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Pidlisna S.V. An analysis of the impact of an interactive lesson on reducing school anx-

iety in primary school students.  

The article presents the results of a longitudinal study of school anxiety in primary school 

students. For this study,  the Phillips School Anxiety Test was used. The research was conducted 

within the framework of the All-Ukrainian experiment: "Psychological bases of innovative technol-

ogies of personality development" on the basis of Kyiv-Pechersk Lyceum № 171 "Leader". 

It was found that more than half of 1st grade students had a high and very high level of 

school anxiety. Also, researchers identified a significant number of students with high levels of anx-

iety due to "social stress" and "frustration of the need for success", which affects the development 

of their negative attitude to learning. 

Psychological exercises, as the main element of the interactive lesson, were included in the 

educational process to reduce school anxiety in students.  

Researchers determined the impact of interactive lessons on reducing students' level of 

school anxiety, their experience of social stress,  frustration of the need to achieve success, fear of 

self-expression,  assessment test anxiety, fear of non-compliance with the expectations of others, 

low physiological resistance to stress, reducing of problems and fears in relationships with teachers. 

Key words: interactive lesson, psychological exercise, primary school student, school anxiety. 

 

 

УДК 925:159.911-09 

Примачок Л.Л. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ ПОНАД П’ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ 

 
 Примачок Л.Л. Експериментальне дослідження стану сформованості професійної 

компетентності фахівців з фізичної реабілітації зі стажем роботи понад п’ятнадцять ро-

ків. У статті проаналізовані отримані емпіричні дані щодо рівня сформованості професійної 

компетентності фахівців зі стажем роботи понад 15 років. Уточнено поняття конфліктологіч-

ної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. 
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 Виокремлено підструктурні складові в теоретичній моделі аксіологічної компетентно-

сті фахівця з фізичної реабілітації, а саме: 1) психологічні знання (ієрархія усвідомлених 

смислових утворень і умінь); 2) Я-концепція; 3) активність, спрямована на організацію опти-

мальної відповідності індивідуальних характеристик і потенціалів актуальним завданням 

професійної діяльності; 4) самореалізація, спрямована, в тому числі, на подолання перешкод, 

розв’язання поставлених цілей, уникнення умов когнітивного дисонансу; 5) професійна са-

мосвідомість, що включає когнітивний компонент «Я-розуміння», афективний – «Я-

ставлення», оціночно-вольовий — «Я-поведінка», що дозволяє усвідомити образ свого про-

фесійного Я у всіх цих системах. 

 Визначено особистісні якості, які найбільше фасилітують становлення професійної 

компетентності фізичного реабілітолога. 

 Ключові слова: професійна компетентність, конфліктологічна компетентність, аксіо-

логічна компетентність, Я-концепція, самореалізація, професійна самосвідомість. 

 Примачок Л.Л. Экспериментальное исследование состояния сформированности 

профессиональной компетентности специалистов по физической реабилитации со ста-

жем работы более пятнадцати лет. В статье проанализированы полученные эмпирические 

данные, которые описывают уровень сформированности профессиональной компетентности 

специалистов со стажем работы более 15 лет. Уточнено понятие конфликтологической ком-

петентности специалиста по физической реабилитации. 

 Выделены подструктурные составляющие в теоретической модели аксиологической 

компетентности специалиста по физической реабилитации, а именно: 1) психологические 

знания (иерархия осознанных смысловых образований и умений); 2) Я-концепция; 3) актив-

ность, направленная на организацию оптимального соответствия индивидуальных характе-

ристик и потенциалов актуальной задаче профессиональной деятельности; 4) самореализа-

ция, направленная, в том числе, на преодоление препятствий, решение поставленных целей, 

во избежание условий когнитивного диссонанса; 5) профессиональное самосознание, вклю-

чающее когнитивный компонент «Я-понимание», аффективный компонент – «Я-

отношение», оценочно-волевой компонент — «Я-поведение», что позволяет осознать образ 

своего профессионального Я во всех этих системах. 

 Определены личностные качества, которые в наибольшей степени фасилитирую ста-

новление профессиональной компетентности физического реабилитолога. 

 Ключевые слова: профессиональная компетентность, конфликтологическая компе-

тентность, аксиологическая компетентность, Я-концепция, самореализация, профессиональ-

ное самосознание. 

