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 Анотація 

Вступ та 

Мета дослідження: 

В умовах освітніх євроінтеграційних процесів в Україні досить актуальною 

залишається проблема підготовки професійно-компетентного сучасного 

фахівця. Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним напрямом підготовки 

висококваліфікованих кадрів. Запорукою успіху майбутніх професіоналів є 

належний рівень професійного мислення, спроможного задовольняти вимоги 

сучасних потреб суспільства. Задля розуміння особливостей розвитку 

професійного мислення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти 

необхідно проаналізувати поняття “психологічний механізм”. Проблема 

дослідження психологічних механізмів є однією з найактуальніших у педагогічній 

психології, оскільки вони є ключовими компонентами суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання”. 

Мета дослідження: на засадах вивчення сутності поняття “психологічні 

механізми” здійснити аналіз функціонування цих механізмів в системі “викладач 

↔ суб’єкт навчання” в умовах закладу вищої освіти; дослідити особливості 

застосування психологічних механізмів навчання задля розвитку професійного 

мислення майбутніх фахівців. 

Матеріали і Методи: У дослідженні використані теоретичні методи: загальнонаукові (системний 

аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання, узагальнення науково-

теоретичних даних) та спеціальні (логіко-семантичний та інші). 

Результати: Встановлено, що усі компоненти системи навчання необхідно розглядати в 

межах діяльнісного підходу. Ця взаємодія розглядається також як система з 

можливостями управління її складовими через засоби мовлення та поведінки. 

Саме у процесі відтворення об’єктивної реальності досягається розвиток 

мислення, який є вищим психологічним етапом пізнання. 

Висновки: Професійна підготовка щодо розвитку мислення майбутніх фахівців складається 

з таких її складових: навчальна діяльність; учбова діяльність, що перебуває у 

постійній взаємодії. Встановлено, що система управління навчальною діяльністю 

(за Машбицем) має розвивальний характер в умовах закладу вищої освіти та 

сприяє розвитку професійного мислення фахівця під час використання 

психологічних механізмів навчання: 1) механізм зворотного зв’язку; 2) механізм 

довизначення учбової задачі; 3) механізм динамічного розподілу функцій 

управління між викладачем і суб’єктом навчання. 
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Вступ 
Прагнення України до імплементації цілей сталого 

розвитку в рамках програми ООН, а також освітніх 

євроінтеграційних процесів досить актуальною 

залишається проблема підготовки сучасного 

фахівця, який має бути професійно-компетентним. 

Сьогодні особистісно-орієнтований підхід до 

підготовки висококваліфікованих фахівців є 

пріоритетним. Майбутні професіонали повинні 

мати належний рівень професійного мислення, 

спроможного задовольняти вимоги сучасних 

потреб суспільства. 

Досліджуючи психологічні особливості розвитку 

мислення фахівців у системі професійної 

підготовки закладу вищої освіти, необхідно 

усвідомити, що навчання є системним утворенням, 

і тому подальші наукові розвідки основних 

психологічних проблем навчання, а також науково 

обґрунтоване їх проектування, повинно базуватись 

на знанні психологічних механізмів навчання. 

Задля розуміння особливостей розвитку 

професійного мислення майбутніх фахівців 

необхідно проаналізувати психологічні механізми, 

що є типовими для розвитку професійного 

мислення суб’єктів навчання.  

Мета дослідження. На засадах вивчення сутності 

поняття “психологічні механізми” здійснити аналіз 

функціонування цих механізмів в системі суб’єкт-

суб’єктної взаємодії “викладач ↔ суб’єкт 

навчання” в умовах закладу вищої освіти; 

дослідити особливості застосування психологічних 

механізмів навчання задля розвитку професійного 

мислення майбутніх фахівців. 
 

Матеріали і Методи 
Результати аналізу наукових доробок вітчизняних і 

зарубіжних дослідників з проблем психологічних 

механізмів навчальної діяльності свідчать, що ці 

питання досліджували Балл (1979); Виготський; 

Давидов і Маркова (1978); Дригус; Залевская 

(1992); Леонтьев (1983); Максименко та Клименко 

(2004); Матюшкін; Машбиць (2019); Рубінштейн; 

Смульсон (2014); Bardwell (1981); Buss (1995); 

Cohen (1985); Holton та Baldwin (2000); Kulhsvy 

(1977); Melnyk та Stadnik (2018); Schnackenberg та 

Sullivan (2000); Weiskof (2011); Wimsatt (1994); 

Wright та Bechtel (2007) та інші.  

