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АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано методологічну модель психологічного пізнання модульно-розвивальної взаємодії, котра
функціонально становить системний прообраз методів, мислесхем і засобів психологічного дослідження основних параметрів повноти досягнення такої взаємодії як сутнісного атрибуту інноваційно зорієнтованого освітнього процесу сучасного ЗВО. Методологічно аргументовано, що модульно-розвивальна взаємодія в умовах ЗВО
активізує наступність чотирьох різновидів обміну (інформаційно-знаннєвий, нормативно-вольовий, циклічносмисловий, духовно-сенсовий) та відповідні їм стилі розвивальної взаємодії (інгібітний, фасилітативний, модеративний, спонтанний) учасників навчання як носіїв субʼєктивної реальності в онтологічних іпостасях субʼєкта,
особистості, індивідуальності, універсуму, форми їх психічної активності (поведінка, діяльність, учинення, самотворення), психологічні механізми розгортання полідіалогічної взаємодії (активація, активізація, актуалізація,
самоактуалізація), що обґрунтовані в епістемних рамках принципів модульно-розвивальної взаємодії
(ментальності, модульності, розвитковості, духовності) і психологічного змісту періодів цілісного освітнього
циклу та етапів учинку психологічного пізнання (інформаційно-пізнавальний – ситуація, нормативнорегуляційний – мотивація, ціннісно-рефлексивний – дія, духовно-креативний – післядія).
Ключові слова: модульно-розвивальна система навчання, освітня взаємодія, вітакультурна методологія, тип
розвиткового обміну, стиль розвивальної взаємодії, образ субʼєктивної реальності, психологічний механізм.

Постановка проблеми. Кожна людина інтег-

лежить системі соціально-культурної взаємодії як на

рована у певне культурне довкілля і здатна соціалізува-

рівні інституцій (політичні, економічні, освітні, громад-

тися та самореалізуватися лише у багаторівневій систе-

ські та ін.), так і в форматі мікрогруп (сімʼя, студентсь-

мі соціальних взаємодій. Останні, хоча і мають об’єкти-

ка академічна або референтна неформальна група) чи

вний характер, проте відображаються у внутрішньому

окремо взятої людини, де на перше місце постають її

світі особи через субʼєктивну смислову мозаїку, що

потреби, установки, характерологічні особливості, цін-

оприявнюється в індивідуальних мотивах, емоціях, по-

нісні орієнтації та ін.

чуттях, інтенціях, учинках.

Тому виняткової важливості набуває проблема-

Вкрай актуальною для сучасного суспільства є

тика взаємодії на різних рівнях функціонування суспі-

імплементація у його різні сфери розвивальних форм

льства. У нашому випадку йдеться про модульно-

взаємодії, адже вони ефективно впливають на продук-

розвивальну взаємодію (МРВ) освітнього простору

тивність, працездатність, особистісну й творчу актив-

ЗВО, яка задає не тільки інформаційно-пізнавальну сис-

ність кожного громадянина. Відтак виняткова роль на-

тему координат між викладачем і студентом, а й сприяє
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психологічній гармонізації стосунків у сфері «людина –

ті налагодження діалогічної взаємодії (Г.О. Балл, І.Д.

людина», задає нормативно-регуляційні канони поведі-

Бех, В.С. Біблер, З.С. Карпенко, Ю.М. Лотман, Р. Мей,

нки і вчинення майбутніх професіоналів, сприяє інтер-

О.Є. Самойлов та ін.), структура і технології педагогіч-

налізації загальнолюдських цінностей, що сукупно до-

ної

помагає розбудовувати гуманну, правову, демократич-

О.В. Киричук, Г.К. Радчук, А.В. Фурман, О.Є. Фурман,

ну країну.

P. Rawlins та ін.), особливості психорозвивальної взає-

та

освітньої

взаємодії

(А.М.

Алексюк,

Водночас своєчасна нагальність пропонованого

модії в контексті особистісно зорієнтованого підходу

дослідження стосується реалій суспільної і суто держа-

(І.Д. Бех, І.А. Зязюн, В.В. Рибалка, О.Я. Савченко, М.В.

вної розбудови культурного устрою України в контекс-

Савчин, S.S. Sexton та ін.), психологічні концентри та

ті її стратегічного політико-економічного входження до

закономірності модульно-розвивальної взаємодії учас-

Європейського співтовариства. Першочергово мовиться

ників освітнього процесу (Я.М. Бугерко, Г.С. Гірняк,

про досягнення належної якості вищої освіти в умовах

В.О. Коміссаров, І.С. Ревасевич, А.В. Фурман, О.Є. Фу-

поетапного реформаційного впровадження країнами

рман).