  

 Вступ. Необхідною умовою професійного становлення реабілітолога є 

здатність фахівця до відрефлексії своєї діяльності. Йдеться, передусім, не про 

наявність окремих, розрізнених рефлексивних дій, які можуть виявлятися ситу-

ативно, в момент виникнення перешкоди або ситуаціях когнітивного дисонан-

су, а  як реакція на ці рефлексивні дії. Саме рефлексія як здатність, як індивіду-

ально-психологічна особливість реабілітолога забезпечує йому наднормативну 

активність у професійній діяльності. Адже лише за умов сформованості себе як 

висококваліфікованого професіонала можна вийти за ці межі власне свого рівня 

професійного становлення і поставити перед собою принципово нові завдання 

саморозвитку, самовдосконалення себе як суб’єкта фахової діяльності. Тому 

проблема, яка піднімається в цій науковій статті, є вельми актуальною. 

 Вихідні передумови. Спираючись на аналіз наукової літератури 

(Л.М. Карамушка [2], О.М. Кокун [5]), професійну компетентність ми будемо 

визначати як психологічний механізм професійного самоудосконалення і само-
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актуалізації, що виявляється в здатності фахівця займати аналітичну позицію 

щодо самого себе і своєї професійної діяльності, одним з критеріїв сформова-

ності якої є психологічна готовність до здійснення цієї діяльності. 

Вважаємо, що, теоретична модель процесу формування і розвитку профе-

сійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації передбачає продуктивне 

розв’язання наступних алгоритмів: 

1) актуалізацію потреби в особистісному і професійному самопізнанні; 

2) оволодіння засобами самоаналізу і прийомами метарефлексії; 

3) формування настановлень на організацію аксіологічних взаємостосунків 

із іншими людьми, що визначають гуманістичну спрямованість профе-

сійної діяльності фахівця з фізичної реабілітації; 

4) активне включення спеціаліста в процес здійснення професійної діяльно-

сті з метою набуття особистісно та професійно значущого досвіду; 

5) формування досвіду метарефлексії в професійній діяльності; 

6) формування потреби в професійному самоудосконаленні та особистісно-

му зростанні. 

Отже, враховуючи особливості професійної діяльності фахівця з фізичної 

реабілітації (Н.О. Михальчук та Р.З. Поташнюк [8]), побудуємо структуру про-

фесійної компетентності цього спеціаліста. Будемо вважати, що до структури 

професійної компетентності реабілітолога входять компоненти (когнітивний, 

соціально-психологічний та ціннісно-смисловий), кожен із яких вміщує струк-

турні складові (або субкомпоненти). Структуру професійної компетентності 

фахівця з фізичної реабілітації наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура професійної компететності фахівця з фізичної реабілітації 

  

Мета цієї статті ми маємо за мету дослідити рівень сформованості профе-

сійної компетентності у фізичних реабілітологів, які вже мають вищу освіту та 

працюють за спеціальністю більше п’ятнадцяти років. Вибір цієї вікової групи 

респондентів був зумовлений передусім тим, що більшість психологічних дос-

ліджень присвячено, як правило, майбутнім фахівцям цієї чи іншої сфери про-

фесійної діяльності. Проте неабиякий інтерес, на нашу думку, становлять дос-

лідження професійної компетентності спеціалістів, які вже мають достатній 
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ретичне припущення щодо структури професійної компететності фахівця з фі-

зичної реабілітації. 

 Отже, завданнями статті є:  

1. Описати методи та методики дослідження для вивчення змісту складових 

професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. 

2. Проаналізувати отримані емпіричні дані щодо рівня сформованості про-

фесійної компетентності фахівців виокремлених груп зі стажем роботи 

понад 15 років. 

3. Уточнити поняття конфліктологічної компетентності фахівця з фізичної 

реабілітації. 

4. Виокремити підструктурні складові в теоретичній моделі аксіологічної 

компетентності фахівця з фізичної реабілітації. 

5. Визначити особистісні якості, які найбільше фасилітують становлення 

професійної компетентності фізичного реабілітолога. 

 Виклад методики і результатів досліджень. Метою експериментально-

го етапу дослідження було вивчення психологічних особливостей розвитку 

професійної компетентності у фізичних реабілітологів, які вже мають вищу 

освіту та працюють за спеціальністю більше, ніж п’ятнадцять років. 

