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интегративнЫй подход в проектировании 
профессиональной жиЗнедеятельности 

лиЧности
Статья посвящена проблеме проектирования профессиональной по-

дготовки личности на основе интегративного подхода. Проведен теорети-
ческий анализ научной литературы по вопросу профессиональной жизне-
деятельности личности.  

ключевые слова: методология изучения профессиональной подго-
товки личности, интеграция, интегративный подход, субъективный 
опыт, структура субъективного опыта.

Разом із активним зверненням сучасної психології та 
педагогіки до понять інтеграції та інтегративного підходу 
у навчанні та вихованні – постає проблема  теоретичного 
визначення даних понять та їх адекватного проектування 
у професійній життєдіяльності особистості. Переживання 
властивої сучасності кризи цінностей, що відбувається як у 
глобальному, так і в особистісному масштабі, спонукає науку 
до все глибших концептуальних пошуків у сфері «буття со-
бою» сучасної людини. Кожна наукова область намагається 
відповісти на цей виклик сьогодення по-своєму. Філософія 
повертається до пошуків суті «людського» як такого,  віднахо-
дить засновки інтегральної філософії, точні науки викорис-
товують потенціал синергетичного підходу для пояснення 
складних системних явищ у природі, біологія сягнула питан-
ня технології генної модифікації не лише рослин чи тварин, 
а й людини. Психологія за таких умов стоїть перед складним 
завданням забезпечити для людини якомога більше шляхів 
до свідомого віднаходження себе, своїх адекватних ролей у 
перенасиченому інформаційному просторі, розмаїтті можли-
востей самовираження та шляхів самореалізації. Тож тема 
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інтегративного підходу у проектуванні професійної життєді-
яльності особистості постає сьогодні в психології з особливою 
силою.

Також зазначимо, що сучасність вимагає нового рівня 
професійної підготовки взагалі, де психологічна компетен-
ція являється суттєвою, адже інформаційно-технологічні та 
комунікативно-організаційні вимоги до людської діяльності 
значно виросли у сучасному світі. Проблема вивчення ін-
тегративного підходу у становленні професійної самоіден-
тичності майбутніх психологів розглядається в літературі 
вченими з різних підходів.  Проте, уявлення про професій-
ну підготовку особистості повинно складатися із цілісного, 
інтегративного підходу, центр якого становить цілісна осо-
бистість, а не окремі її характеристики. В свою чергу процес 
професійної підготовки повинен розглядатися як цілісний 
і динамічний процес. Отже, метою статті є висвітлення 
окремих аспектів проблеми проектування професійної жит-
тєдіяльності особистості на основі інтегративного підходу.

Нова якість освіти і професійної підготовки майбутніх фа-
хівців, на думку таких дослідників В.Биков, Г.Васянович, 
С.Гончаренко, І.Зязюн, І.Козловська, Е.Лузік, Н.Ничкало, 
О.Романовський, С.Сисоєва, П.Стефаненко та ін., безпосе-
редньо пов’язана з проблемою формування і розвитку у ви-
щій школі інтегрованих знань, умінь і навичок майбутніх 
фахівців на основі міждисциплінарних зв’язків гуманітар-
них, природничих і технічних циклів дисциплін та їх прак-
тичного застосування в майбутній професійній діяльності.

Поняття інтегративності використовують у сучасній 
психолого-педагогічній науковій літературі часто у загально 
побутовому розумінні, а саме – як поєднання та тісний вза-
ємовплив різноманітних факторів. Здатність деяких окреміш-
ніх факторів – психічних явищ, здібностей та цінностей люди-
ни, особистостей та малих груп в колективі, соціальних еле-
ментів та процесів – являти собою нерозривне ціле – частіше 
за все і називають інтеграцією.

Проблема інтеграції окремих явищ і процесів у педагогі-
ці та психології сьогодні ґрунтовно досліджується. Серед них 
особливе місце займає інтеграція технічних і гуманітарних 
знань, наукових понять і художніх образів, елементів сві-
тогляду, вузькопрофесійних і духовних, загальнолюдських 
цінностей. Низку досліджень із цієї проблеми представля-
ють наукові розробки С. Гончаренка, О. Полат, О. Карпова, 
Д. Чернілевського, Г. Альтова, В. Вайскопфа, М. Чапаєва, 
Ю. Фокіна, Г. Тарасенкова ін. Водночас, бракує концепту-
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альних досліджень з приводу інтегративності і виразної ме-
тодології застосування поняття інтеграції та процедур інте-
гративного підходу в психології та педагогіці. 

