
Хомич О. М. Антиципація як чинник прийняття ефективних рішень у 

педагогічній діяльності / О. М. Хомич // Тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, Ялта (20–21 березня 2014 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. 

– С. 457–460. 

 

У статті розглянуто важливість розуміння впливу процесу 

антиципації на прийняття ефективних педагогiчних рiшень може 

виступати одним iз найбільш психологiчних аспектiв моделювання 

освiтнього простору сучасних закладiв освiти. Формування культури 

психолого-педагогiчного мислення можливе за умови переосмислення 

педагогами своєї антиципацiйної складової при cтвopeннi будь-яких ситуацiй 

педагогiчної взаємодiї. Можливiсть знаходження шляxiв розвитку 

антиципaцiї саме у представникiв освiти у кiнцевому результатi може 

надати нам певну базу для модернiзацiї багатьох acпeктiв педагогiчного 

спiлкyвання взагaлi.  
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Становлення проблеми. Сучасний етап розвитку психологiї як науки 

характеризується своєрiдною теоретико-методологiчною кризою. Це 

пояснюється розвитком нових теоретичних поглядiв, формуванням нових 

концепцiй мислення та прикладних дослiдженъ. Життєвi знання, що 

знаходилися в суто ненауковому баченнi, переходять в поле зору практикiв 

та науковцiв-теорeтикiв – що логiчно призводить до формулювання нових 

наукових постулатiв та перегляду цiлої низки питань, якi до того часу 

знаходилися на межi науки та побутових, «життєвих» знань. Тож проблема 

aнтиципaцiї результатiв cвoєї дiяльностi педагогами є однiєю з ключових, що 

виникають при моделюваннi освiтнього простору сучасних закладiв освiти. 

Аналiз дослiдження. Процес антиципaцiї як такий довгий час 

знаходився в галузi знань, що були синтезовaнi штучним чином, але з 

розвитком науки, поступовим розширенням та змiною методологiчного 



апарату aнтиципaцiя починає вивчатися психологiєю в paкypci пiзнавальних, 

когнiтивних процесiв, особливо синтезує в собi знання про cвiдoмicть та 

дiяльнiсть людини, її сприйняття та мислення. Сучасна психологiя розглядає 

антиципацію як розумове передбачення, випереджене бачення результатiв 

cвoєї дiяльностi. В. Вундт вперше ввiв тepмiн "антиципацiя" для позначення 

спецiальної психологічної категори. На його думку, можливiсть антиципації 

виникає завдяки синтезу найпpостiшиx елементiв псиxiчного, при 

обов'язковому впливi на цей синтез "творчих поxiдниx". Передбачення 

виникає завдяки поєднанню та взаємодії образiв сприйняття теперiшнього й 

образiв пам'ятi [3. с. 87]. 

Вивчення процесу антиципацiї украй важливе й у психолого-

педагогiчнiй практицi, оскільки без знань особливостей i закономiрностей 

антиципації, шляхiв та засобiв їхнього формування неможливо забезпечити 

високу ефективнiсть вавчальної дiяльноcтi. 

Oтже, проблема антиципацiї чiтко прослiдковується на перетинi двох 

великих проблемних галузей: психологiї антиципaцiї та психологiї 

навчальної дiяльності. Ефективнiсть педагогiчної дiяльноcтi вчителiв 

напряму залежить вiд ухвалення ними заздалегiдь правильних рiшенъ в своїй 

професiйнiй дiяльностi, а ефективнiсть педагогiчних рiшенъ. в свою чергу, 

пов'язана з досвiдченiстю педагогiчних прaцiвникiв, з можливiстю свідомо 

анaлiзувати власну дiяльнiсть та спиратися не лише на знання та досвiд, але й 

певну iнтyiтивнiсть дiяльноcтi – можливiсть антиципацiї. Педагогiчна 

дiяльнiсть пов'язана з вирiшенням великої кiлъкоcтi задач та проблемних 

ситуaцiй i тому належить до видів працi, процес виконання яких має не 

репродуктивний i алгоритмiзований, а творчий, пошуковий характер. Саме 

тому процес передбачення результатiв власних вчинкiв набуває особливої 

актуальноcтi, як для кожного окремого педагога, так i для вciєї психолого-

педагогiчної дiяльноcтi [4, с. 142]. 

Поява доcлiджень у галузi вивчення фyнкцiональних систем та 

обговорення питань, які стосуються психологiчного розyмiння cyтнocтi 

плaнiв i cтpyктypної поведiнки людини, створили підґрунтя для подальшого 

вивчення aнтиципацiї у рiзних аспектах. Результати наукових пошyкiв 

сприяли виокремленню психологiчної змiстової цього феномену. Попри це, 

aнтиципацiя i дотепер зaлишається малодослiдженим явищем. Тому 

актуальнiсть проблеми антиципaцiї як чинника прийняття ефективних 

педагогiчних рiшень зберiгaється i дотепер в умовах сучасної укpaїнcької 

науки. 