Дослідженням закономірностей різноманітних 

аспектів розвитку професійного мислення 

займалися Баталов; Волобуєва; Засєкіна; Климов; 

Ломов; Скиба (2018); Смульсон (2014) та інші. 

Психологи Моляко; Пов’якель; Melnyk та Pypenko 

(2017; 2018) та інші присвятили увагу питанням 

розв’язання професійних задач фахівцями в умовах 

обмеженого часу та розвитку творчого мислення. 

Знання особливостей функціонування цих 

психологічних механізмів та їх доцільне 

застосування викладачами в освітньому процесі, а 

також пошук шляхів підвищення ефективності 

розвитку професійного мислення майбутніх 

фахівців сприятиме покращенню якості освітнього 

процесу. 

У дослідженні використані теоретичні методи – 

загальнонаукові (системний аналіз, синтез, 

порівняння, систематизація, моделювання, 

узагальнення науково-теоретичних даних) та 

спеціальні (логіко-семантичний та інші) – 

застосовувалися з метою співставлення поглядів 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, визначення 

концептуальних засад дослідження, уточнення 

окремих понять, зокрема сутності психологічних 

механізмів навчання, мислення в контексті 

професійної діяльності майбутніх фахівців. 

 

Результати та Обговорення 
Результати аналізу психолого-педагогічних джерел 

свідчать про те, що поняття “психологічний 

механізм” є доволі розповсюдженим і 

широковживаним. Спробуємо проаналізувати 

погляди вчених щодо сутності цього поняття.  

У дослідженнях вітчизняних науковців 

розкривається сутність функціонування 

психологічних механізмів навчання як певної 

системи, зокрема в аспектах психологічної 

взаємодії викладача та суб’єктів навчання. З огляду 

на це важливість здійснення аналізу 

психологічного механізмів обумовлено також 

твердженням Машбиця (2019, с. 3) про те, що 

наукове вирішення основних психологічних 

проблем навчання, як і його теоретико-

методологічне обґрунтоване проектування, має 

спиратися на знання психологічних механізмів 

навчання. 

Щодо аспектів реалізації основного механізму 

мислення – аналізу через синтез, у процесі 

діалогічного розв’язання задач, які присвячені та 

експериментально підтвердженні у дослідженнях 

Брушлінського. 

Водночас проблема їх дослідження є однією з 

найактуальніших у педагогічній психології, 

оскільки ці механізми є ключовими компонентами 

взаємодії викладача та суб’єктів навчання на рівні 

навчальної діяльності. З’ясуємо сутність цього 

поняття. Так, навчальна діяльність тлумачиться як 

процес цілеспрямованого впливу на особистість 

через засвоєння знань, розвиток інтелекту 

(мислення), оволодіння уміннями і навичками, а 

також способів пізнавальної діяльності. Врахування 

особливостей застосування психологічних 

механізмів має важливе значення для розвитку 

професійного мислення майбутніх фахівців та 

підвищення ефективності навчального процесу в 

умовах закладу вищої освіти. 

Спробуємо з’ясувати сутність поняття 

“психологічний механізм”. Але перед цим 

визначимо, що таке взагалі “механізм”? Під цим 

поняттям, яке має походження з технічної галузі 

наук, розуміється набір частин, вузлів і деталей, 

необхідних для приведення у рух різних форм цілої 

системи.  

У словнику іншомовних слів (Мельничук, 1974, 

с. 413) наголошується на грекомовному походженні 

цього терміну і його тлумачать як сукупність 

проміжних станів або процесів будь-яких явищ.  
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Андрійчук (2013) визначає “механізм” як певний 

набір елементів, котрі пов’язані й тісно 

взаємодіють між собою (систему процесів, 

прийомів і методів) заради вирішення спільних 

завдань і досягнення загальної мети існування 

усього механізму через прийняття правильних та 

своєчасних рішень. 

Смульсон (2014) поняття “механізм” розуміє як 

структурні характеристики об’єкта: процес як 

сукупність дій та операцій; взаємодію структури та 

процесу, а також результат, функції, соціальні 

умови реалізації діяльності. На думку вченої, 

термін “механізм” можливо розглядати під різними 

кутами певних аспектів психіки і діяльності. 