І.Козловська пише: «…найбільш важливою функцією інте-
гративного навчання є здатність подолати штучні бар’єри між 
різними аспектами навчання, між навчальними предмета-
ми, між школою та побутом, між собою і суспільством, собою і 
учнем.» Звернімо увагу на те, що в одному реченні поєднано 
змісти кількох рівнів узагальнення, котрі не можна вивести 
один з одного! Беззаперечно, що усі названі фактори суттєві 
для ефективного навчання, та для того, щоб поєднання на-
стільки різнопланових явищ та процесів було можливим – не-
обхідно визначитися передусім зі структурою досліджуваного 
цілого, або принаймні поставити питання про таку структуру.  

Отже, у великій кількості робіт з педагогіки та психоло-
гії  йдеться головним чином про інтегративність змісту нав-
чання.

Як зазначає Н.Булгакова, тенденція інтеграції знань роз-
повсюджується у сучасній вітчизняній та зарубіжній педа-
гогіці як прогресивна, що відповідає рівню розвитку науки 
і проникає у вищу освіту. Тому цілі і завдання інтегрова-
ного формування знань в процесі навчання знаходяться в 
контексті вимог і можливостей освіти 21 століття таких, як: 
забезпечення високої функціональності людини в умовах 
швидкої зміни ідей, знань і технологій; усвідомлення осо-
бистістю реалій глобалізованого світу; вироблення в людині 
здатності до свідомого й ефективного функціонування в умо-
вах ускладнення інформаційного суспільства [1].

Отже, акцент у проектуванні професійної підготовки фа-
хівців зміщується з причинно-наслідкового аналізу на аналіз 
взаємозалежностей, який складається не з легко відокрем-
люваних елементів, а з сотень взаємодоповнюючих впливів, 
десятків незалежних, частково співпадаючих джерел. 

За Н. Булгаковою, інтегративний підхід – це тип констру-
ювання змісту навчання, що підпорядкований розв’язанню 
системи внутрішньо- і міждисциплінарних проблем. Серед 
рівнів формування інтегративних знань студентів під час 
вивчення навчальних дисциплін лаконічно виділяють:  по-
чатковий рівень (охоплює елементарні знання по предмету); 
проміжний рівень ( інтеграція знань певної теми чи модуля); 
заключний рівень (інтеграція знань під час завершального 
вивчення предмета). 

Однією з важливих проблем формування інтегративних 
знань є визначення та обґрунтування оптимального співвід-
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ношення диференціації та інтеграції навчального процесу. 
В освітньому процесі формування інтегративних знань ви-
конує певні функції такі, як: світоглядну, яка є складовою 
наукового пізнання; систематизуючу, яка створює певну сис-
тему знань у змісті освіти. 

Зазначимо також, що крім змістовної інтеграції, тобто «ін-
тегрованої системи знань», для професійної підготовки не 
менш важливими є аспекти виховання та розвитку, набут-
тя професійних навичок та формування цінностей, а також, 
в решті решт – формування професійної самоідентичності 
майбутнього спеціаліста. Зрозуміло, що поняття «інтегратив-
ність» та способи його застосування у психолого-педагогічній 
літературі вимагають наразі більшої уваги.

Звернімося до етимології та способів використання слів 
«інтеграція» та «інтегративність».

Інтеграція – (від лат. іntegratio - відновлення, заповне-
ння, лат. integer – цілісний) –  об’єднання  в ціле будь-яких 
частин, елементів; процес, або дія, що має своїм результа-
том, цілісність; об’єднання, з’єднання, відновлення єдності; 
сторона процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле 
раніше різнорідних частин і елементів. Процеси інтеграції 
можуть мати місце як в рамках вже сформованої системи - 
в цьому випадку вони ведуть до підвищення рівня її ціліс-
ності й організованості, так і при виникненні нової системи 
з раніше не зв’язаних елементів. В аналітичній психології 
інтеграція – процес, за допомогою якого частини психіки 
з’єднуються в ціле; на особистісному рівні стан організму, 
коли всі складові елементи індивіда, його риси чи якості ді-
ють узгоджено як єдине ціле. Як внутрішньогруповий процес 
інтеграція - створення внутрішньої єдності, згуртованості, 
що виражається в ідентифікації колективної, згуртованості 
групи як її ціннісно-орієнтаційної єдності, об’єктивності у по-
кладанні і прийнятті відповідальності за успіхи і невдачі в 
спільній діяльності.