Отже, для вивчення змісту складових професійної компетентності фахів-

ця з фізичної реабілітації було використано такі методи і методики:  

 діагностика комунікативної компетентності – метод спостереження і 

метод тестування з використанням таких тестових методик: «Опитувальник 

здатності до управління самопрезентації у спілкуванні» (М. Снайдер) [11]; 

«Методика діагностики комунікативної толерантності» (В.В. Бойко) [1]; 

 діагностика конфліктологічної компетентності – метод тестування з 

використанням «Методики діагностики провідного типу реагування» (М.М. 

Кашапов, Т.Є. Шалаєва) [4]; 

 діагностика акмеологічної компетентності – метод тестування із вико-

ристанням таких методик: опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (В.І. 

Моросанова) [10]; «Методика визначення рівня розвитку інтелектуальної реф-

лексії на матеріалі розв’язання задач евристичного типу» (А.В. Карпов) [3]; ме-

тодика «Діагностика мотивації до уникнення невдач» (Т. Елерс) [9]; 

 діагностика складових когнітивного компонента професійної компетен-

тності (загальнонаукова компетентність, діагностична компетентність, психо-

терапевтична компетентність) – методи спостереження й експертної оцінки; 

 діагностика аксіологічної та ендопсихологічної компетентностей – 

«Опитувальник самоактуалізації САМОАЛ» (Е. Шострем, в модифікації Л.Я. 

Гозмана, Ю.Є.Альошиної, М.В. Загіки та М.В. Кроз) [14]; «Тест-опитувальник 

для визначення самоставлення особистості» (В.В. Столін, С.Р. Пантелєєв) [12]; 

 діагностика екзопсихологічної компетентності – метод тестування з ви-

користанням методик: шкала товариськості «Фрайбурзького особистісного 

опитувальника (FPI)» [13]; опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (В.І. 
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Моросанова) [10]; методика «Діагностика емпатії» (А. Меграбян, Н. Епштейн) 

[6]; 

 діагностика прогностичної компетентності – тест «Прогностична ком-

петентність» (В.Д. Менделевич) [7]. 

 Кількісна обробка емпіричних даних здійснювалася з використанням пе-

рвинних і вторинних математико-статистичних методів. Методами первинних 

статистик ми вважали знаходження середніх значень досліджуваних величин, 

підрахунок відсотків та дисперсії. Вторинна математико-статистична обробка 

даних здійснювалася на основі використання непараметричних (критерій х2) і 

параметричних (t-критерій Стьюдента) методів, а також методу факторного 

аналізу. 

 Нами було сформовано такі групи респондентів: 

 група F1 – реабілітологи-жінки, які мають стаж роботи від 15 років і бі-

льше (46 фахівців); 

 група F2 – реабілітологи-чоловіки, які мають стаж роботи від 15 років і 

більше років (36 фахівців). 

Отримані нами результати наведено в табл. 1 (ми не отримали статистич-

но значущої різниці в результатах респондентів цих груп, тому презентувати та 

аналізувати дані будемо одночасно; так, рівень сформованості професійної 

компетентності фахівців обох груп зі стажем роботи понад 15 років є приблиз-

но однаковим; також не діагностовано статистично значущої різниці в резуль-

татах між чоловіками та жінками). 

Таблиця 1 

Результати косокутової факторизації даних респондентів груп F1–F2 

(в балах, констатувальне дослідження) 

№ 

з/п 
Назва змінної 

Фактори 

Фактор 1 Фактор 2 

1. Загальнонаукова компетентність 0,7516 -0,0001 

2. Комунікативна компетентність 0,7449 -0,0004 

3. Діагностична компетентність 0,7328 -0,0013 

4. Акмеологічна компетентність 0,7301 0,0005 

5.  Прогностична компетентність 0,6839 0,0003 

6. Інформаційна компетентність 0,6514 -0,0012 

7. Психотерапевтична компетентність 0,6413 -0,0004 

8. Аксіологічна компетентність 0,6002 -0,0002 

9. Міжкультурна компетентність 0,5348 -0,0003 

10. Творча компетентність 0,0002 0,4112 

 Питома вага (загальний показник) 7,2 0,5 

 

Як бачимо з результатів, наведених в табл. 1, у респондентів груп F1–F2, 

стаж роботи яких становить більше 15 років, майже всі субкомпоненти когніти-

вного, соціально-психологічного та ціннісно-смислового компонентів з вели-

кою факторною вагою увійшли до першого, базового фактора. 
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До другого фактора увійшов субкомпонент ціннісно-смислового компо-

нента – «творча компетентність» (0,4112). Отже, проаналізуємо отримані нами 

результати більш ретельно, адже саме ці показники даних респондентів, стаж 

яких становить понад 15 років, дають цілісне уявлення стосовно сформованості 

професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації в цілому, а також 

дозволяють зробити статистично значущі висновки щодо причин, за якими про-

фесійна компетентність реабілітолога є сформованою на тому чи іншому рівні. 