Машбиць (2001) під механізмом розуміє певні 

конструкти, що описують взаємодію між 

компонентами системи. Однак, як слушно 

доповнює Смульсон (2014), при такому підході 

втрачаються специфіка та евристична цінність, а 

відбувається просте дублювання понять та 

визначень. 

Щодо сутності поняття “психологічний механізм”, 

то Залевская (1992, с. 31) виділяє такі його 

концептуальні значення як: 1) будову об’єкта, його 

структурні характеристики; 2) процес, тобто деяку 

сутність дій і операцій або низку процесів; 

3) взаємодію структури і процесу; 4) результат; 

5) соціальні умови реалізації діяльності. 

Машбиць (2001, с. 4) чітко позиціонує підґрунтя 

розробленої ним концепції психологічних 

механізмів навчання, зазначаючи на необхідності 

здійснення декомпозиції системи навчання, 

відповідно до якого навчання розглядається як 

система двох діяльностей: 1) учбової та 

2) навчальної. Машбиць (2001) припускає, що зміст 

і методи навчання, технічні засоби та ін. повинні 

розглядатися в контексті цих двох діяльностей. 

Слушним доповненням дослідника є те, що при 

такому підході описується взаємодія вчителя та 

суб’єктів навчання як системи на рівні 

здійснюваних ними діяльностей, при цьому не 

відбувається нівелювання ролі складових цієї 

системи. 

Результати аналізу поглядів зарубіжних вчених 

щодо сутності понять “механізм” і “психологічний 

механізм” частіше розглядають їх в контексті 

покращення ефективності функціонування 

технічних систем, рідше – в контексті професійної 

діяльності фахівця як елемента виробничих систем 

з метою покращення їх продуктивності праці при 

мінімумі психологічних навантажень. Але за своєю 

сутністю погляди зарубіжних вчених тяжіють 

більше до біхевіористичних теорій.  

У таблиці 1 наведені погляди зарубіжних вчених до 

сутності понять “механізм” і “психологічний 

механізм” мислення. 

Так, Wimsatt (1994, c. 207–274) трактує механізм як 

організовані сукупності сутностей, а також 

пов’язана з ними діяльність і процеси. Аналіз 

механізму за Wimsatt (1994) передбачає 

розкладення цільової системи на її складові, 

розміщення їх у загальній структурі системи, а 

також відносно один одного та окремого розуміння 

їх діяльностей і операцій: що вони роблять і як 

вони сприяють виконанню загальної функції 

системи.  

Дослідник Buss (1995) визначає сутність 

психологічних механізмів мислення як 

відображення професійної поведінки фахівця з 

урахуванням процесів і технологій прийняття 

рішень.  

Weiskof (2011) також розглядає особливості 

розвитку розумових здібностей фахівця у 

психологічних механізмах мислення через призму 

систем когнітивних моделей, що лежать в їх основі. 

На його думку, ці моделі (психологічні механізми), 

лише зовні подібні механістичним моделям, але 

насправді мають значно складніше відношення до 

реальної системи. Вони, як правило, будуються з 

використанням низки методик абстрагування 

функціональних властивостей системи, які можуть 

не співпадати з її механістичною організацією.  

Науковці Wright та Bechtel (2007) психологічні 

механізми розглядають через механістичний підхід 

і акцентують увагу на застосуванні їх у 

психологічній площині, зокрема у поясненні 

мотивації та винагороди під час професійної 

діяльності фахівця. Вони показують, як 

механістичний підхід, з точки зору психологічного 

пояснення, переходить у споріднені з філософією 

теми психології, особливо в аспекті можливостей 

інтеграції психології у нейронауку. 
 

Таблиця 1. Сутність визначення понять механізму та психологічного механізму мислення в зарубіжній 

літературі. 