Європи принципів Болонської декларації. Визначений

Виділення невирішених раніше частин зага-

фактор такої якості може бути забезпечений, попри

льної проблеми, яким присвячується стаття. Інтег-

важливість інформаційних, організаційних, технічних

рація в європейський і світовий освітні простори та

та інших нововведень, лише в напрямку істотного поси-

стрімкий перехід до постіндустріального / інформацій-

лення та особистісної інтенсифікації саме модульно

ного суспільства потребують перманентного переосми-

усистемненої розвивальної взаємодії викладачів і сту-

слення змісту, методів, форм освітньої взаємодії у су-

дентів у життєдіяльному часопросторі українських

часному ЗВО.
Спрощений підхід до тлумачення природи пе-

ЗВО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чи-

дагогічної взаємодії як впливу наставника на особис-

сленні зарубіжні та вітчизняні учені у своїх наукових

тість учня чи студента, негативно позначився на прак-

доробках дослідили багато аспектів зазначеної пробле-

тиці виховної роботи. Нині є обʼєктивна потреба зміни-

матики. Зокрема, з різних теоретико-методологічних

ти характер взаємин між викладачем і студентом, здо-

позицій презентовано категорійно-понятійне поле під-

лати авторитарний стиль міжсуб’єктних відносин. Тому

нятої проблематики (Г.М. Андреєва, М.С. Каган, В.М.

за останні роки у психологічній науці відбулися зміни,

М’ясищев, М.Г. Ярошевський та ін.), особливості взає-

повʼязані з відмовою від підходу до людини як до

модії в контексті активності особистості (Д.Б. Ельконін,

«пасивного реактору». Перевагу набула інша точка зо-

Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, Л.П. Міщиха, D. Osher

ру, за якої проблема розвитку психології педагогічної

та ін.), процеси взаємодії в діяльності людини та перет-

взаємодії та її вчинкового характеру є стрижневою у

ворення індивідуальних дій на цілісну систему спіль-

визначенні соціально-психологічних механізмів стиму-

них діянь (Л.С. Виготський, А.І. Донцов, С.Б. Кузікова,

ляції активності особистості і студентського колективу

Б.Ф. Ломов, J. Berg та ін.), психологічні передумови

(Гірняк, 2017 : 118; Колосович, 2019 : 414-415).

міжсуб’єктної взаємодії та характеристика суб’єкта

Критичний аналіз психологічних і педагогіч-

педагогічної діяльності (Б.С. Братусь, Г.О. Ковальов,

них джерел показує, що змістові і методичні аспекти

К. Роджерс,

Татенко,

навчально-виховного процесу та освітньої діяльності

T. Mainhard та ін.), взаємодію як форму суб’єкт-

викладача значним чином досліджені. Однак це твер-

суб’єктних взаємин (С.С. Аверінцев, Е. Фромм, Г.А.

дження не стосується соціально-психологічного пізнан-

Цукерман, H.J. Pennings та ін.), психологічні засади

ня педагогічної взаємодії, під час якої розгортається

взаємодії як форми спілкування (М.Й. Боришевський,

сумісна робота осіб за окремим сценарієм: спільність

О.Ф. Волобуєва, А.Б. Добрович, В.О. Моляко, В.П. Мо-

інтересів і прагнень педагога і студента дає змогу дося-

скалець, В.А. Семиченко, М. Тален, Т.Д. Щербан, S.

гнути взаєморозуміння між ними; взаємодія різносуб’є-

Walker та ін.), проблеми взаєморозуміння та особливос-

ктних мотивів, цілей, установок ціннісних орієнтацій

С.Л.

Рубінштейн,

В.О.
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відображає динаміку психосоціального розвитку особи-

мості, дії та образу, а діяльність суб’єкта тлумачать як

стості; все це передбачає формування не лише особис-

специфічну активність, що охоплює як зовнішні, так і

того, а й особистісного (психологічного) контакту, який

внутрішні процеси (Л.С. Виготський, В.В. Давидов,

надає кожному можливість виходити за межі власних

Л.В. Занков, Г.С. Костюк, О.Р. Лурія, С.Д. Максименко,

потенцій, реалізувати себе в іншому й водночас усвідо-

С.Л. Рубінштейн та ін.);

млювати свою унікальність, характерологічні відмінності між партнерами (Гуменюк, 1999 : 60).

ґ) ідеї системного підходу, в контексті якого
людина пізнається у системі її соціальних відносин як

Мета статті – теоретичне обґрунтування мето-

частина соціосистеми, а розвивальна взаємодія розгля-

дологічної моделі психологічного пізнання модульно-

дається як цілісний психосоціальний процес, складови-

розвивальної взаємодії (МРВ) як сутнісного атрибуту

ми якого є суб’єктні акти-впливи, що диференціюються

інноваційно зорієнтованого освітнього процесу сучас-

на похідні елементарні компоненти (М.С. Каган, В.П.

ного ЗВО.

Казміренко, О.В. Киричук, Г.О. Ковальов, О.В. Савчен-

Наукове обґрунтування методології проведе-

ко);

ного дослідження. На основі аналізу, з одного боку,

д) концепти та система теоретичних положень

філософських візій проблематики взаємодії, а з друго-

комунікативно-діяльнісного підходу, згідно з яким осо-

го – предметного поля даної публікації, нами виокрем-

бистість розглядається як продукт і результат спілку-

лено низку наукових підходів і теорій, котрі й постають

вання з іншими людьми. Власне метою діалогу (інтра-,

теоретико-методологічною основою цього поліаспект-

чи інтерсуб’єктного) як особливої форми партнерської

ного дослідження, а саме:

взаємодії є не критика, а досягнення порозуміння та

а) вітакультурна парадигма освіти та програ-

спільного просування до більш гармонійного стану всіх

ма фундаментального соціально-психологічного експе-

субʼєктів-учасників (колективних чи індивідуальних)

рименту з упровадження модульно-розвивальної систе-

паритетної взаємодії (І.Д. Бех, Б.Ф. Ломов, В.О. Моля-

ми в освітніх закладах України (Я.М. Бугерко, М.І.