 Слід одразу ж наголосити, що всі субкомпоненти професійної компетент-

ності мають неабияку факторну вагу (результати варіюються від 0,7516 – пока-

зник «загальнонаукова компетентність» – до 0,5348 – «міжкультурна компетен-

тність»). У контексті високого рівня сформованості у респондентів груп F1–F2 

комунікативної компетентності також ми діагностували високий рівень розвит-

ку прогностичної компетентності (0,6839), яка виявляється в адекватності і по-

вноті сприйняття інформації, розуміння та оцінки партнерів по взаємодії. 

Використання у дослідженні тесту «Прогностична компетентність» (В.Д. 

Менделевич) [7] дозволило нам у структурі прогностичної компетентності вио-

кремити наступні компоненти: мотиваційно-цільовий, когнітивний, емоційний 

й оцінний. Кожен з цих компонентів, у свою чергу, включає потенційну, проце-

суальну і результативну складові, які й визначають готовність фахівців до по-

будови ефективної взаємодії. Також до структури прогностичної компетентнос-

ті фізичного реабілітолога, на нашу думку, входить здатність особистості оці-

нювати себе як суб’єкта професійного спілкування та діяльності. 

Прогностична компетентність фахівця з фізичної реабілітації характери-

зується як повнота і глибина сприймання, розуміння і оцінка себе як індивіда, 

суб’єкта діяльності, особистості та індивідуальності, а також інших соціальних 

суб’єктів діяльності та спілкування. Прогностична компетентність фахівця з фі-

зичної реабілітації має розглядатися як готовність людини бути повноцінним 

суб’єктом соціально-перцептивного процесу, що значною мірою визначає його 

успішність у просторі взаємодії з соціумом. 

До структури психотерапевтичної компетентності фізичного реабілітолога 

було включено «перцептивну компетентність», а саме: обсяг, точність, диферен-

ційованість, гнучкість, вибірковість, стереотипизацію соціального сприйняття. 

У респондентів груп F1–F2 досить високі результати отримано за акмео-

логічною компетентністю (0,7301). За допомогою опитувальника «Стиль само-

регуляції поведінки» (В.І. Моросанова) [10] у структурі акмеологічної компете-

нтності ми виокремили конфліктологічну компетентність (0,5626) як особливий 

субкомпонент, який визначає здатність фахівця здійснювати успішну взаємодію 

в конфліктних ситуаціях. 

Конфліктологічну компетентність фахівця з фізичної реабілітації ми 

будемо розуміти як певний рівень розвитку обізнаності щодо можливого діапа-

зону стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях та успішності їхньої реаліза-

ції на практиці. Конфліктологічна компетентність має розглядатись як одна з 

провідних характеристик особистості і найзначущішй субкомпонент акмеологі-

чної компетентності. 
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Отримані нами результати за опитувальником «Стиль саморегуляції по-

ведінки» (В.І. Моросанова) [10] та методикою «Діагностика мотивації до уникнен-

ня невдач» (Т. Елерс) [9] дозволили визначити психологічну структуру конфлік-

тологічної компетентності: гностичний компонент (знання щодо причин, харак-

тер конфлікту і особливості конфліктної особистості); проектувальний компо-

нент (вміння передбачати дії опонентів, їхню поведінку); конструктивний ком-

понент (вміння впливати на опонентів, впливати на відносини, оцінки, мотиви); 

комунікативний компонент (вміння здійснювати ефективне спілкування з учас-

никами конфліктної взаємодії). 

Також ми вважаємо, що розглядати конфліктологічну компетентність фа-

хівця з фізичної реабілітації слід із системних позицій. Можна виокремити гно-

стичний, просторовий, конструктивний (регулятивний), комунікативний, нор-

мативний і рефлексивно-статусний компоненти. При цьому гностичний компо-

нент розглядається нами як базовий. 

Конфліктологічна компетентність включає не тільки знання щодо харак-

теру конфлікту, але й здатність впливати на його розвиток, інакше кажучи, – 

експлікація гностичного і діяльнісного субкомпонентів. Конфліктологічна ком-

петентність також пов’язана з соціально-психологічною та соціально-

перцептивною компетентностями. 