Поняття Визначення Автори 

Механізм 
Організовані сукупності сутностей, а також пов’язана з ними 

діяльність і процеси 

Wimsatt 

(1994) 

Психологічний 

механізм 

Відображення професійної поведінки фахівця з урахуванням 

процесів і технологій прийняття рішень 

Buss 

(1995) 

Психологічний 

механізм 

Призма систем когнітивних моделей, котрі лише зовні подібні 

механістичним моделям, але насправді мають значно складніше 

відношення до реальної системи; будуються з використанням низки 

методик абстрагування функціональних властивостей системи, які 

можуть не співпадати з її механістичною організацією 

Weiskof 

(2011) 

Психологічний 

механізм 

Розглядається через механістичний підхід, акцентується увага на 

його застосуванні у психологічній площині, зокрема у поясненні 

мотивації та винагороди під час професійної діяльності фахівця 

Wright та Bechtel 

(2007) 
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Також встановлено, що зарубіжними науковцями 

Bardwell (1981); Cohen (1985); Kulhаvy (1977) та 

іншими значну увагу приділено проблематиці 

психологічних механізмів, зокрема зворотного 

зв’язку у системі професійної підготовки фахівців. 

У своїх дослідженнях науковці поділяють думку, 

що частота включення механізму зворотного 

зв’язку залежить від двох типових факторів: 

1) режиму навчання (під час суб’єкт суб’єктної 

взаємодії частота активізації цього механізму 

значно вища); 2) рівня детермінації управління 

навчальною діяльністю. 

Таким чином, цілеспрямований навчальний процес 

передбачає взаємодію викладача та суб’єктів 

навчання в аспектах формування в останніх 

загальнопредметних компетентностей, окреслених 

стандартом освіти. У такому разі пріоритети у 

взаємовідносинах між учасниками навчальної 

діяльності визначає викладач щодо організації 

навчання, визначення цілей заняття, добору змісту і 

форм, інноваційних психолого-педагогічних 

технологій (Скиба, 2018, с. 150). 

Аналізуючи розуміння суті психологічних 

механізмів, неможливо не згадати про процеси 

мислення, які полягають у процесі відтворення 

об’єктивної реальності засобами мовлення та 

практичних дій, який є вищим психологічним 

етапом пізнання (Павелків, 2009, с. 244). 

Поняття “мислення” тлумачиться як когнітивна 

поведінка, в якій ідеї, образи, розумові уявлення чи 

інші гіпотетичні елементи і думки, що 

переживаються або здійснюються через досвід. У 

цьому сенсі мислення включає уяву, пам’ять, 

розв’язування проблем і задач, мріяння, вільну 

асоціацію, формування концепції та багато інших 

процесів. Вважається, що мислення має дві 

визначальні характеристики: а) воно є прихованим, 

тобто не є безпосередньо спостережуваним, але має 

випливати з дій чи самозвітів людини; б) воно 

символічне, тобто передбачає мисленнєві операції 

над ментальними символами чи уявленнями, 

характер яких залишається незрозумілим і 

суперечливим (APA Dictionary of Phycology, 2020). 

Також мислення – це будь-який процес 

розв’язування задач з використанням методів 

дослідження чи вирішення проблем (The Cambridge 

Dictionary of Psychology, 2009, c. 543). 

Воно як матеріально зумовлене суспільне явище є 

не автономним, формальним процесом думки, а 

теоретичним компонентом практичного освоєння 

дійсності, і його не можна розглядати окремо від 

людської діяльності в цілому (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002, с. 379). 

Механізмом активізації професійного мислення 

(процесів розв’язування задач) є проблемна 

ситуація – невідповідність між вихідними даними 

задачі і кінцевими цілями, які фахівець намагається 

досягнути (розв’язати проблемну задачу) (Балл, 

1979, с. 18). 

У нашому дослідженні також ми враховуємо 

структуру мислення за класифікацією Максименка 

(2004), в яку входять складові трьохступеневої 

моделі, що передбачає: 1) загальне мислення; 

2) предметне мислення; 3) критичне мислення. 

Кожен з рівнів мислення за Тягло (2008) включає у 

себе попередній. Це схематично представимо на 

рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура рівнів мислення. 

 

Встановлено, що психологічні механізми найбільш 

активно впливають на розвиток мислення і на 

свідомість суб’єкта навчання через мовлення і 

спілкування. Теоретико-методологічне підґрунтя 

цієї тези обумовлено психологічними 

дослідженнями у вітчизняній психологічній науці. 

Так, наприклад, Виготський у своїх дослідженнях з 

розвитку мислення вказує на центральне місце 

єдності слова і думки. Леонтьєв (1983, с. 80) 

стверджує що, як тільки людина опановує 

мовлення, а з нею поняття, у неї розвивається 

логіка, що є культурно-історичним спадком 

людського буття, таким чином, поступово кожна 

людина стає суб’єктом мислення. Засвоєння 

суб’єктами навчання системи теоретичних знань 

спричиняє активному розвитку теоретичного 

мислення, що базується на оволодінні поняттями. 

