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Результати проведення гуманістично орієнтованого тренінгу як 

головного компонента програми психологічного супроводу 

соціономічно-професійної підготовки студентів з особливими потребами. 

 

Томаржевська І.В. 

                                                                                                        м. Хмельницький 

 

У статті наведено зміст і  результати формувального експерименту, 

спрямованого на гармонізацію особистісно-професійного розвитку 

студентів з особливими потребами в умовах професійної підготовки 

соціономічного профілю. Представлено результати гуманістично 

орієнтованого тренінгу, які доводять ефективність програми 

психологічного супроводу професійної підготовки студентів-інвалідів. 

Постановка проблеми. Актуалізація проблеми психологічного 

супроводу професійної підготовки студентів з особливими потребами 

пов’язана із процесами гуманізації освіти. Розробка програми психологічного 

супроводу базується на інтеграції різних підходів до феномену підтримки, 

що передбачає аналіз досягнень психологічної практики з метою виявлення 

можливостей їх використання у процесі професійної підготовки студентів-

інвалідів за соціономічним профілем. 

У технологічному плані психологічний супровід виступає як система 

засобів, які включають у себе різні форми, методи та прийоми допомоги 

особистості. Визначальними у їх підборі є принципи гуманістично 

спрямованого особистісно розвиваючого навчання.  

Методика та організація дослідження. Основним методом 

дослідження виявився формувальний експеримент. Для визначення 

ефективності гуманістично орієнтованої тренінгової програми, виходячи з 

основної мети її завдань, а саме сприяти  гармонізації особистісно-

професіного розвитку, базуючись на його критеріях: оптимізація 



самоставлення (підвищення самооцінки, самоприйняття, саморозуміння, 

ставлення до себе та інших тощо); вдосконалення комунікативних умінь; 

зниження рівня тривожності, - враховуючи психофізіологічні особливості і 

особливі потреби студентів, нами були використані наступні методики: 

«Визначення рівня тривожності»  Спілбергера у адаптації Ю.Ханіна [3, 

с.309], «опитувальник самоставлення» В.В.Століна [4, с.52], «опитувальник 

«КОС-1» [6, с.581], методика вивчення психологічного клімату студентської 

групи (В.М.Зав’ялова) [8, с. 191].  

Динаміка змін та статистичне опрацювання даних проводилося нами за 

допомогою комп’ютерної  програми SPSS (версія 11). 

 Результати обстеження за цими методиками дозволяють судити про 

ефективність гуманістично спрямованого тренінгу. Зокрема, застосування 

даних методик дає змогу судити про особистісні зміни, зокрема у системі 

самоставлення, рівня тривожності, рівня комунікативних умінь, рівня 

психологічного комфорту студента-інваліда в навчальній групі.  

  До початку проведення тренінгу, ми проводили зріз зазначених 

показників і помітили, що студентів з особливими потребами двох груп 

(контрольної та експериментальної)  відзначає високий рівень тривожності, 

низькі показники самоставлення, комунікативних схильностей. 

Психологічний клімат у студентському середовищі не задовольняє більшість 

інвалідів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Розглянемо порівняльні 

результати, отримані нами за допомогою вимірювання рівня особистісної 

тривожності (Таблиця 1.). 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Показники рівня тривожності студентів-інвалідів на етапі 

формувального експерименту 

Відсоток респондентів 

Експериментальна група Контрольна група 
Рівень 

тривожності 
 

 

До експери-

менту 

Після 

експери-

менту 

До експери-

менту 

Після 

експери-

менту 
Низький 0% 0% 0% 10% 

Середній 25% 80% 30% 30% 

Високий 75% 20% 70% 60% 

 

 Як свідчать отримані результати, рівень особистісної тривожності у 

респондентів експериментальної групи став значно нижчий, ніж у 

респондентів контрольної групи. 60% досліджуваних контрольної групи, як і 

раніше, мають високий рівень тривожності на відміну від 20% 

експериментальної. 

 Середній рівень тривожності мають 30% контрольної групи і 80% 

експериментальної, 10% експериментальної групи мають низький рівень 

тривожності. 