ко, Р.С. Нємов, В.А. Семиченко, Т.Д. Щербан).

Дробноход, В.О. Коміссаров, Л.З. Ребуха, І.С. Ревасе-

е) циклічно-вчинковий підхід у єдності його чо-

вич, А.В. Фурман, О.Є. Фурман (Гуменюк), С. К. Шан-

тирьох засадничих принципів (учинковості, метасисте-

друк);

мності, циклічності, синергійності) та шести закономірб) теорія вчинку В. А. Роменця в контексті ін-

ностей і похідних нормативів, що уможливив ство-

теракційно-феноменологічної візії психологічних вито-

рення як методологічної моделі психологічного пізнан-

ків колективної суб’єктності та новітні наукові дискур-

ня МРВ як атрибуту інноваційно-освітнього процесу

си, що розширюють русло вчинкового підходу (В.О.

ЗВО, так і теоретичної моделі багатопараметричного

Васютинський, М.С. Гусельцева, І.В. Данилюк, П.А.

психологічного узмістовлення етапів МРВ (А.В. Фур-

Мʼясоїд, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко);

ман, О.Є. Фурман, С.К. Шандрук та ін.).

в) раціогуманістичний підхід у психології, кот-

Отож мовиться про міждисциплінарність піднятої

рий покликаний подолати абсолютизацію раціоналізму

наукової проблематики, що охоплює теоретичні та прик-

шляхом

інтелекту

ладні розвідки у сфері педагогічної та вікової психоло-

(мудрості), ознаками якого є усунення змістових і прос-

гії, а також дотичні до них напрацювання у царинах

торово-часових обмежень у сприйнятті світу, творча

соціальної психології, соціології, філософії, конфлікто-

налаштованість на зняття суперечностей і прилученість

логії, педагогіки, менеджменту, психології управління

до вершинних культурних цінностей (Г.О. Балл, С.І.

та психологічної герменевтики.

апелювання

до

гармонійного

Болтівець, В.В. Рибалка, О.Є. Самойлов та ін.);

Виклад основного матеріалу дослідження.

г) тематизми діяльнісного підходу, представни-

Категорія «взаємодія» у науковій літературі є доволі

ки котрого розглядають взаємодію та активність як ви-

багатозначною і тлумачиться різними авторами як: а)

хідне підґрунтя філософсько-методологічного аналізу

спосіб організації буття, б) діалектична єдність бороть-

співвідношення діяльності і психіки, діяльності і свідо-

би і сприяння, в) універсальна форма розвитку обʼєкти© Andriy Hirnyak, Halyna Hirnyak
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вного світу, г) засіб пізнання, д) знаряддя дії, е) особли-

свою субʼєктність, обстоюють особистість і виявляють

вий тип відносин між обʼєктами (Кожушко, 2013), є)

індивідуальність (Кожушко, 2013; Гірняк, 2017 : 115;

форма

Грішко-Дунаєвська, 2016).

взаємозв’язку

між

явищами

(Кудрицький,

1986 : 282), ж) процес впливу суб’єктів один на одного

Отож взаємодія як філософська категорія озна-

(Степанов, 2006 : 52-53), з) погоджена дія між ким-, чим

чує процеси прямого чи опосередкованого впливу об’є-

-небудь (Бусел, 2003 : 85), и) регулярні дії субʼєктів, що

ктів (суб’єктів) один на одного, їхнє взаємоспричинен-

спрямовані один на одного (Орбан-Лембрик, 2005), і)

ня, у тому числі й взаємозв’язок соціальних явищ, при-

універсальна властивість усього існуючого світу речей і

чому як у масштабах суспільства, так і на рівні функціо-

явищ у їх взаємній зміні, впливові одного на інших

нування його окремих соціальних інститутів, спільнот,

(Філоненко, 2008 : 72) та ін.

груп та субʼєктів життєдіяння. Тому вона інтегрує усі

Поняття про взаємозв’язок сутнісно повʼязане

види психосоціальних процесів, а також індивідуальних

із стійким аспектом взаємодії обʼєктів чи явищ, а кате-

спонукань, діяльності (пізнання, виховання, працю, спі-

горія взаємодії перш за все вказує на мінливість явищ

лкування тощо) і переживань (Степанов, 2006 : 52-53).

дійсності. В. М. Мʼясищев зазначав, що хоча й існує

Загалом

атрибутивними

ознаками-

тісний звʼязок між процесами взаємодії людей та їх вза-

характеристиками взаємодії є: а) активність (дії, котрі

ємостосунками, проте ці поняття не тотожні. Взаємини

здійснюються особами стосовно одна одної), б) взаєм-

є внутрішньоособистісною основою взаємодії, а остан-

ність (співвідношення персональних цілей співдіячів та

ня – реалізацією чи наслідком і вираженням перших

організації їх досягнення); в) усвідомленість і адекват-

(Кожушко, 2013).