Зрештою суб’єкти навчання рефлектують основні 

форми мислення та відбувається поглиблення 

пізнання оточуючої дійсності. 
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Дослідники Давидов і Маркова (1978) вказують на 

те, що спільна навчальна діяльність у системі 

суб’єкт – суб’єктної взаємодії “викладач ↔ суб’єкт 

навчання” сприяє оптимальному формуванню 

рефлексії. 

Ще одним аспектом, на який ми звертаємо 

особливу увагу під час вивчення психологічних 

механізмів навчання, є спосіб функціонування 

учбової діяльності. У психолого-педагогічних 

джерелах розрізняють види навчання за трьома 

критеріями: 1) за предметом (вивчення певних 

дисциплін); 2) за критерієм розв’язування задач 

(навчають способам розв’язування задач). В 

контексті розв’язування задач навчання поділяють 

на: а) теоретичне, яке полягає у формуванні ідей, 

понять, законів, правил; б) практичне, внаслідок 

якого виробляються моторні, сенсорні навички та 

розумової діяльності (лабораторні заняття та 

практичні заняття, ділові ігри на заняттях та ін.); 

в) образне, емоційне, етичне та естетичне навчання 

– формування еталонів переживань, поведінки, 

взаємин, що зумовлюють становлення емоційної 

зрілості (заняття з літератури, етики та естетики, 

культурології, історії та ін.); 3) за організацією 

способу навчання. Відповідно розрізняють: 

а) проблемне навчання, яке полягає у створенні 

проблемної ситуації в навчанні, тобто таких умов, у 

яких для курсантів головним є самостійне 

(індивідуальне або групове) чи під керівництвом 

викладача розв’язування пізнавальних 

суперечностей, що виникли в конкретній галузі 

знань; б) програмоване навчання – навчання за 

попередньо розробленою програмою за допомогою 

особливих засобів навчання (Прихожан, 1988). 

Спираючись на праці цих науковців, 

проілюструємо сучасну класифікацію видів 

навчання (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Класифікація видів навчання (за визначеними критеріями). 

 

Відповідно до задачного критерію Машбиць вважає 

учбову діяльність, як і будь-яку іншу діяльність, що 

здійснюється не інакше, як шляхом розв’язування 

специфічних для неї задач (учбових задач). 

Підкреслимо, що термін “задача” широко 

тлумачиться і включає не тільки розумові, а й 

перцептивні, мнемічні задачі, а також задачі на 

розуміння, рефлексію та ін., причому не тільки ті, 

що ставляться викладачем явно, а й ті, що 

приховано. За результатами аналізу визначень 

цього терміну у загальнонауковому тлумаченні, на 

нашу думку, найбільш вдало воно сформулюване 

Гинецинським (1992, с. 73). Так, “задача” – це 

стандартизована (схематизована) форма опису 

деякого фрагмента (відрізка) вже здійсненої (тієї, 

що вже досягнула потрібного результату) 

пізнавальної діяльності, котра зорієнтована на 

створення умов для відтворення цієї діяльності в 

умовах навчання. Якщо ж йдеться про задачу у 

суто психологічному контексті, то, як зазначає 

Леонтьев (2003, с. 57), задача для людини в системі 

“людина – задача” передбачає виділення мети, з 

усіма структурними компонентами (умовами і 

вимогами) є найважливішим компонентом задачі. 

Відповідно навчальна діяльність викладача 

здійснюється під час розв’язування навальних 

задач. Вважається, що викладач ставить перед 

суб’єктом навчання задачу (у явному чи неявному 

вигляді, наприклад, в останньому випадку під час 

викладання нового навчального матеріалу), а учень 

здійснює учбову діяльність, розв’язуючи задачу. 

При цьому необхідно розрізняти задачі, які ставить 

викладач (зовнішня), і ті, які розв’язує суб’єкт 

навчання (внутрішня) Для того, щоб зовнішня 

задача стала внутрішньою, вона має бути 

прийнятою суб’єктом навчання. У цьому ж сенсі 

розв’язання задачі передбачає виконання умов, які 

вона висуває (Балл, 1979, с. 18). 