 Отже, в результаті нашого експерименту зменшилась кількість 

студентів-інвалідів з підвищеним рівнем тривожності і збільшилась кількість 

з середнім рівнем тривожності. В контрольній групі показники майже  не 

змінилися.  

 Проведений нами гуманістично орієнтований тренінг дозволив знизити 

рівень особистісної тривожності у 65% студентів експериментальної групи, 

тоді як в контрольній групі рівень особистісної тривожності знизився на 35% 

в результаті природної адаптації до нових умов.  



Порівняльні характеристики рівня тривожності по кожному 

досліджуваному до і після формувального експерименту проілюстровані за 

допомогою діаграм (рисунок 1, 2.). 

За віссю Y: відсоток респондентів. 

За віссю Х: рівень тривожності; 

Рис. 1. Рівень особистісної тривожності студентів експериментальної групи 

до і після формувального експерименту. 

 

 

За віссю Y: відсоток респондентів. 

За віссю Х: рівень тривожності; 

Рис. 2. Рівень особистісної тривожності студентів контрольної групи до і 

після формувального експерименту. 

В результаті проведення гуманістично орієнтованого тренінгу у 

студентів експериментальної групи, на відміну від контрольної, значно 

підвищився рівень розвитку комунікативних схильностей (див. табл. 2. ).  
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Таблиця 2. 

Показники рівня виявлення комунікативних схильностей студентів-

інвалідів на етапі формувального експерименту 

Відсоток респондентів 

Експериментальна група Контрольна група 

Оцінка 

Q 

Рівень 

виявлення 

комунікативних 

схильностей 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

1 низький 55% 10% 30% 30% 

2 
нижчий від 

середнього 
20% 30% 10% 10% 

3 середній 10% 20% 35% 35% 

4 високий 10% 30% 20% 20% 

5 дуже високий 5% 10% 5% 5% 

 

До тренінгу низький рівень мали 55% студентів-інвалідів, після 

проведеної роботи цей процент знизився до 10%. Рівень нижчий від 

середнього до тренінгу мали 20% респондентів експериментальної групи, 

після тренінгу  - 30%. Цей факт ми пояснюємо тим, що частина студентів, які 

мали до формувального експерименту низький рівень розвитку 

комунікативних схильностей перемістилась після тренінгу на наступний 

вищий рівень. Середній рівень розвитку комунікативних схильностей до 

тренінгу мали 10% студентів-інвалідів, після тренінгової роботи він зріс до 

20%. Високий рівень розвитку комунікативних схильностей зріс після 

проведення гуманістично орієнтованого тренінгу на 20%. Високий  рівень в 

результаті тренінгової роботи зріс на 5%. В контрольній групі показники 



рівня виявлення комунікативних схильностей після формувального 

експерименту залишилися незмінними. 

Отже, в результаті проведення особистісно орієнтованого тренінгу 

підвищився рівень комунікативних схильностей, учасники групи розвинули 

здатність до особистісного спілкування.  

Наступним етапом аналізу результатів проведеного нами 

формувального експерименту є порівняння рівня самоставлення  до і після 

експерименту у експериментальній та контрольній групах. Отримані 

результати представлені у таблиці 3. 

 

Таблиця 3. 

 

Показники самоставлення студентів-інвалідів на етапі формувального 

експерименту 

Середні дані 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

  

Показник 

самоставлення 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

 

1 

 

Інтегральне 

позитивне 

самоставлення 

49,04% 59,24% 44,23% 44,23% 

 

2 

 

Повага до себе 51,42% 53,93% 42,14% 45,62% 

 

3 

 

Аутосимпатія 45,62% 51,89% 49,06% 49,06% 

 

4 

 

Ставлення інших 56,53% 70,75% 65,38% 65,38% 



 

5 

 

Близькість до себе 75,62% 75,99% 65,62% 65,62% 

 

6 

 

Самовпевненість 

65,62% 70,75% 55,62 55,62% 

 

7 

 

Самоприйняття 

47,86% 64,99% 50,00% 52,23% 

 

8 

 

Самопослідовність 70,71% 71,25% 60,15% 60,15% 

 

9 

 

Самообвинувачення 65,62% 64,99% 71,25% 71,25% 

 

10 

 

Самоінтерес 
47,86% 52,13% 69,00% 65,62% 

 

11 

 

Саморозуміння 
37,85% 55,62% 37,14% 37,14% 

  

 Порівнюючи результати самоставлення учасників експериментальної 

групи до і після тренінгу помітно, що зросли показники інтегрального 

позитивного самоставлення (49,04% до тренінгу – 59,24% після); ставлення 

інших (56,53% до і 70,75% після); самовпевненість (відповідно 65,62% і 

70,75%); самоприйняття (47,86% і 64,99%); самоінтерес (47,86% і 52,13%); 

саморозуміння (37,85% до і 55,62%).  