ність (урахування контексту, в якому відбувається взає-

Як межова філософська категорія взаємодія

модія, вибір позицій взаємодії та «сценаріїв» поведінки

вказує на мінливість явищ дійсності й тлумачиться як

у певній ситуації, що дозволяють досягти власних ці-

універсальна форма розвитку обʼєктивного світу, що

лей), порозуміння (рефлексія цілей учасників взаємодії,

визначає існування і структурну організацію будь-якої

власного досвіду, здібностей і можливостей партнера, у

матеріальної чи ідеальної системи. Відтак вона є осно-

тому числі точність та об’єктивність відображення його

вою кожної системи та умовою встановлення різномані-

особистості).

тних звʼязків і відносин між обʼєктами (чи компонента-

Модульно-розвивальна взаємодія – це складний

ми), включаючи причинно-наслідкові, каузальні. Також

предмет

взаємодія розгортається із певною швидкістю у конкре-

педагогічного пошукування, що вимагає здійснення

тному часопросторі й супроводжується обміном поліко-

окремого наукового дослідження, яке презентоване на-

дованою інформацією (Кудрицький, 1986 : 282).

ми у таких ракурсах психологічного пізнання: а) філо-

соціально-психологічного

й

освітянсько-

Саме життя можна розглядати як процес особ-

софсько-аналітичному (від концепту до категорії); б)

ливої взаємодії особливим чином організованих субста-

методологічному (від пояснювальних підходів до автор-

нцій. Відтак в умовах взаємодії живих істот (передусім

ської моделі); в) теоретико-психологічному (від спроєк-

людей), завжди наявна активність її учасників, яка мо-

тованої моделі до цілісної знаннєвої системи); г) інстру-

же бути як ініціальною (субʼєкт дії) так і реактивною

ментально-психологічному (від освітніх сценаріїв і мо-

(субʼєкт реакції, відреагування). Відтак взаємодія охоп-

дульних навчально-книжкових комплексів до психоло-

лює як субʼєкт-субʼєктні, так і субʼєкт-обʼєктні відноси-

гічних способів і прийомів реалізації МРВ) (Гірняк,

ни й потенційно виникає як функція діяльності

2020).

(предметно

поведінки

Основні наукові розвідки щодо різних аспектів

субʼєктного

модульно-розвивальної системи навчання центруються

(активаційного) зреалізування людини (Осьодло, 2006 :

довкола науково-методологічної діяльності наукової

134). У процесі субʼєкт-субʼєктних відносин відбува-

школи професора А. В. Фурмана (Фурман, 1997, 2005,

ються співроздуми, співучасть, співпереживання учас-

2020), котрий, власне, є її автором та ідейним натхнен-

ників, які у змісті й способі взаємодії утверджують

ником низки оригінальних проектів і програмних нау-

(пасивного

спрямованої

активності),

взаємозвʼязку)

чи

© Andriy Hirnyak, Halyna Hirnyak

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.4
Volume 8 Issue 1 (57) 2022

http://www.apsijournal.com/

52

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 8 Issue 1 (57) 2022

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1

кових досліджень, що присв’ячені взаємопов’язаному

та вісім похідних етапів; колективна пізнавальна актив-

розв’язанню складних освітніх проблем: формування

ність за цих обставин розгортається як довершена мис-

інноваційно-психологічного клімату та розвиток пози-

ледіяльнісна спіраль освітянської творчості, яка ієрархі-

тивно-гармонійної

Фурман

чно зорганізовує чотири періоди (пізнання новації,

(Гуменюк), М. М. Липка), розвиток рефлексії, толеран-

проєктування нововведення, впровадження інновації,

тності та духовного потенціалу людини (Я. М. Бугерко,

моніторинг змін) і вісім етапів (ініціювання, досліджен-

О. Я. Шаюк), реалізація творчих інтенцій та креативно-

ня, моделювання, продукування, апробування, обґрун-

сті молоді (С. К. Шандрук, В. Г. Демків), оптимальні

тування, розповсюдження, експертування); відтак коле-

психологічні технології адаптації (І. С. Ревасевич), умо-

ктивне наукове пізнання постає як спільний повноваго-

ви ефективної соціалізації та становлення особистості

мий акт творчості у певному науковому напрямку на-

(А. А. Фурман, М. Б. Бригадир), проектування психоди-

вчально-дослідницької діяльності і воднораз як само-

дактичних інструментів сучасного освітянина (Г. С.

творення кожного його учасника у ролі мислителя-

Гірняк, А. Н. Гірняк, Т. В. Козлова), новітні аспекти

особистості.

Я-концепції

(О. Є.

психодіагностики та психологічної експертизи (А. В.

Проведений конструктивний аналіз принци-

Фурман, Л. З. Ребуха), актуальні проблеми проєктуван-

пів і підходів до психологічного упредметнення розви-

ня задач та роботи психологічної служби (Т. Л. Надви-

вальної взаємодії, а також семантичних і суто інтерпре-

нична, З. І. Крупник), досвід і наукові результати бага-

таційних версій її структурно-функціонального напов-

торічного фундаментального соціально-психологічного

нення, дав змогу створити авторську методологічну

експерименту з впровадження модульно-розвивальної

модель

системи навчання в освітній процес вітчизняних навча-

розвивальної взаємодії як атрибуту будь-якої інновацій-

льних закладів (В.О. Коміссаров, Н.Є. Ситнікова, В.І.