Види 

навчання за 

критеріями 

За предметом 

За способом 

розв’язування задач 

За організацією 

способу навчання 

вивчення певних дисциплін 

- теоретичне навчання 

- практичне навчання 

- образне, емоційне, етичне 

та естетичне навчання 

- проблемне навчання 

- програмоване навчання 
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В концепції навчання Машбиця (2006) ця взаємодія 

викладача та суб’єкта навчання тлумачиться як 

управління. При цьому діяльність суб’єкт а 

навчання – це керована система, а викладача – така, 

що керує (управляє). Засобами управління є 

навчальні впливи (основні і допоміжні), а 

способами функціонування, відповідно, учіннєвої 

діяльності – учіннєва задача, а діяльності 

навчальної – навчальна (Bardwell, 1981, c. 6; 

Машбиць, 2006, c. 199).  

У переліку психологічних механізмів, які описують 

взаємодію викладача і суб’єктів навчання на рівні 

видів діяльностей, яку вони виконують, виділяють: 

1) механізм зворотного зв’язку (загальний механізм 

для будь-якої системи замкненого управління); 

2) механізм довизначення учбової задачі, що 

характеризується переходом від навчального 

впливу до учбової задачі – (це частковий випадок 

психологічного механізму, який має місце в будь-

якому управлінні, об’єктом якого є людина); 

3) механізм динамічного розподілу функцій 

управління між педагогом (або комп’ютером, що 

виконує його функції) і учнем. Три провідні 

психологічні механізми навчання, які описують 

взаємодію викладача і суб’єктів навчання, 

проілюстровано на рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Провідні психологічні механізми навчання, які описують взаємодію викладача і суб’єктів навчання. 

Цей механізм специфічний для системи навчання 

(Машбиць, 1997, с. 74). Спробуємо коротко 

охарактеризувати їх. Щодо механізму зворотного 

зв’язку в навчальній діяльності, то принципове 

значення має урахування зворотного зв’язку під час 

проектування навчальних програм в освітніх цілях, 

оскільки цей механізм є загальним для будь-якої 

системи замкнутого управління (Cohen, 1985, c. 35; 

Машбиць, 1997, с. 80). 

Другий психологічний механізм за Машбицем 

(1997) – механізм довизначення учбових задач 

розглядається нами як один з механізмів начальної 

діяльності, що може бути виявлений лише у 

випадку, коли ця діяльність досліджується не як 

індивідуальна, а групова – в рамках навчання, і яка 

розкриває суттєвий аспект взаємодії між тим, хто 

навчає (викладач) і тим, хто навчається (суб’єкт 

навчання) (Машбиць, 1997, с. 104; Schnackenberg & 

Sullivan, 2000, c. 32). 

Ці відносини викладача та суб’єкта навчання у 

психологічній площині за концепцією навчання 

Машбиця розглядаються як система управління. 

Засобами управління є навчальні впливи: основні (у 

вигляді задач) і допоміжні, які стосуються цих 

задач (у вигляді підказок, вказівок тощо). Взаємодія 

системи “викладач – суб’єкт навчання” 

характеризуються активним мисленнєвим 

процесом обох сторін. У нашому дослідженні має 

важливе значення врахування психологічного 

механізму довизначення задач, яке сприятиме 

розвитку професійного мислення майбутніх 

фахівців в системі професійної підготовки. 

Щодо характеристики психологічного механізму 

довизначення задач, то слід зазначити, що з метою 

розвитку мислення фахівців, викладачу необхідно 

враховувати два випадки: 1) коли структура задачі, 

що побудована суб’єктом навчання, тотожна 

структурі заданої задачі (при цьому суб’єкти 

навчання часто за власною ініціативою навіть 

розширюють коло розв’язуваних задач); 2) коли 

задачі відрізняються. Таким чином, у цьому 

випадку, отримуємо перевизначення задачі, а саме 

заміну однієї задачі іншою. Але про це трохи 

пізніше. Принципове значення цього механізму 

полягає в тому, що він дає змогу теоретично 

обґрунтувати твердження: суб’єкт навчання є не 

лише об’єктом управління, але і суб’єктом 

навчальної діяльності (Holton & Baldwin, 2000; c. 7; 

Машбиць, 2019, c. 74). 