Як видно з таблиці, в експериментальній групі, на відміну від 

контрольної, майже по всіх показниках сталися позитивні зміни. Тобто, 

можна говорити, що студенти-інваліди, які брали участь у роботі 

гуманістично орієнтованого тренінгу стали більш самовпевненими, рівень 

самоприйняття та інтересу до себе значно підвищився. Відповіді 

респондентів експериментальної групи після формувального експерименту 

свідчать про підвищення рівня поваги до себе та зниження рівня 

самообвинувачення. 



Учасники експериментальної групи після тренінгу визначають 

покращення психологічного клімату у студентській групі. Порівняння 

результатів експериментальної і контрольної груп до і після проведення 

тренінгових занять представлено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Результати оцінювання психологічного клімату у студентських групах 

студентами-інвалідами на етапі формувального експерименту 

Відсоток респондентів 

Експериментальна група Контрольна робота 
Показники 

психологічного 

клімату 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

До 

формуваль-

ного експе-

рименту 

Після 

формуваль-

ного експе-

рименту 

сприятливий 20% 55% 25% 25% 

несприятливий 60% 25% 65% 65% 

нестійкий 20% 20% 10% 10% 

 

Як бачимо, після проведеного тренінгу 55% респондентів 

експериментальної групи психологічний клімат свого студентського 

колективу визначили, як сприятливий. Це на 35% більше, ніж було до 

тренінгу. В контрольній групі показники не змінилися.  

Застосовуючи метод спостереження за студентами експериментальної 

групи після закінчення тренінгових занять ми побачили, що студенти 

починають налагоджувати контакти з одногрупниками, включаються у 

студентське життя. Студенти стають більш відкритими, їх емоційна 

поведінка набуває рис сталості, тривожність знижується.   

Висновки. Отримані результати вказують на статистично достовірні 

зміни до і після тренінгу в учасників експериментальної групи, а також після 

тренінгу в учасників експериментальної групи у порівнянні із контрольною. 



Після проведення тренінгової роботи в учасників експериментальної 

групи зменшився рівень особистісної тривожності, зросли такі показники 

самоставлення як самовпевненість, самоприйняття, самоінтерес, 

самовпевненість та саморозуміння, знизився рівень самообвинувачення, 

значно підвищився рівень виявлення комунікативних схильностей та 

покращився психологічний клімат студентського колективу.  

Отже, результати проведення гуманістично орієнтованого тренінгу 

дозволяють говорити про його ефективність і дозволяють рекомендувати 

проведення таких тренінгів в якості складової комплексної програми 

психологічного супроводу професійної підготовки студентів-інвалідів.  
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ИННА ТОМАРЖЕВСКАЯ 

Результаты гуманистически ориентированного тренинга как 

основного компонента программы психологического сопровождения 

социономической профессиональной подготовки студентов с 

ограниченными возможностями. 

 

Резюме 

В статье представлены результаты и содержание формирующего 

эксперимента, направленного на гармонизацию личностно-

профессионального развития студентов с ограниченными возможностями в 

условиях профессиональной подготовки социономического профиля.  

Результаты проведения гуманистически ориентированного тренинга 

доказывают эффективность программы психологического сопровождения 

профессиональной подготовки студентов-инвалидов.  



 

Inna TOMARJEVSKA  

Summary 

The article analyzes the results of an empirical research of employees’ 

personal professional development of physically challenged students by 

socionomical profile. 

 Results of an embodiment of the program of psychological support, in 

particular psychological training in conditions of forming experiment are analysed. 

The efficiency of the application of this program was proved. 
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