, підвищення загального показника якості 
життя [15].

Далі більш детально зупинимось на характеристиці означених складників.
Цільовий складник. Головна мета психолого-педагогічного формування особистісної безпеки сту-

дента – створення сприятливих соціально-психологічних умов для вільного розвитку особистості й ре-
алізації її прав і можливості займати активну позицію в суспільстві, не обмежуючи власним вибором 
інших. Тож серед педагогічних умов створення відповідного клімату виокремлено такі [1]:

– забезпечення базового захисту всіх учасників освітнього процесу;
– формування культури особистісної безпеки всіх суб’єктів освітнього процесу;
– розвиток особистісних якостей учасників освітнього процесу, що характеризують їх захищеність 

від деструктивних чинників;
– формування суб’єкт-суб’єктних стосунків між викладацьким і студентським колективом;
– забезпечення і сприяння процесу примноження особистісного ресурсу резистентності до де-

структивних впливів;
– сприяння розвитку компетентності у сфері особистісної психологічної безпеки студентів, педаго-

гів, працівників закладу освіти;
– забезпечення процесу посилення особистісної психологічної безпеки всіх учасників освітнього 

процесу шляхом підвищення якості життя (економічне зростання, доступ до інформаційних ресурсів 
тощо).

Змістовий складник. Характеризуючи різновиди психолого-педагогічного інструментарію для 
формування психологічної безпеки студента, варто звернути увагу на те, що нині виховний компонент 
у закладах освіти втратив свою значущість і система виховання майбутніх фахівців фактично призу-
пинилась. Натомість вища освіта цілком зосередилась на завданнях професійно-діяльнісної підготовки 
фахівця, а не на комплексному гармонійному розвитку його особистості. Отже, на думку Л. Коханович, 
система виховання студента не є пріоритетним компонентом освіти чи необхідним складником педаго-
гічної діяльності. Тож іноді спостерігаємо нераціональний відбір базового компонента вищої освіти в 
навчальних, робочих планах і стандартах, що зумовлює суперечність у системах навчання й виховання. 
Ефективність виховної роботи в закладах освіти значною мірою залежить від рівня органічної взаємодії 
навчального та виховного процесів. Виховання неможливе без наявності певних знань, умінь, навичок, 
компетентностей, якими оволодіває студент під час навчання, проте навчання нині є важливим виховним 
засобом [6]. Необхідною умовою загальної та професійної вихованості майбутнього фахівця є перео-
рієнтація навчального процесу в закладі освіти на розв’язання інтегративних морально-пізнавальних 
завдань, що дасть змогу розглядати освіту ХХІ століття як таку, що орієнтована на формування культури, 
становлення й розвиток особистості студента.

Оскільки зміст психологічної безпеки студента виявляється в сукупності його виховних установок 
відносно конкретного виду діяльності, важливо включити до складу змістового блоку ті види діяльно-
сті, котрі сприятимуть розвитку психологічного здоров’я й формуванню почуття безпеки. Важливу роль 
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у розвитку високоморальної, духовно розвиненої та фізично здорової особистості, здатної до виконання 
професійних обов’язків на високому рівні, прийняття відповідальних рішень, відіграє поінформованість 
студента. Інформаційно-вихована робота зі студентом передбачає оволодіння ним основною освітньою 
програмою підготовки фахівця. У процесі засвоєння програми в студента формується громадська відпо-
відальність, прагнення до професійного зростання, формуються професійно значущі якості й компетент-
ності. Означений вид роботи може бути впроваджений як окремий курс або ж шляхом організації позана-
вчальної роботи (науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах, круглих столах, педагогічних 
читаннях тощо). Результатом інформаційно-виховної роботи як різновиду психологічної підтримки може 
бути сформована громадська позиція, критичне ставлення до джерел інформації, самовизначення, само-
реалізація студента, його творчі прояви, прагнення до незалежності, самостійного підвищення особистої 
відповідальності (як за стан власного психологічного здоров’я, так і професійне становлення), що, своєю 
чергою, сприяє формуванню культури особистісної безпеки суб’єкта освітнього процесу [3].