 З урахуванням професійної діяльності фахівців з фізичної реабілітації у 

парадигмі конфліктологічної компетентності ми виокремлюємо дві тенденції: 

нормативну, тобто опанування особистістю соціально-заданих норм, стереоти-

пів й еталонів, а також особистісно-творчу, яка виявляється в конструюванні 

норм у процесі спілкування з різними партнерами. Ми наголошуємо на ролі 

суб’єктної позиції людини стосовно планування, реалізації, оцінки та управлін-

ня динамікою власної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Комунікативна компетентність операціоналізується в успішних конструк-

тивних актах міжособистісного взаємодії; у відчутті власної компетентності; в 

умінні гнучко, адекватно і динамічно трансформувати ситуацію спілкування, 

свою комунікативну активність і поведінку партнера по взаємодії. Комунікати-

вна компетентність, таким чином, полягає в системному оволодінні когнітив-

ними, емоційними і моторними способами реалізації власної активності в ко-

мунікативних ситуаціях. 

Отже, низький рівень розвитку професійної компетентності фахівців 

професії типу «людина – людина», до якої відноситься професія фізичного реа-

білітолога, може фасилітуватися в результаті низького рівня в розвитку їхньої 

акмеологічної компетентності. Таким чином, акмеологічна компетентність є ре-

алізацією самоставлення суб’єкта в ході виконання професійної діяльності. Во-

на постає особливою функціональною цілісною системою саморегуляції люди-

ни як суб’єкта спілкування, діяльності та розвитку, що забезпечує успішність 

виконання професійної діяльності. При цьому акмеологічну компетентність не 

можна зводити до емоційно-вольової регуляції, мотивації, самоконтролю. Спе-

цифічний зміст акмеологічної компетентності полягає в компетентному впли-
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вові суб’єкта на самого себе у процесі діяльності в просторі «суб’єкт-

суб’єктних взаємостосунків». 

За такого розуміння неабияке значення мають високі результати респон-

дентів за аксіологічною компетентністю (0,6002). Отримані нами емпіричні по-

казники у респондентів різних груп свідчать про те, що аксіологічна компетен-

тність є самостійною структурою і, разом з тим, в цілому фасилітує становлен-

ня професійної компетентності фахівця. Її наявність також демонструє неаби-

яку можливість особистості самостійно набувати знання, самозмінювати свою 

особистість на різних етапах її життєдіяльності. 

Також слід наголосити, що аксіологічна компетентність полягає в опти-

мальному та ефективному функціонуванні системи психологічної саморегуля-

ції, що передбачає високий рівень самосвідомості, який, в свою чергу, забезпе-

чує успішність соціальної адаптації суб’єкта, його самореалізацію в професій-

ній діяльності і можливість задоволення своїх духовних інтересів і потреб. 

Аксіологічна компетентність сприяє розвиткові толерантності, самоконт-

ролю, самооцінки і саморегуляції в конфліктних ситуаціях. Вона також перед-

бачає сформованість здатності досить точно, критично оцінювати самого себе у 

ситуаціях, коли доводиться швидко вирішувати життєві завдання різного сту-

пеня складності. Отже, аксіологічна компетентність фахівця з фізичної реабілі-

тації – це готовність і здатність особистості до цілеспрямованої психологічної 

роботи зі зміни особистісних рис, якостей, властивостей і поведінкових харак-

теристик. 

Таким чином, аксіологічну компетентність фахівця з фізичної реабілітації 

ми будемо розуміти як специфічну готовність і, разом з цим, –здатність 

суб’єкта до постійної цілеспрямованої активності зі зміни особистісних рис і 

поведінкових характеристик, з розвитку та раціонального використання своїх 

психічних потенціалів. Отже, однієї з основних функцій аксіологічної компете-

нтності ми будемо вважати активізацію особистісних ресурсів та особистісного 

потенціалу людини.  

Отже, серед основних характеристик аксіологічної компетентності можна 

виокремити здатність самостійно розвивати ціннісно-смислову сферу своєї осо-

бистості, набуваючи, таким чином, метакомпетентності. У своєму розвитку 

остання акумулюватиме специфічні аутопсихологічні здатності самоініціації, 

саморегуляції, самоконтролю, самоменеджменту тощо. 