Методологи розрізняють також інтеграцію та еклектику 
як теоретичні підходи. Еклектика – поєднання будь-яких, 
часто розрізнених, елементів заради досягнення визначе-
ної мети. Цей метод ситуативно виправданий, але принци-
пово відрізняється від інтеграції, де важливі – зв’язки між 
частинами, де самі частини в унікальності свого поєднання 
утворюють єдину цілісну систему. Еклектика від інтеграції 
відрізняється як випадковий набір меблів, що залишили 
нам три покоління родичів, від стильного дизайну інтер’єру, 
який створено справжнім майстром-художником. Деякі до-
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слідники підкреслюють принципову несумісність цих мето-
дів, оскільки дані підходи будуються на діаметрально про-
тилежних методологічних підставах, несумісних позиціях 
по відношенню до відповідей на основоположні онтологічні і 
епістемологічні, та й аксіологічні питання. 

Стосовно використання термінів «інтеграція», «інтегратив-
ність», «інтегративний підхід» – зазначимо, що вони наразі ви-
користовуються в психолого-педагогічній літературі, на наш 
погляд, надто вільно. Частіше за все дані терміни виступа-
ють наукоморфними синонімами слів «поєднання», «єдність», 
«комбінація», «сума» явищ та процесів, які відбуваються в од-
ному контексті. Таке застосування змістовного терміну розми-
ває суть і структуру поняття та відволікає увагу від наступних 
важливих питань. 

Поняття інтеграції у його методологічній стилістично 
пов’язане з кібернетичними підходами про взаємодію цілого 
та частин, а сам процес інтегрування – з правилами та зако-
номірностями взаємовпливу систем та підсистем у різноманіт-
них контекстах.

Отже, виклик сучасності, як у ринковому запиті на про-
фесіоналів, так і у сфері методології,Є вимагає свідомого ви-
користання та управління процесами інтеграції, які відбува-
ються у психолого-педагогічних процесах, зокрема таких, як 
підготовка майбутніх фахівців. Тому настільки актуальни-
ми виявляються проблеми інтегративності в освіті взагалі, а 
в професійній освіті – особливо.

У ході підготовки фахівців існує цілий ряд вагомих супер-
ечностей «внутрішнього» характеру. Н.Булгакова визначає 
їх наступним чином:

між змістом навчання та реаліями життя;•	
між структурно-логічним способом пізнання та іншими •	
способами  сприйняття світу; 
між баченням цілого об’єкту та його окремими елемен-•	
тами.

Наявність цих протиріч призводить до складностей на 
суттєвому для всіх майбутніх професіоналів та молодих спе-
ціалістів рівні професійної комунікації, до якої більшість 
студентів виявляються практично не готовими. 

Розв’язання цих проблем, на думку О.Каверіної, вимагають 
інтегративного підходу. У загальних рисах, авторка акцентує 
протиріччя між:

соціальним замовленням щодо якості комунікативної •	
підготовки фахівців  та їх практичною не готовністю до 
професійної комунікації;
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інтегративним характером вимог, що висуваються до •	
майбутнього фахівця, і недостатньою розробленістю 
теоретико-методологічних засад формування готовнос-
ті майбутніх фахівців до професійної комунікації;
великим обсягом інформації, що продукується суспіль-•	
ством в умовах інтеграції освіти і реальними дидактич-
ними умовами її засвоєння майбутніми спеціалістами 
у ВНЗ;
необхідністю впровадження інтегративного підходу в •	
формуванні готовності майбутніх фахівців до професій-
ної комунікації, подальшого його застосування у вирі-
шенні професійно спрямованих завдань і дидактични-
ми умовами забезпечення цього процесу в ВНЗ;
інтегративним характером сучасної освіти й відсутніс-•	
тю відповідної йому системи формування інтегратив-
них характеристик усіх учасників освітнього процесу, 
їхньої готовності до індивідуальної творчої діяльності.

Н. Булгакова, наголошуючи на ролі інтегративного під-
ходу у вирішенні вище зазначених протиріч, пише: «в змісті 
навчання все більше актуалізується потреба забезпечення 
через систему окремих навчальних дисциплін цілісного ба-
чення особистістю навколишнього світу та органічного вклю-
чення в нього через власну діяльність. Звідси відбір і струк-
турування змісту навчання, його оновлення, розробка стан-
дартів освіти – це багатоаспектна проблема, а інтегративний 
підхід, щодо створення єдиного інформаційного простору,  
спрямовано саме на розв’язання суперечностей…». У процесі 
професійної підготовки, за даним автором, має відбуватися 
формування загальних компетенцій майбутніх фахівців з 
трьох категорій [1]: 

інструментальні, •	
міжособистісні •	
системні, які класифіковані з погляду значення нави-•	
чок для професії і рівня опанування нею після закін-
чення програми навчання.