но зорієнтованого освітнього процесу сучасного ЗВО

Костенко, Я.А. Костін та інші).

(див. табл.). Пропонована модель як системний прооб-

психологічного

пізнання

модульно-

Модульно-розвивальна взаємодія – інтегральне

раз методів, мислесхем і засобів психологічного дослі-

атрибутивне осердя обстоюваної інноваційної освітньої

дження надскладних процесів суспільного життя за

моделі, що відзначається самобутнім організаційним

своїм призначенням розкриває й деталізує шлях-спосіб

кліматом закладу, психосоціальним простором паритет-

створення спочатку теоретичної моделі багатопарамет-

ної освітньої співдіяльності, психомистецькими техно-

ричного психологічного узмістовлення восьми основ-

логіями реального навчального взаємодіяння та пробле-

них етапів модульно-розвивальної взаємодії, а в підсум-

мно-діалогічними техніками утілення повноцінного

ку й постання у формі цієї наукової роботи цілісної

освітнього процесу. Вона постає як науково спроєкто-

психологічної теорії вказаної взаємодії в національній

вана, психомистецьки втілена та оргтехнологічно здійс-

освітній системі.

нювана інноваційно-психологічна співактивність учас-

Методологічним фундаментом миследіяльніс-

ників освітнього процесу, спрямована на добування,

ного конструювання обстоюваної нами методологічної

опрацювання, перетворення і самотворення спільного

моделі стали, з одного боку, різновиди розвивального

матеріального чи нематеріального (процес, стан, образ

обміну, що організовані за принципом кватерності як

тощо) обʼєкта пізнання-конструювання відповідно до

засновки авторського рефлексивного методологування,

особистих завдань вітакультурного розвитку кожного

з іншого – пʼять кроків чи способів відповідної цим

учасника як субʼєкта, особистості, індивідуальності та

видам обміну епістемної трансформації, що й уможли-

універсаму (Гірняк, 2021 : 202).

вило логічно аргументований вихід прийнятої до зреа-

Модульно-розвивальна взаємодія також розгля-

лізування дослідницької стратегії на шостий етап – об-

дається як повний функціональний цикл освітнього

ґрунтування

метапроцесу,

періоди

розвивального освітнього циклу, які врешті-решт й уза-

нормативно-

саднили багатопараметричну структурну побудову ни-

регуляційний, ціннісно-рефлексивний, психодуховний)

жче поданої теоретичної моделі. Причому ця модель

котрий

охоплює

(інформаційно-пізнавальний,

чотири

цілісного

модульно-
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створена з допомогою принципів і методів й у рамках

уприсутненої бодай двома-трьома контактуючими осо-

нормативних вимог вітакультурної методології у її

бами, реальної розвивальної взаємодії між людьми.

центральній ланці – циклічно-вчинкового підходу (А.В.

В логіко-процедурному форматі утворення ше-

Фурман і наукова школа). Зокрема, горизонталь таблиці

стикрокової й одночасно четвірно рубрикованої конфі-

-моделі утворюють різновиди розвиткового обміну.

гурації методологічної моделі визначальною є наступ-

Зазначимо, що вперше проблематику різновидів обміну

ність форм організації психологічного знання у чітко

в контексті аспектів спілкування досліджував Б.Ф. Ло-

заданому нами упредметненні, а саме: (1) різновиди

мов (Ломов, 1984), а український психолог В.П. Казміре-

розвиткового (діалогічного) обміну між людьми конк-

нко (Казміренко, 1993) продовжив ідею розвитку про-

ретизуються у відповідних їм (2) стилях розвивальної

блематики обміну крізь призму різновидів організацій-

взаємодії (інгібітний, фасилітативний, модеративний,

ного клімату (інформаційний і діловий). Зазначені види

спонтанний), останні характеризують й активізують

обміну О.Є. Фурман (Фурман, 2019) доповнила у руслі

психозмістове наповнення (3) образів субʼєктивної реа-

психології впливу смислово-вчинковим і самосенсовим

льності та форми психічної активності взаємодіючих

різновидами, котрі обґрунтовані на засадах аксіопсихо-

контактерів (субʼєкт – поведінка, особистість – діяль-

логічної теорії особистості З.С. Карпенко (Карпенко,

ність, індивідуальність – учинкові дії, універсум – са-

2018).

мотворення), ці останні, своєю чергою, у взаємодоповПослуговуючись

системно-миследіяльнісним

ненні спричиняють дію (4) психологічних механізмів

підходом Г.П. Щедровицького (Щедровицький, 1997)

ситуаційного

нами обʼєднано різні системи знань у єдине ціле та вио-

(активації, активізації, актуалізації, самоактуалізації), і

кремлено шляхом теоретизації та реінтерпретації такі

далі всі ці знаннєві організованості як засоби психологі-

різновиди обміну: 1) інформаційно-знаннєвий обмін; 2)

чного дослідження інтегруються та пояснюються у від-

нормативно-діловий

повідних (5) принципах модульно-розвивальної взаємо-

взаємообмін;

3)

ціннісно-

розгортання

розвивальної

Таблиця 1.