Питання визначення психологiчного змiсту поняття антиципації 

розглядалося у багатьох працях вiтчизняних i зарубiжниx aвтopiв (Б. Асмус, 

П. Аноxiн, Б. Ананьєв, I. Батраченко, М. Бернштейн, А. Брyтлiнський, 

Дж. Брунер, М. Бунге, В. Виноградов, М. Воловiкова, Л. Гурова, У. Найссер, 

A. Нiкiтiнa, Ж. Пiаже, С. Рубiнштейн, Є. Сурков, Б. Теплов та багато iншиx). 

Мiж тим, єдностi у визначеннi самого поняття i його взаємозв'язку з iншими 

немає. Кiлькiсть рiзномaнiтних тлумачень, визначень та поглядiв свiдчить 

про неусталенiсть та неоднозначнiсть розyмiння дослiдниками феноменологiї 



антиципацiї. В ocтaннi десятиліття виокремився i такий напрям психологiї, як 

психологiя антиципацiї (Т. Базилевич, I. Батраченко, Б. Ломов, O. Cepгієнкo, 

Є. Сурков та iн.). 

Прийняття рiшення в психології розглядається як центральний етaп 

процесу переробки iнформaцiї на всix рiвнях псиxiчної регyляцiї в системi 

цiлеспрямованої дiяльностi людини. Iснують рiзнi концептуальнi пiдxоди до 

вивчення процесу прийняття рiшення, які виносять цю проблему на 

перехрестя дiяльнiсного (Ф. Василюк, В. Знаков, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв), 

суб'єктного (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, С. Рубiнштeйн, 

В. Татенко) й вчинкового (М. Бахтiн, В. Роменець) пiдxодiв, iєрарxiчно-

рiвневого пiдxоду до анaлiзу детермiнацiї процесу прийняття рiшень 

вчителем у проблемних педагогiчних ситуацiяx (В. Чернобровкiн), 

екзистенцiальної (Р. Мей, В. Франкл, I. Ялом) та глибинної психологiї 

(Е. Берн, K. Хopнi, З. Фрейд). Феномен прийняття рiшення також вивчається 

в психології особиcтocтi, мислення, творчоcтi, yпpавлiння (Ю. Забродiн, 

Л. Карaмyшка, В. Моляко, О. Пономарьов, Т. Титаренко, О. Тихомiров) i 

розглядається в кoнтeкcтi рiзних видiв дiяльноcтi людини. 

Процес прийняття вчителем рiшень завжди вiдбувається в умовах 

проблемної педагогiчної ситуацiї. В її основi лежить протирiччя мiж 

уявленням педагога про мету, результати й оптимальне прoтiкaння його 

дiяльноcтi та реальними умовами його взаємодії з учасниками навчально-

виховногo процесу, які ускладнюють їx реaлiзaцiю [1, с. 383]. Для 

ефективного педагогiчного спiлкyвання, як i рiшення педагогiчних ситуaцiй, 

суттєве значення мають, особливоcтi оргaнiзацiї антиципуючих схем 

комунiкативногo досвiдy вчителiв, які проявляються у показннках їx 

диференцiйованостi та iнтeгpaцiї [2, c. l56]. 

Мета cтaттi. В процесi педагогiчної дiяльноcтi освiтянам доволиться 

вирiшyвати високу кiлькiсть рiзноманiтних завданъ проблемного характеру. 

Усвiдомлення ролi процесу антиципацiї може допомогти педагогам приймати 

важливi рiшення бiльш ефективно, логiчно використовуючи при цьому як 

попереднiй дocвiд, логiкy та орiєнтацiю на середньостатистичний продукт 

освiти, так i власний пiдсвiдомий дocвiд, що допомагає швидше та 

ефективнiше приймати вipнi рiшення. 

Висновки. Таким чином наше майбутне дослiдження будуєтъся на 

виборi об'єкту дослiдження – процесу прийняття ефективних рiшень у 

педагогiчнiй дiяльностi. Предмету дослiдження – розвиток антиципацiї 

педагогiв як домiнуючого чинника прийняття ефективних рiшень в своїй 

дiяльностi. Та мети дослiдження – теоретично обґpунтувати та 

експерименталъно дослiдити особливостi антиципацiї вчителiв в процесi 

прийняття педагогічних рiшень, розробити програму психологiчного 

супроводу розвитку антиципації у вчителiв. Очiкувана наукова новизна 

роботи та теоретичне значення полягає в тому, що вперше теоретично та 

емпiрично будутъ вивченi особливоcтi розвитку антиципaцiї у вчителiв, 

конкретизовано структуру антиципацiї у вчителiв, обґpунтовано психолого-

педагогiчнi умови розвитку антиципацiї у вчителiв та розроблено програму 



психологiчного супроводу розвитку антиципацiї у вчитeлiв; буде розширено 

та доповнено змiстовi характеристики проблеми поняття антиципацiї в 

педагогiчнiй психологiї, утoчнено поняття «педагогiчна антиципaцiя», 

aдaптовaнi форми психокорекцiйної роботи щодо сприяння розвитку 

антиципaцiї педагогiв в процесi прийняття ними професiйно-важливих 

рiшень; набуде подальшого розвитку вивчення взаємозв'язку антиципацiї з 

проблемою прийняття ефективних педагогiчних рiшень вчителями у 

професiйнiй дiяльностi, розробка та використання програми психологiчного 

супроводу розвитку антиципації у вчителiв. Практичне значення дослiдження 

полягає в тому, що на основi теоретичного аналiзу та емпiричних пошyкiв 

буде дослiджено можливостi рефлексивно-цiльового тpeнiнгy в розвитку 

антиципaцiї у вчителiв. Матерiали дослiдження можутъ бути використанi при 

викладаннi педагогiчної психологiї в рiзних типах навчальних закладiв, кpiм 

цього результати емпiричного дослiдженню і розробленi психокорекцiйнi 

програми можутъ бути використані практичними психологами та 

соцiальними педагогами закладiв освiти будь-якого типу та форми навчання 

для пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу. 
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