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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация:, 109 с., 11 рис., 17 табл., 91 ист., 11 прил. 

Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ, 

ЭМПАТИЯ, АФФИЛИАЦИЯ, КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, РЕФЛЕКСИЯ, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Объект исследования – педагоги дошкольных учреждений образования.  

Предмет исследования – профессионально значимые качества педагогов 

дошкольных учреждений образования. 

Цель работы – формирование профессионально значимых качеств педагогов 

дошкольных учреждений образования средствами социально-психологического тренинга. 

Методы исследования: метод тестов; методы математической статистики 

(описательный, сравнительный и корреляционный анализы); статистический анализ с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.  

Результаты исследования: проведен анализ психологической литературы по 

проблеме исследования, а также эмпирическое изучение профессионально значимых качеств 

педагогов дошкольных учреждений образования. Примененные методики исследования 

подтвердили свою перспективность и позволили создать полноценную картину качественно-

количественного состояния эмпатийности, потребности аффилиации, уровня коммуни-

кативной толерантности и рефлексивных способностей у педагогов дошкольных учреждений 

образования и экспериментально подтвердить наличие таких явлений как эмпатия, 

параметры в структуре эмпатических способностей, аффилиация, коммуникативная 

толерантность и педагогическая рефлексия. Выявлены уровни значимости конкретных 

признаков в структуре коммуникативной толерантности. 

Разработанный и проведенный социально-психологический тренинг позволил 

обосновать эффективность его применения с целью формирования профессионально 

значимых качеств у педагогов дошкольных учреждений образования и создал перспективу 

для дальнейшей работы с педагогическим коллективом. Данное исследование вносит свой 

вклад в научное и практическое знание и является базой для дальнейших разработок и более 

детального количественного и качественного анализа рассмотренных феноменов.  

Областью применения является сфера образования всех уровней, а также учебная 

практика ВУЗов психологического и педагогического профилей. 
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РЭФЕРАТ 

Магістарская дысертацыя:, 109 с., 11 мал., 17 табл., 91 крыніца, 11 дад. 

Ключавыя словы: ПРАФЕСІЙНА ЗНАЧНЫЯ ЯКАСЦІ ПЕДАГОГАЎ, ЭМПАТЫЯ, 

АФІЛЯЦЫЯ, КАМУНІКАЦЫЙНАЯ ТАЛЕРАНТНАСЦЬ, РЭФЛЕКСІЯ, САЦЫЯЛЬНА-

ПСІХАЛАГІЧНЫ ТРЭНІНГ, ДАШКОЛЬНЫЯ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ 

Аб’ект даследавання – педагогі дашкольных устаноў адукацыі.  

Прадмет даследавання – прафесійна значныя якасці педагогаў дашкольных устаноў 

адукацыі. 

Мэта работы – фармаванне прафесійна значных якасцяў педагогаў дашкольных 

устаноў адукацыі сродкамі сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу. 

Метады даследавання: метад тэстаў; метады матэматычнай статыстыкі (апісальны, 

параўнальны і карэляцыйны аналізы); статыстычны аналіз з выкарыстаннем пакета 

прыкладных праграм Statistica 6.0.  

Вынікі даследавання: праведзены аналіз псіхалагічнай літаратуры па праблеме 

даследавання, а таксама эмперычнае вывучэнне прафесійна значных якасцяў педагогаў 

дашкольных устаноў адукацыі. Выкарыстаныя методыкі даследавання падцвердзілі сваю 

перспектыўнасць і дазволілі стварыць паўнавартасную карціну якасна-колькаснага стану 

эмпатыйнасці, патрэбы афіліяцыі, узроўню камунікацыйнай талерантнасці і рэфлексійных 

здольнасцяў у педагогаў дашкольных устаноў адукацыі і эксперыментальна пацвердзіць 

наяўнасць такіх з’яў, як эмпатыя, параметры ў структуры эмпатыйных здольнасцяў, 

афіліяцыя, камунікацыйная талерантнасць і педагагічная рэфлексія. Выяўлены ўзроўні 

значнасці канкрэтных прыкметаў у структуры камунікацыйнай талерантнасці. 

Распрацаваны і праведзены сацыяльна-псіхалагічны трэнінг дазволіў абгрунтаваць 

эфектыўнасць яго выкарыстання з мэтай фармавання прафесійна значных якасцяў у 

педагогаў дашкольных устаноў адукацыі і стварыў перспектыву для далейшай працы з 

педагагічным калектывам. Дадзенае даследаванне ўносіць свой уклад у навуковыя і 

практычныя веды і з’яўляецца базай для далейшых распрацовак і больш дэталѐвага 

колькаснага і якаснага аналізу разгледжаных феноменаў. 

Вобласцю прымянення з’яўляецца сфера адукацыі ўсіх узроўняў, а таксама 

навучальная практыка ВНУ псіхалагічнага і педагагічнага профіляў. 
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ABSTRACT 

Master's thesis: 109 p., 11 Figs., 17 Tabs., 91 sources, 11 apps. 

Keywords: PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF PEDAGOGUES, 

EMPATHY, AFFILIATION, COMMUNICATIVE TOLERANCE, REFLECTION, SOCIAL-

PSYCHOLOGICAL TRAINING, PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Object of study – pedagogues of preschool educational institutions. 

Subject of study – professionally significant qualities of pedagogues of preschool 

educational institutions. 

Objective – formation of professionally significant qualities of pedagogues of preschool 

educational institutions by means of socio-psychological training. 

Methods: tests; methods of mathematical statistics (descriptive, comparative and 

correlative analyses); statistical analysis using the software package Statistica 6.0. 

Results: Analysis of the psychological literature on the research problem and empirical 

study of professionally significant qualities of pedagogues of preschool educational institutions was 

performed. The applied research methods confirmed their perspectiveness and helped to create a 

complete picture of the qualitative-quantitative status of empathy, needs of affiliation, the level of 

communicative tolerance and reflective abilities of pedagogues of preschool educational institutions 

and experimentally confirm the existence of such phenomena as empathy, the parameters in the 

structure of empathic abilities, affiliation, communicative tolerance and pedagogical reflection. The 

significance levels of specific features in the structure of communicative tolerance were revealed. 

The designed and conducted social-psychological training allowed to substantiate the 

effectiveness of its use in the formation of professionally significant qualities of the pedagogues of 

preschool educational institutions and created the prospect for further work with the pedagogical 

staff. This study contributes to the scientific and practical knowledge, and is the basis for further 

development and a more detailed quantitative and qualitative analysis of examined phenomena. 

Field of application is the field of education at all levels, as well as educational practice of 

the universities of psychological and pedagogical profiles. 

 