Психологічне пізнання модульно-розвивальної взаємодії
як атрибуту інноваційно зорієнтованого освітнього процесу ЗВО
1. Типи розвиткового
обміну
2. Стилі розвивальної взаємодії
3. Образи субʼєктивної реальності та
форми активності
4. Психологічні механізми
розгортання розвивальної взаємодії
5. Принципи модульнорозвивальної взаємодії
6. Періоди модульнорозвивального освітнього циклу
та етапи вчинку психологічного пізнання

взаємодії

Інформаційнознаннєвий обмін

Нормативноділовий взаємообмін

Ціннісносмисловий самообмін

Духовно-сенсовий
надобмін

Інгібітний

Фасилітативний

Модеративний

Спонтанний

Субʼєкт:

Особистість:

Індивідуальність:

Універсум:

поведінка

діяльність

вчинкові дії

самотворення

Активація

Активізація

Актуалізація

Самоактуалізація

Ментальності

Модульності

Розвитковості

Духовності

Інформаційнопізнавальний:

Нормативнорегуляційний:

Цінніснорефлексивний:

Духовнокреативний:

ситуація

мотивація

дія

післядія

Вітакультурна методологія: циклічно-вчинковий підхід
смисловий самообмін (аутообмін, аутовплив) спрямова-

дії (ментальності, модульності, розвитковості, духовно-

ний на психічну саморегуляцію людини як автономної

сті) як основоположеннях істотно збагаченого теорети-

системи); 4) духовно-сенсовий надобмін. Зазначені ти-

чного уявлення-розуміння сутності та формовиявів до-

пи обміну становлять психодуховне осерддя будь-якої,

вершеного освітнього процесу, що й знаходить психо© Andriy Hirnyak, Halyna Hirnyak

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.4
Volume 8 Issue 1 (57) 2022

http://www.apsijournal.com/

54

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 8 Issue 1 (57) 2022

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1

логічне метасистемне удетальнення в чотирьох (6) пері-

мог загальноосвітнього принципу духовності (Савчин,

одах цілісного модульно-розвивального освітнього цик-

2009; Климишин, 2010; Фурман, 2020), що максимально

лу

формовтілюється

як

етапах

учинку

психологічного

пізнання

на

четвертому

–

духовно-

(інформаційно-пізнавальний – ситуація, нормативно-

креативному – періоді модульно-розвивального оргцик-

регуляційний – мотивація, ціннісно-рефлексивний –

лу та відповідних двох етапах (духовно-естетичному та

дія, духовно-креативний – післядія).

спонтанно-креативному). Його основний психолого-

Зауважимо, що у методології психологічного

педагогічний зміст організується навколо пошукової

пізнання існує два підходи до розуміння психологічно-

творчої активності особистості, а пропонований загаль-

го механізму. Перший – загальноприйнятий, коли вка-

нолюдський і національний досвід, кристалізуючись у

заний механізм визначається як «функціональний спо-

формі ідей, законів, категорій, кодексів, традицій, пере-

сіб перетворення особистості, що виник у її психічній

конань тощо, розгортається перед студентом як його

організації». Проте нами підтримується й збагачується

власна драма пошуку і прийняття надперсональних

інший – інтегративно-феноменологічний підхід, який

психоформ (гармонії, ідеалу, краси, мудрості, добра,

успішно розвивав на рубежі ХХ-ХХІ століть відомий

справедливості). Студент має змогу не тільки спонтанно

український вчений Мирослав Боришевський. На його

творити й демонструвати продукти власної самообʼєкти-

переконання, «психологічний механізм – це феномен,

вації (самовираження), артикулювати найтонші сен-

який означає наявність стану оптимальних взаємовідно-

сосмислові зв’язки, проявляти емпатійне вчинення, а й

шень і взаємодії між структурними компонентами

виявляти

(підсистемами) психологічної системи, що забезпечує її

почуттєвого

функціонування,

розви-

(симультанного осягнення істини, самоосягнення сенсу

ток» (Боришевський, 1996). Відтак будь-який складно-

життя) та отримувати естетичну насолоду від угледіної

структурований і поліфункціональний процес може

гармонії світу, духовної сили мудрості чи усвідомлення

бути витлумачений як психологічний механізм поєд-

вищих людських святостей.

становлення

і

нання певних внутрішніх джерел, чинників та умов.

актуальні

стани

очищення),

катарсису

(духовно-

інсайтних

озорінь

Також модульно-розвивальна система реалізує

Тому подані у моделі складні процеси «активації, акти-

психокультурний

конструктив

чотирьох

загальних

візації, актуалізації та самоактуалізації» й розглядають-

принципів – ментальності, духовності, розвитковості

ся нами як окремі складові чи психологічні деталі єди-

і модульності – у взаємодоповненні їх багатозмістової

ного механізму соціалізації (розгортання розвивальної

психологічної структурності, технологічної наступності

взаємодії).