Отримані емпіричні результати дозволяють стверджувати, що аксіологіч-

на компетентність вміщує уміння, спрямовані на самодіагностику, самокорек-

цію, саморозвиток, самомотивування, ефективну роботу з інформацією. Такий 

фахівець буде характеризуватися адекватною самооцінкою і прагненням до 

професійного самовдосконалення та зростання. 

Отже, в теоретичній моделі аксіологічної компетентності фахівця з фі-

зичної реабілітації ми можемо виокремити п’ять блоків: 1) психологічні знання 

(ієрархія усвідомлених смислових утворень і умінь); 2) Я-концепція; 3) актив-

ність, спрямована на організацію оптимальної відповідності індивідуальних ха-

рактеристик і потенціалів актуальним завданням професійної діяльності; 4) са-
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мореалізація, спрямована, в тому числі, на подолання перешкод, розв’язання 

поставлених цілей, уникнення умов когнітивного дисонансу; 5) професійна са-

мосвідомість, що включає когнітивний компонент «Я-розуміння», афективний 

– «Я-ставлення», оціночно-вольовий «Я-поведінка», що дозволяє усвідомити 

образ свого професійного Я у всіх цих системах. 

Аксіологічна компетентність передбачає також сформовану здатність 

ефективно набувати, закріплювати і контролювати набуті знання, вміння і на-

вички, високий рівень суб’єктивного контролю, самостійне формування вольо-

вого настановлення на досягнення значущих результатів. В цілому, аксіологіч-

на компетентність розглядається нами як особистісне утворення, яке досягаєть-

ся на певних етапах особистого і професійного розвитку і фасилітує успішний 

розвиток особистості і функціонування фахівця як суб’єкта професійної діяль-

ності. 

Аксіологічна компетентність відіграє неабияку роль у гармонізації дома-

гань, самооцінки, шляхів здійснення професійної діяльності з огляду на оцінку 

з боку оточення. Вона є значущою умовою активізації особистісного потенціа-

лу, адже наявність аксіологічної компетентності забезпечує формування та реа-

лізацію оптимальних моделей самоорганізації професійної діяльності і життя в 

цілому. Результати нашого дослідження свідчать про те, що аксіологічна ком-

петентність достатньо розвинена в групах F1–F2 (0,6002). 

Рівень розвитку аксіологічної компетентності пов’язується нами з функ-

ціональної зрілістю особистісних новоутворень, які відображаються в гармоні-

зації світоглядних настановлень (r = 0,5867,  < 0,05), адекватності самооцінки 

(r = 0,6402,  < 0,01), самоприйняття (r = 0,5318,  < 0,05), спрямованості на ус-

піх (r = 0,7314,  < 0,01), високому рівні домагань (r = 0,6939,  < 0,01) і вира-

женої мотивації досягнень (r = 0,7601,  < 0,01), а також у підвищенні соціаль-

но-перцептивної (r = 0,5704,  < 0,05) і комунікативної компетентності 

(r = 0,6925,  < 0,01). Все це дає підстави стверджувати, що аксіологічна компе-

тентність щільно пов’язана із розвитком соціального інтелекту фахівця з фізич-

ної реабілітації. 

Встановлено, що на формування акмеологічної компетентності впливає 

самосприйняття і характер настановлень відносно себе як об’єкта пізнання. На 

рівні самосприйняття людина фіксується на тих характеристиках зовнішності і 

психічних якості, які вважаються прийнятними в референтній для неї соціальній 

групі. На розуміння себе також впливають ціннісні орієнтації та рівень домагань 

людини, її суб’єктивний образ досягнень. Таким чином, акмеологічна компетен-

тність пов’язана із загальним рівнем психологічного розвитку людини. 

Отримані результати за «Методикою визначення рівня розвитку інтелек-

туальної рефлексії на матеріалі розв’язання задач евристичного типу» (А.В. Ка-

рпов) [3] дозволяють стверджувати, що до структури акмеологічної компетент-

ності входить «психологічна грамотність». Якщо розглядати останнє у контекс-

ті психологічної культури особистості, то слід наголосити, що психологічна 

грамотність не зводиться нами до елементів обізнаності людини щодо фактів і 
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зв’язків, які характеризують суб’єктивний світ людини, але передбачає певну 

специфічну вихованість особистості і певну спрямованість її розуму. Психоло-

гічну грамотність фахівця з фізичної реабілітації складають: здійснення аналізу 

ситуацій, які виникають (0,6917); інтерес до іншого (0,6718); володіння елемен-

тами психологічного пізнання (0,6503), тобто прийомами експрес-діагностики 

іншої особистості в процесі бесіди. Значущим для нашого емпіричного дослі-

дження є позитивний статистично значущий зв’язок психологічної грамотності 

та психотерапевтичної компетентності (r = 0,6834,  < 0,01) та толерантності 

(r = 0,6741,  < 0,01). 