Психологічний механізм довизначення учбової 

задачі також передбачає наявність в особистості 

вибору щодо постановки (і розв’язування) тих чи 

інших учбових задач. Аналіз особливостей вибору 

цих задач розкриває шляхи дослідження 

особливостей індивідуалізації особистості, а також 

розвитку мислення зокрема. Сутність її, як вважає 

Машбиць, становить сукупність смислових 

відношень і настановлень людини у світі, які 

присвоюються протягом життя у суспільстві, 

забезпечують орієнтування в ієрархії цінностей і 

оволодіння поведінкою у ситуаціях боротьби 

Психологічні 

механізми 

навчання 

Механізм зворотного зв’язку 

Механізм довизначення учбової задачі 

Механізм динамічного розподілу функцій управління 

23



International Journal of Education and Science, Vol. 3, No. 1, 2020 
 

мотивів, втілюються через діяльність і спілкування 

у продуктах культури, інших людях, себе самому 

заради продовження існування образу життя, що є 

цінністю для конкретної людини. Індивідуальність 

є відображенням неповторності людини, а процес 

індивідуалізації відображає динаміку психічного 

розвитку суб’єкта навчання, а також мислення 

(Schnackenberg & Sullivan, 2000, c. 28; Машбиць, 

2019, c. 40). 

У нашому дослідженні ми враховуємо висновки 

Смульсон (2014), яка зазначає, що сутність 

психологічного механізму довизначення задачі 

фактично є віддзеркаленням внутрішньої 

детермінації діяльності суб’єкта навчання, 

зумовлені його особистісним смислом. Таким 

чином, суб’єкт навчання, перебуваючи під впливом 

різноманітних когнітивних, потребнісно-

мотиваційних чи операційних чинників, особисто 

здійснює перетворення зовнішньої задачі на 

психологічно осмислену (розумові дії), тобто 

власну опредмечену діяльність суб’єкта навчання. 

Тривале тренування цих розумових дій суб’єктами 

навчання під час професійної підготовки в умовах 

закладу вищої освіти, можуть мати певні наслідки у 

формуванні певних мисленнєвих звичок суб’єктів 

навчання розв’язувати різноманітні учбово-

професійні задачі, а зрештою, сприяти розвитку 

професійного мислення майбутніх офіцерів-

прикордонників. 

Розуміння механізму довизначення учбової задачі, 

фактично розкриває нові грані психічного розвитку 

суб’єкта навчання, і виступає джерелом розвитку 

професійного мислення та саморозвитку в цілому 

(Машбиць, 2001, с. 11). 

Що ж стосується характеристики ситуацій, 

пов’язаних з перевизначенням задач, Машбиць 

визначає характерними умовами, коли суб’єкт 

навчання повністю змінює задачу, яку поставив 

викладач, і розв’язує іншу. Однак довизначення та 

перевизначення задач за певних умов може сприяти 

досягненню, в першу чергу, віддалених навчальних 

цілей, таких як розвиток професійного мислення, 

уяви, рефлексії, оволодіння суб’єктами навчання 

власною діяльністю (Смульсон, 2012, c. 70).  

Таким чином, під час проектування навчання 

викладачем має бути спрямовано на використання 

не тільки механізму довизначення учбових задач, 

явища самостійного розширення задачного 

простору і предметного змісту, але й навіть на 

перевизначення задач відповідно до власних 

особистісних смислів суб’єктів навчання, 

віддалених цілей, і не тільки навчальних, а також 

життєвих, особистісних тощо. Це особливо 

стосується навчання осіб віком від 18 років, у 

процесі якого аналізовані психологічні механізми 

виступають більш специфічно і виразно. 

 

Висновки 
На засадах вивчення сутності поняття 

“психологічний механізм” вітчизняними та 

зарубіжними вченими ми дійшли таких висновків: 

1) це поняття доволі розповсюджене у 

різноманітних галузях наук, у тому числі 

психологічної, однак єдиного тлумачення поняття 

“психологічний механізм” немає. 

Широковживаність та багатогранність цього 

поняття у нашому дослідженні має надзвичайну 

евристичну цінність для підвищення ефективності 

навчального процесу в умовах закладу вищої 

освіти;  

2) у розумінні психологічної сутності цього 

поняття визначено, що: а) зарубіжні вчені 

“тяжіють” більше до механістичних та 

біхевіористичних підходів, в контексті яких 

фахівець є функціональним об’єктом і складовою 

виробничої системи; увага зарубіжних вчених 

переважно зосереджується на досягненні високої 

продуктивності праці фахівцем при його 

мінімальних психічних зусиллях; б) вітчизняні 

дослідники психологічних механізмів розглядають 

психологічні механізми як взаємодію викладача і 

суб’єктів навчання на рівні видів діяльності, які 

вони здійснюють.  