та оргдіяльнісної цілісності. Принцип ментальності

Водночас у пропонованій моделі поряд із відо-

зорієнтовує ЗВО на те, щоб у його діяльності знаходив

мими типами розвиткового обміну (інформаційно-

утілення кращий соціально-культурно-психологічний

знаннєвий обмін, нормативно-діловий взаємообмін,

досвід нації, групи, особи; принцип духовності забезпе-

ціннісно-смисловий аутообмін), вводиться поняття

чує інтенсивну внутрішню роботу викладача і студента

«духовно-сенсовий надобмін». Останній повʼязаний з

над самим собою, максимально реалізує їхні емоційно-

вершинним рівнем розвитку учасників навчання як уні-

інтелектуальні та духовно-вольові резерви; принцип

версумів чи абсолютних субʼєктів, які емпатійно повʼя-

розвитковості стосується не тільки структурування нау-

зані з партнером, проте реалізують власну програму

кових знань за певними критеріями, а й вимагає особ-

діяльності згідно із взаємно узгодженими намірами кож-

ливого технологічного і програмово-методичного за-

ного у спільному проєкті. За цих обставин студент на-

безпечення процесу навчання для прискорення культу-

ближається до рівня «трансцендера», для котрого при-

рного розвитку особистості; принцип модульності, аку-

таманне більш цілісне ставлення до світу, тенденція до

мулюючи найцінніші здобутки системного підходу,

синергії (гармонійної взаємодії), здолання змагальності

вимагає, щоб будь-який освітній модуль як довершений

та схильність до творчості, новаторства і відкриттів.

фрагмент змодельованого соціокультурного досвіду

Цей вершинний надобмін повʼязаний з реалізацією ви-

володів структурно-змістовою цілісністю, логічною
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завершеністю і функціональною доцільністю. Отож

льно-розвивальної взаємодії, а в підсумку й постання

теорія модульно-розвивальної системи освіти на нових

цілісної психологічної теорії вказаної взаємодії в націо-

методологічних засадах інтегрує здобутки основних

нальній освітній системі. Аргументованим фундамен-

психологічних концепцій і моделей розвивального нав-

том миследіяльнісного конструювання обстоюваної

чання, а тому розробляється упродовж чверті століття

нами методологічної моделі стали, з одного боку, різно-

(А. В. Фурман і його наукова школа) як метатеорія пси-

види розвивального обміну, що організовані за принци-

хологічно-педагогічного рівня епістемологічної систем-

пом кватерності як засновки авторського рефлексивно-

ності.

го методологування, з іншого – пʼять кроків чи спосоВисновки та перспективи подальших розві-

док

бів відповідної цим видам обміну епістемної трансформації, що й уможливило логічно аргументований вихід

1. Категорія взаємодії дає змогу уникнути спро-

прийнятої до реалізації дослідницької стратегії на шос-

щених варіантів пояснення будь-якої системи, оскільки

тий етап – обґрунтування періодів цілісного модульно-

є основною передумовою процесів її виникнення, функ-

розвивального освітнього циклу. Причому новопостала

ціонування і розвитку. Адже без взаємодії компонентів

модель створена за допомогою принципів, закономір-

система нездатна існувати. Відтак обґрунтування зако-

ностей і нормативів вітакультурної методології у її

нів і практичних методів організації психологічного

центральній ланці – циклічно-вчинкового підходу.

впливу уможливить проєктивне підвищення ефективно-

4. Модульно-розвивальна взаємодія в іннова-

сті міжособистісних взаємин (перш за все ділового і

ційно-психологічній системі навчання ґрунтується на

неформального спілкування) у найскладнішій сфері –

науковому

«людина – людина». Воднораз це сприятиме гуманіза-

освітнього процесу як найпрогресивнішої форми куль-

ції взаємостосунків у системах освіти та громадянсько-

турної соціалізації особистості. Її суть полягає в добу-

го виховання майбутніх фахівців.

ванні і володінні студентом кращим досвідом нації і

2. Однією з найперспективніших технологій
гуманізації

національної

освіти

є

розумінні

єдиного

навчально-виховно-

людства, який, збагачуючи індивідуальність, дає змогу

модульно-

кожному самореалізуватися у громадському, професій-

розвивальна система навчання, яка концептуально ґру-

ному та особистому житті. Тому нова система – це мо-

нтується на паритетній проблемно-діалогічній формі

жливість перейти від вищої школи Знання, яка готує

взаємовідношень між викладачем і студентом. Епіцент-

інтелектуала, до школи Культури, яка виховує духовну

ром навчального процесу стає не зміст предмета, а взає-

особистість, а також істотно підняти розвивальний по-

модія педагога і академічної групи, нова виховна етика,

тенціал сучасної вищої освіти шляхом оптимізації чис-

яка передбачає домінування соціально-культурного

ленних процесів внутрішнього зростання учасників

змісту їхньої власної позиції, збільшення питомої ваги

безперервної міжсуб’єктної взаємодії.

особистісного спілкування, творчої пошукової активно-

Дане дослідження не вичерпує усіх аспектів

сті, мисленнєве моделювання життєвих ситуацій – си-

піднятої проблематики. Тому перспективою подальшо-

туацій морального вибору тощо.

го наукового пошуку можуть стати психологічні особ-

3. Запропонована методологічна модель психо-

ливості освітньої взаємодії осіб з різними індивідуаль-

логічного пізнання модульно-розвивальної взаємодії

но-типологічними характеристиками, а також специфі-

функціонально становить системний прообраз методів,

ка квазівзаємодії суб’єктів освітньої діяльності з віртуа-

мислесхем і засобів психологічного дослідження низки

льно-симуляційними джерелами та онлайн-ресурсами.