Поряд з означеними структурними елементами акмеологічної компетент-

ності до змісту даного субкомпонента ціннісно-смислового компонента профе-

сійної компетентності фізичного реабілітолога можна віднести наступний ком-

плекс особистісних якостей: здатність працювати самостійно, без постійного 

керівництва з боку інших фахівців (0,7408); здатність брати на себе відповіда-

льність, працювати за власною ініціативою (0,7329); здатність виявляти винахі-

дливість, ініціативу і наполегливість (0,7214); готовність виокремлювати про-

блеми, пов’язані з досягненням поставленої мети, і шукати шляхи їх 

розв’язання (0,7112); вміння аналізувати нові ситуації і застосовувати вже ная-

вні знання (0,7004); вміння співпрацювати з іншими людьми (0,7001); вміння 

опановувати будь-які знання за власною ініціативою (0,6834); вміння приймати 

рішення на основі адекватних суджень (0,6812); вміння включатися до ситуацій 

керівництва, спілкування, розуміння, прогнозування, координації дій з колега-

ми (0,6602) та ін. 

До змісту акмеологічної компетентності фахівця з фізичної реабілітації 

ми також включаємо управлінську компетентність (0,6831), яка враховує знан-

ня виробничих й інформаційних технологій, сучасні концепції організаційної 

поведінки, а також уміння обирати найраціональнішу з усіх можливих. Не ме-

ншу значущість мають знання щодо системного підходу до управління (0,6102); 

вміння виділяти позитивні сторони діяльності команди, налагоджувати контак-

ти з нею (0,5930); володіння діловим етикетом (0,5844), наявність якостей ліде-

ра (0,5613) та ін. 

Отже, рівень сформованості професійної компетентності фахівця з фізич-

ної реабілітації залежить від того, наскільки він оволодів категоріально-

понятійним апаратом та закономірностями професійної діяльності, а також – 

якою мірою він готовий до виконання управлінської діяльності. Фахівець з фі-

зичної реабілітації має знати структуру і зміст своєї професійної діяльності, 

принципи організації професійної діяльності, найактуальніші проблеми реабілі-

таційних (лікувальних) установ; характеризуватися високим рівнем сформова-

ності професійної компетентності; мати уявлення щодо реабілітаційних та ліку-

вальних інновацій (технологій визначення і підвищення якості реабілітації, 

стратегії управління цими технологіями), щодо змісту, методів, форм і засобів 

контролю за якістю здійснення професійної діяльності реабілітолога. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Отже, отримані нами 

результати цього етапу емпіричного дослідження дозволяють стверджувати, що 
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рівень сформованості професійної компетентності фахівця з фізичної реабіліта-

ції не залежить від гендерних особливостей, проте, значно зумовлюється ста-

жем роботи фахівців. Таким чином, чим вищим є стаж роботи фізичного реабі-

літолога, тим вищим буде рівень сформованості професійної компетентності. 

Остання визначається, передусім, гармонійною структурою професійної компе-

тентності фахівця, а саме високим рівнем сформованості таких компетентнос-

тей фізичного реабілітолога: загальнонаукової, комунікативної, діагностичної, 

акмелогічної, прогностичної, інформаційної, психотерапевтичної, аксіологічної, 

міжкультурної тощо. Високий рівень сформованості за цими компонентами по-

яснюється не лише набуттям фізичним реабілітологом професійно значущого 

досвіду, але й професійними досягненнями, тобто, зайняттям респондентом пе-

вної керівної посади (серед респондентів груп F1–F2 таких – 35%). Отже, задо-

волення фахівцем власних амбіцій, професійні досягнення тощо фасилітують 

становлення у фізичного реабілітолога професійної компетентності. 