І.Ларіонова також наголошує на необхідності вирішення 
важливих завдань сучасного професійного навчання та під-
креслює можливості інтегративності у цій сфері: «Під інтегра-
тивними тенденціями у професійній підготовці фахівців буде-
мо розуміти пріоритетні напрямки розвитку професійної осві-
ти, обумовлені вимогами суспільства та професійної спільноти 
до професійного становлення особистості фахівця з певними 
інтегральними властивостями і в зв'язку з цим передбачають 
побудову професійної підготовки на принципах комплекснос-
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ті, циклічності, суб'єктності та інноваційності, результатом ре-
алізації яких є рівень професійної підготовки випускника, що 
відповідає сучасним вимогам (запитам) держави і суспільства.  
Зауважимо, йдеться про «фахівця з певними інтегральними 
властивостями», тобто здатність поєднувати цілі комплекси ін-
формації, видів діяльності, компетенцій – є фактично вимогою 
сучасності[3].

У ході дослідження І.Ларіонової були визначені наступні 
три групи інтеграційних тенденцій: 

загально професійні;•	
організаційно-діяльнісні;•	
особистісно орієнтовані. •	

Говорячи про інтегративний підхід у сенсі інтеграції зміс-
ту навчання, Н.Булгакова виокремлює наступні форми інте-
грації, а саме:

об’єктивна інтеграція – це поєднання одного об’єкта ви-•	
вчення в різних курсах чи темах, розділах;
понятійна інтеграція охоплює теми або курси, що роз-•	
кривають зміст загальнонаукових понять;
теоретична (концептуальна) інтеграція – це формуван-•	
ня змісту навчання, в якому систематизуючим чинни-
ком є певна наукова теорія або концепція; 
методологічна інтеграція включає як філософську ме-•	
тодологію, так і методи та підходи наукового пізнання 
(системний підхід, спостереження, моделювання, про-
гнозування тощо);
проблемна інтеграція охоплює різні міждисциплінарні •	
проблеми;
діяльнісна інтеграція ґрунтується на синтезі знань, •	
умінь, необхідних для виконання певної діяльності; 
практична інтеграція орієнтована на розгляд проце-•	
сів (або продуктів), що виникли як наслідок науково-
технічного прогресу і для вивчення потребують вико-
ристання знань з різних галузей науки;
психолого-педагогічна інтеграція полягає у спеціаль-•	
ній організації інформації згідно з теоретичними моде-
лями процесу навчання, розробленими у психології та 
дидактиці;
зовнішня інтеграція – це опис явищ у зовнішньому се-•	
редовищі, який використовується для формування по-
чаткових інтегративних знань.

Звернімо увагу на те, що, описуючи форми інтеграції, ав-
торка звертається до набагато більш широкого кола завдань, 
ніж при описі «змістовної інтеграції» у навчальному сенсі. Во-
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чевидь, інтегративні процедури не обмежуються суто інтелек-
туальною роботою або «новим, інтегрованим» структуруван-
ням змісту матеріалу, що викладається. Актуальними стають 
процеси і процедури набуття навичок, явища багаторівневої 
комунікації студента як з викладачами та однолітками, так 
і з широким зовнішнім колом можливих «співробітників» у 
справі набуття професіоналізму (різноманітне професійне та 
соціальне оточення студента, інтернет тощо). На наш погляд, 
набуття інструментальних, міжособистісних та системних 
компетенцій вимагає концептуальної інтегративності, яка ви-
ходить далеко за межі роботи з навчальним матеріалом.  

Як пише Козлова І.М., «інтегративний підхід до викла-
дання навчальних предметів, на яке спрямовує сучасна ди-
дактика, переростає від узгодження змісту освіти до глибокої 
взаємодії, обґрунтованої iнтеграцiї знань, умінь та елементів 
мислення майбутнього фахівця.

Інтегративний підхід має працювати як цілісна система, 
яка включає не лише смислові та змістовні елементи профе-
сійних знань, а й цілі шари практичних навичок (загально-
професійні, організаційно-діяльнісні, особистісно орієнтова-
ні), виходячи в решті решт на рівень формування професійної 
самоідентичності майбутнього спеціаліста.
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