Ця взаємодія розглядається також як система з 

можливостями управління її складовими через 

засоби мовлення та поведінки. У свою чергу, 

мовлення та практичні дії в системі суб’єкт-

суб’єктної взаємодії “викладач ↔ суб’єкт 

навчання” напряму пов’язане з мисленням. Саме у 

процесі відтворення об’єктивної реальності 

досягається розвиток мислення, який є вищим 

психологічним етапом пізнання; 

3) активне використання учбових задач як засіб 

навчального впливу через психологічні механізми 

під час професійної підготовки майбутніх фахівців 

в умовах начального закладу полягає у тому, що за 

їх допомогою здійснюється а) керівництво учбовою 

діяльність суб’єктів навчання з метою набуття 

теоретичних знань, умінь і навичок професійного 

мислення; б) є підґрунтям задля формування 

належних умов і повноцінного функціонування 

розвивально-пізнавального освітнього процесу, до 

якого активно долучається власне суб’єкт 

навчання, як складова системи управління, що 

зрештою сприяє розвитку його професійного 

мислення та самостійної спроможності управління 

учбовою діяльністю;  

4) окремо відзначимо, що використання 

спроектованої програми розвитку професійного 

мислення (системи професійних задач) із 

використання психологічних механізмів навчання у 

викладача є можливістю прогнозувати етапність і 

рівневість психолого-дидактичного процесу впливу 

на розвиток професійного мислення майбутніх 

фахівців.  

Також це може сприяти більш оптимальному та 

повному урахуванню принципів відбору, прийомів 

постановки, діагностики і використання учбових 

задач під час професійної підготовки в умовах 

закладу вищої освіти. 

Шляхами подальшого дослідження є визначення та 

обґрунтування психолого-педагогічних умов 

розвитку професійного мислення майбутніх 

фахівців в умовах військового закладу вищої 

освіти. 
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Джерело фінансування 

Для цього дослідження фінансування не було 

отримано. 
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Abstract 

Background: The conditions of the European 

educational integration processes in Ukraine, the 

problem of the professionally competent modern 

specialist training is remaining quite relevant. The 

person-centered approach is a priority area for the 

highly qualified personnel training. The key to the 

success of the future professionals is in adequate level 

of the professional thinking acceptable to meet 

nowadays society requirements. In order to discover 
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the peculiarities of the future specialists professional 

thinking development at the higher education 

establishment, it is necessary to analyze the meaning of 

the “psychological mechanism”. The problem of the 

psychological mechanisms researching is one of the 

most urgent in pedagogical psychology, because of 

their key components of the subject-subjective 

interaction in the system of “the teacher ↔ the 

learning subject”. 

The aim of the study: On the ground of the 

investigation of the essence of the “psychological 

mechanisms” concept to analyze the functioning of 

these mechanisms in the system “the teacher ↔ the 

learning subject” in the higher educational 

establishment; to investigate the peculiarities of 

psychological training mechanisms using for the 

professional thinking development of the future 

specialists. 

Materials and Methods: Theoretical methods were 

used in the study: general scientific (system analysis, 

synthesis, comparison, systematization, modeling, 

generalization of scientific-theoretical data) and 

special (logical-semantic and others). 

Results: It has been concluded that all the components 

of the learning system should be considered within the 

activity approach framework. This interaction is also 

being considered as a system with the ability to 

manage its components by the following means as 

speech and behavior. So in the process of the objective 

reality reproduction by the specialist its thinking 

development is being increased. It is the highest 

psychological cognition level which may be achieved. 

Conclusions: The development of professional thinking 

training of the future specialists consists of the 

following components: educational activities; training 

activities that should be at constant interaction. It has 

been discovered that the system of educational activity 

management (according to Mashbits) has a 

developmental character in the conditions of the higher 

education institution and promotes the professional 

thinking development of the specialist while using 

psychological mechanisms of training: 1) feedback 

mechanism; 2) mechanism of the educational task 

defining; 3) mechanism for the dynamic distribution of 

management functions between the teacher and the 

learning subject”. 

Keywords: psychological mechanism, educational task, 

learning activity, of professional thinking development, 

future specialists. 
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