 Також було доведено, що професійна компетентність фізичного реабілі-

толога визначається сформованістю особистісних якостей: здатністю працюва-

ти самостійно, без постійного керівництва з боку інших фахівців; здатністю 

брати на себе відповідальність, працювати за власною ініціативою; здатністю 

виявляти винахідливість, ініціативу і наполегливість; готовністю виокремлюва-

ти проблеми, пов’язані з досягненням поставленої мети, і шукати шляхи їхньо-

го розв’язання; вміння аналізувати нові ситуації і застосовувати вже наявні 

знання; вміння співпрацювати з іншими людьми; вміння опановувати будь-які 

знання за власною ініціативою; вміння приймати рішення на основі адекватних 

суджень; вміння включатися до ситуацій керівництва, спілкування, розуміння, 

прогнозування, координації дій з колегами, а також – сформованістю соціаль-

ного інтелекту особистості. Все це буде враховано на етапах моделювання про-

грами становлення професійної компетентності у майбутніх фізичних реабілі-

тологів, яку буде описано в наступних наших публікаціях. 
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Prymachok L.L. The experimental study of the state of professional competence of 

specialists with over 15 years of experience in a field of physical rehabilitation. In the article we 

analyzed the empirical data of the level of professional competence of specialists with over 15 years 

of experience. The concept of conflictological competence of a professional who works in a field of 
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physical rehabilitation has been clarified. It was stated that we would understand the conflictologi-

cal competence of a specialist in a field of physical rehabilitation as a certain level of awareness’s 

development regarding the possible range of strategies for behaviour in conflict situations. Such 

conflictological competence positively influences on the success of the implementation of strategies 

for effective behaviour of a specialist on practice. In such a way conflictological competence should 

be regarded as one of the leading characteristics of the person and the most significant sub-

component of acmeological competence. 

 Substructural components in the theoretical model of the axiological competence of a spe-

cialist in a field of physical rehabilitation were distinguished, such as: 1) psychological knowledge 

(hierarchy of conscious semantic formations and skills); 2) Self-concept; 3) activity with the aim to 

organize optimal individual characteristics and potentials with the purpose to solve actual tasks of 

the professional activity; 4) self-realization with the aim to overcome obstacles, to solve goals, 

avoiding conditions of cognitive dissonance; 5) professional self-awareness, which includes the 

cognitive component “Self-understanding”, affective one consists of “Self-attitude”, evaluative-

volitional component includes “Self-behaviour”, which allows the person to realize the image of 

his/her Professional Self in all these systems. 

 The personal qualities that in a great degree facilitate the development of professional com-

petence of a physical rehabilitologist were determined. It has been proved that the professional 

competence of a physical rehabilitologist is determined by the formation of his/her personal quali-

ties: the ability to work independently without constant guidance from other specialists; the ability 

to take responsibility, to work by own initiative; the ability to show ingenuity, to be initiative and 

perseverance; a willingness to highlight the problems associated with achieving the goal and look 

for ways to solve them; the ability to analyze new situations and apply existing knowledge; the abil-

ity to cooperate with other people; the ability to acquire any knowledge by his/her own initiative; 

the ability to make decisions based on adequate judgment; the ability to be involved into the situa-

tions of leadership, the process of communication, understanding, forecasting, coordination with 

colleagues, as well as the formation of social intelligence of the person. 

Key words: professional competence, conflictological competence, axiological competence, 

Self-concept, self-realization, professional self-awareness. 
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Савченко Т. Л. 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ – 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ, 

ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК ВЛАСТИВОСТЕЙ 
 

Савченко Т. Л. Сучасні напрямки дослідження уваги – психофізіологічні аспек-

ти, теорії функціонування і розвиток властивостей. У статті розглянуто сучасні актуальні 

напрямки дослідження феномена уваги. Серед них: фізіологічні основи уваги, зв’язок ЕЕГ-

потенціалів з індивідуальними особливостями уваги, роль кори головного мозку при зосере-

дженні. Також особливу увагу приділено теоріям «Кванти уваги» і «Orch OR», уявленням 

про «метаувагу» і рівневу організацію процесів уваги. Розглянуто вплив природних і фізич-

них факторів на стан уваги. Значне місце у сучасних дослідах приділено дослідженню уваги 

за наявності Синдрому дефіциту уваги й гіперактивності, а також дослідженням уваги на рі-

зних етапах навчання. Розглянуто дослідження методів корекції та оптимізації уваги. 

Ключові слова: теорії уваги, фізіологія уваги, кванти уваги, метаувага, організація ува-

ги, Синдром дефіциту уваги і гіперактивність, увага студентів, розвиток властивостей уваги, 

оптимізація уваги. 