параметрів стосовно досягнення повноти такої взаємодії як атрибуту інноваційно зорієнтованого освітнього
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METHODOLOGICAL MODEL OF
PSYCHOLOGICAL COGNITION IN MODULARDEVELOPMENTAL EDUCATIONAL
INTERACTION
ABSTRACT
The study concerns a systematic methodological
substantiation of a fundamentally new psychological
solution to the scientific problem of the step-by-step
deployment

Russian].

of

modular-developmental

educational

Stepanov, O. M. (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological

interaction in the space of modern higher education

encyclopedia]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

institutions. It was stated that a higher school has a multiparameter

structure,

multi-level

organization

and

functionally optimizes personal growth and professional
development of participants in the educational process. The
strategic direction of a successful solution to this problem
was the expansion of the object-subject format of scientific
research. On the one hand, the understanding of the
educational process is a psychologically based system of
goals, tasks, forms, content, technologies, methods and
tools of professionally organized education, on the other hand,
the determination of psychological characteristics in a
modular manner means a developmental interaction of
participants in the educational process of higher education
as a sequence of four periods of its innovative psychocontent support.
Methodologically, it is argued that modulardevelopmental interaction in the conditions of higher
education activates the sequence of four types of exchange
(informational-knowledge, normative-volitional, cyclicalmeaningful, spiritual-meaningful) and their corresponding
styles of developmental interaction (inhibitory, facilitative,
moderating, spontaneous) of training participants as carriers
of subjective reality in the ontological hypostases of the
subject, personality, individuality, universe, forms of their
mental activity (behavior, activity, learning, self-creation),
psychological mechanisms of deployment of polydialogic
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(informational-cognitive – situation, normative-regulatory –
motivation, value-reflective – action, spiritual-creative –
after-action).
Thus, the modular development system is based on
an innovative scientific paradigm, which comes from a
deep

(purely

psychological)

and

most

progressive

awareness of the process of socialization as a vita-cultural
phenomenon. The subject of scientific knowledge here is
the whole world of the psychocultural experience of
mankind, in which numerous national traditions are related
to the universal stereotypes, the essential characteristics of
the spiritual life of society are diversified by abstract and
logical forms of native culture, and scientific rationalism
(laws, axioms, etc.) is organically combined

with

vitacultural taxa, aesthetic images and multivariate material
meanings.
Key words: modular and developmental system of
learning,

educational

interaction,

vita-cultural

methodology, type of developmental exchange, style of
developmental interaction, image of subjective reality,
psychological mechanism.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ МОДУЛЬНОРАЗВИВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АННОТАЦИЯ
В исследовании осуществлено системное методологическое обоснование принципиально нового психологического решения научной проблемы поэтапного
развертывания модульно-развивательного образовательного взаимодействия в пространстве современного
УВО, которое имеет многопараметрическое структуру,
полиуровневую организацию и функционально оптимизирует личностный рост и профессиональное развитие участников образовательного процесса. Стратегическим направлением успешного решения этой проблемы
стало расширение объект-предметного формата научного поиска: с одной стороны, понимание образовательного процесса как психологически обоснованной
системы целей, задач, форм, содержания, технологий,
методов и инструментов профессионально организованного обучения, с другой – определение психологических характеристик модульно-развивательного взаимодействия участников образовательного процесса
УВО как последовательности четырех периодов ее инновационного психосодержательного обеспечения.
Методологически аргументировано, что модульно-развивательное взаимодействие в условиях УВО
поочередно активизирует четыре разновидностей обмена

(информационно-познавательный,

волевой,

циклически-смысловой,

нормативнодуховно-

экзистенциальный) и соответствующие им стили развивающего взаимодействия (ингибитный, фасилитативный, модеративный, спонтанный) участников обучения
как носителей субъективной реальности в онтологических ипостасях субъекта, личности, индивидуальности,
универсума,

их

психической

активности
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(поведение, деятельность, поступок, самосозидание),
психологические механизмы развертывания полидиалогического взаимодействия (активация, активизация,
актуализация, самоактуализация), которые обоснованны

в

эпистемных

рамках

принципов

модульно-

развивательного взаимодействия (ментальности, модульности, развивательности, духовности) и психологического содержания периодов целостного образовательного цикла и этапов поступка психологического познания (информационно-познавательный – ситуация, нормативно-регуляционный

–

мотивация,

ценностно-

рефлексивный – действие, духовно-креативный – последействие).
Таким образом модульно-развивательная система базируется на инновационной научной парадигме,
исходящей из глубинного (чисто психологического) и
наиболее прогрессивного осознания процесса социализации как витакультурного феномена. Предметом научного познания здесь является целый мир психокультурного опыта человечества, в котором многочисленные
национальные традиции переплетаются с общечеловеческими стереотипами, сущностные характеристики
духовной жизни общества разнообразятся абстрактнологическими формами родной культуры, а научный
рационализм (законы, аксиомы и т.д.) органически совмещен с витакультурными таксонами, эстетическими
образами и поливариантными бытийными смыслами.
Ключевые

слова:

модульно-развивательная

система обучения, образовательное взаимодействие,
витакультурная методология, тип развивательного обмена, стиль развивающего взаимодействия, образ
субъективной реальности, психологический механизм.
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