Окремий напрям роботи у закладах освіти – соціально-педагогічна діяльність, що спрямована на за-
безпечення й захист прав студента, створення умов для самореалізації в суспільстві, а також надання йому 
допомоги в процесі соціалізації, засвоєння ним соціокультурного досвіду. З метою формування почуття 
психологічної безпеки студента соціально-педагогічна робота може містити таку систему заходів [7]:

– розроблення й забезпечення реалізації програм соціального захисту студентам із груп ризику 
(молоді сім’ї, сироти, інваліди, переселенці);

– проведення систематичних цілеспрямованих оздоровчих заходів усіх учасників освітнього про-
цесу (як педагогічного, так і студентського колективу);

– реалізація інформаційно-методичної й організаційної роботи з кураторами та заступниками з 
виховної роботи;

– залучення студентів до розподілу місць для проживання в гуртожитках;
– організація контролю щодо дотримання правил внутрішнього розпорядку студентами на терито-

рії закладу освіти;
– ретельний контроль призначення соціальних стипендій студентам, а також разової матеріальної 

допомоги з фонду профспілки;
– сприяння у здоров’язбереженні і здоров’ябудівництві студентів.
Розвиток валеологічної свідомості молоді й популяризація спорту та фізичної культури – нагальна 

соціальна проблема. Спортивно-оздоровча діяльність закладу освіти має вирішальну роль у психоло-
го-педагогічному процесі формування почуття психологічної безпеки, слугує точкою відліку для здоро-
вого способу і стилю життя сучасного студента.

Серед напрямів спортивно-оздоровчої діяльності, що цілком сприяють психологічній безпеці осо-
бистості, виокремлюють такі: спортивні секції; організація і проведення спортивних змагань, марафонів 
тощо; пропаганда й поширення здорового способу життя, залучення студентів до занять фізичною куль-
турою і спортом [4].

Реалізація означених напрямів може здійснюватись комплексно у взаємодії з іншими структурни-
ми підрозділами, що залучені до здоров’язберігаючої діяльності закладу освіти.

З-поміж різновидів соціальної активності студента вирізняється культурно-дозвіллєва діяльність 
як інструмент його саморозвитку, збагачення його моральної та духовної сфери. Студентська молодь 
має самостійно ініціювати власне дозвілля й раціонально використовувати вільний час. Саме в проце-
сі відпочинку й дозвілля студенту простіше сформувати шанобливе ставлення до власної особистості, 
навіть подолати певні недоліки характеру, тому важливо підтримувати таку ініціативу. Чітка організація 
дозвілля й культурного відпочинку позитивно впливає на формування та підтримку сприятливого пси-
хологічного клімату в колективі й зміцнює психологічне здоров’я [12].

Культурно-дозвіллєва діяльність має на меті розкривати й підтримувати творчий потенціал студента, 
сприяти можливості проявити себе в культурній сфері. Серед оптимальних форм організації культурного 
дозвілля, які враховують ініціативу і практичну участь кожного студента, можна виокремити такі: гуртки 
за інтересами (політичні, інтелектуальні, спортивні, розважальні); творчі колективи (музичні, танцюваль-
ні, хореографічні тощо); організація культурно-дозвіллєвих заходів (офіційні і святкові зустрічі, концерти, 
шоу, театралізовані дійства, фольклорні свята, конкурси й фестивалі, студентські акції тощо).

Заслуговує на особливу увагу психолого-педагогічна профілактика в закладах освіти – це система 
запобіжних заходів, що нівелюють зовнішні чинники, детермінанти й умови, які негативно відобража-
ються на розвитку учасника освітнього процесу. Ця система заходів має превентивний характер для 
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можливого неблагополуччя в особистісному та психічному розвитку студента, а також забезпечує ефек-
тивність психолого-педагогічних умов, сприятливих для цього розвитку.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (підпункт 4 пункту 1 статті 26), серед основних за-
вдань закладу вищої освіти виокремлено «формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити 
та самоорганізовуватися в сучасних умовах» [5]. Натомість фіксуємо отримані результати соціологічних 
опитувань Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і відмічаємо стабільно високу тенденцію залежності рес-
пондентів вікової групи 15–17 років від алкоголю та інших наркотичних речовин [10], тож саме психоло-
го-педагогічна профілактика в закладах освіти є головною системою формування особистісної безпеки 
студента в ситуації тут і тепер. З-поміж провідних напрямів психолого-педагогічної профілактики в за-
кладі освіти виокремлюють [3]:

– охорона здоров’я всіх учасників освітнього процесу – викорінення можливих передумов виник-
нення й розвитку хвороб, створення сприятливих умов для охорони здоров’я, виховання фізично та мо-
рально стійких особистостей;

– профілактика девіантної поведінки студента: профілактика самогубств (суїциду) – своєчасна  
діагностика й відповідна корекційна діяльність; активна емоційна підтримка особистості, яка страждає 
від депресії; заохочення позитивної спрямованості особистості для спростування наслідків негативних 
ситуацій; профілактика соціальних патологій (злочинність, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, інтер-
нет-залежність).

Форми й види профілактичних заходів можуть бути різноманітними. Відповідно до етапів запо-
біжного впливу вони можуть бути нейтралізуючі, компенсаторні, профілактичні щодо соціальних відхи-
лень, нівелюючі, контролюючі тощо. Проте ключовою передумовою протидії соціальним відхиленням 
є гармонійно розвинена, зріла особистість із мотивацією на досягнення успіху і здоровий спосіб життя. 
Щаслива, здорова, успішна людина, яка почувається в безпеці, здатна цілком задовольнити соціальні 
потреби без застосування пагубних звичок і сурогатів.

Тож представлена сукупність педагогічних умов щодо формування почуття психологічної безпеки 
студента в умовах закладу освіти покликана створити сприятливий соціально-психологічний клімат для 
вільного розвитку особистості й реалізації її можливості бути повноцінним членом суспільства, не пору-
шуючи прав і свобод оточуючих. На наш погляд, наведена система характеризується потенціалом для зни-
ження негативних наслідків численних соціальних, інформаційних, психологічних загроз і для підвищення 
загального рівня освіченості студента, якості життя всіх суб’єктів, задіяних в освітньому процесі.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме психолого-педагогического формирования чувства безопасности 
студента в учебном заведении как реакции на современные информационные и социальные угрозы. Предложена 
система педагогических условий обеспечения психологического здоровья участников образовательного процесса.

Ключевые слова: образовательный процесс, психологическое обеспечение, личность, безопасность, дея-
тельность, профилактика. 

O. Diachkova. Pedagogical conditions of student psychological safety in educational establishment. – Article.
Summary. The article is devoted to the problem of psychology and pedagogical developing of student sense of safety 

in educational establishment as the reaction on the informative and social threats. The system of pedagogical conditions of 
support of psychological health of the education participants is offered.

Key words: educational process, psychological support, personality, safety, activity, prophylactic.
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КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У САМОВИЗНАЧЕННІ СТУДЕНТІВ 
ЯК СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ 

Анотація. У статті проаналізовано особливості спілкування в системі вищої освіти, визначено позиції 
учасників суб’єкт-суб’єктної моделі освіти, наведено методику проведення заняття, що в контексті вивчення 
основних питань визначає студентів як суб’єктів навчального процесу.

Ключові слова: педагогічне спілкування, об’єкт, суб’єкт, кібернетика, зворотній зв’язок, семінарське за-
няття.

Метою процесу спілкування є обмін між людьми певними результатами їхньої психічної та духов-
ної діяльності: засвоєною інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями й настановами, що 
передбачає вербальний або невербальний контакт.

Якщо розглядати процес спілкування у вищому навчальному закладі, насамперед треба виділити 
дві форми контактів: це спілкування в ланці студент – студент і студент – викладач. 

Навчальна діяльність здійснюється, як правило, в інтерактивній взаємодії учня (студента) й того, 
що навчає (викладача), а також взаємодії студентів між собою. Студент може займати позицію учня або 
студента. У першому випадку він є об’єктом навчальної діяльності, у другому – її суб’єктом.


