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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Тенденції сучасних 
глобальних перетворень, державно-політична перебудова України та суттєві 
зміни, що відбуваються в соціально-економічному житті суспільства сприяють 
виникненню нових освітніх парадигм, концепцій, ідей, зорієнтованих на 
процеси демократизації, гуманізації та духовності. У зазначених контекстах 
набувають актуальності проблеми вибору стратегій та засобів виховання, які 
відповідали б завданням розвитку соціальних і професійних позицій 
особистості. 

У становленні особистості майбутнього педагога важливою проблемою є 
розвиток його соціальної та професійної зрілості, адже сучасний педагог має 
бути здатним до самостійного, нестандартного розв’язання проблем, уміти 
виробляти власну стратегію професійної діяльності, мати свою думку й уміти 
відстоювати її, правильно оцінювати свої можливості в педагогічній 
діяльності, бути готовим до прийняття відповідальності за свої рішення. 

Особливою проблемою в дослідженні розвитку соціально-професійної 
зрілості є процес й умови її становлення на етапі навчання в закладі вищої 
освіти, коли відбувається формування площини основних професійних 
цінностей і сенсів. Розвитку зрілості особистості на цьому етапі сприяє низка 
чинників: суб’єктивні, внутрішньоособистісні (пов’язані із самосвідомістю, 
прийняттям гуманістичних цінностей, розвитком рефлексивних і проєктивних 
здібностей, спрямованістю, творчістю); об’єктивні, зовнішні (пов’язані з 
вимогами професійної діяльності); об’єктивно-суб’єктивні (пов’язані з 
наявністю рефлексивно-інноваційного середовища в навчальному закладі). 

Українське суспільство вимагає не лише здійснення соціально-
економічних реформ, а й внесення суттєвих коректив у підготовку майбутніх 
фахівців, які ці реформи будуть втілювати в життя. Сучасна система 
підготовки майбутніх педагогів, зокрема в процесі магістерської підготовки, 
сьогодні є лише фахово спрямованою, що певною мірою виправдано. Однак 
виникає необхідність звернути увагу й на інший бік підготовки педагогів-
магістрів – формування в них особистісних характеристик. Таким якісним 
утворенням особистості студентів педагогічного профілю може бути 
соціально-професійна зрілість. 

Найбільш детально з позиції педагогіки проблеми формування 
громадянської позиції вивчали такі вчені, як: І. Тараненко, Т. Пантюк, 
В. Поплужний, М. Рагозіна, В. Рябов, Н. Скотна, О. Сухомлинська та ін. 

Питання громадянського виховання досліджували Н. Болдирева, 
А. Ярмоленко та ін. Аспекти формування громадянської зрілості у своїх 
наукових доробках висвітлювали І. Кон, Ю. Маринкіна, В. Радул, Р. Хмелюк; 
теорію й практику професійного становлення особистості майбутнього 
педагога розробляли С. Вершловський, І. Зязюн, Н. Кузьміна, О. Пєхота, 
О. Савченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін. 

Проблема соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців стала 
предметом вивчення багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Для її 
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аналізу розглянуто такі категорії: «зрілість» (А. Реан, Г. Олпорт, 
В. Максимова, К. Абульханова-Славська, В. Сафін, О. Штепа, Г. Яворська та 
ін.); «соціальна зрілість» (Д. Фельдштейн, Л. Коган, Х. Ремшмідт, В. Радул, 
М. Лебедик, С. Поліщук, Л. Божович та ін.); «професійна зрілість» 
(М. Ємельянова, Л. Каменєва, Г. Яворська, В. Бодров, Д. Стьюпер та ін.), 
«соціально-професійна зрілість» (Г. Яворська, О. Ганжа, Т. Хмуринська), 
оскільки, на нашу думку, для визначення поняття «соціально-професійна 
зрілість майбутніх педагогів» необхідне розуміння цих понять. 

Очевидно, що знання в поєднанні з уміннями, навичками соціальної 
активності, самостійної діяльності, творчими здібностями є основними 
показниками всебічно розвиненої особистості, її життєвої зрілості. 

Необхідність розвитку соціально-професійних якостей майбутнього 
педагога в процесі магістерської підготовки пояснюється багатьма 
суперечностями стосовно його фахової підготовки та загальними проблемами, 
що існують сьогодні в суспільно-гуманітарній галузі: суттєве розширення меж 
вільного самовизначення та соціальної відповідальності особистості; 
функціонування значної кількості нових суб’єктів культурно-ціннісної 
діяльності; розроблення системи діагностики якості гуманітарної освіти для 
визначення відповідності рівня освіти державним стандартам з урахуванням 
досвіду, який уже набули навчальні заклади України; створення інтегрованих 
навчальних програм із різних дисциплін для загальноосвітньої школи та 
закладів вищої освіти, завдяки чому систематизується базова фундаментальна 
підготовка, уможливлюється більш ефективна організація самостійної роботи 
учнів та студентів. 

З огляду на це вивчення розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутніх педагогів пояснюється цілеспрямованістю стимулювання їхнього 
професійного самовиховання, формування ініціативи, вироблення та розвитку 
особистісного стилю їхньої подальшої професійної діяльності. 

Студентство – це найважливіший фактор політичного, економічного, 
духовного розвитку суспільства, проте сьогодні, зокрема освітянську 
спільноту, не може не хвилювати соціально-професійна пасивність сучасної 
молоді, обмеженість інтелектуальних інтересів, правовий нігілізм, відсутність 
упевненості у своїх діях як члена соціуму. Важливо, щоб увесь період 
студентського життя став школою розвитку соціально-професійної позиції, 
участі студентів у житті закладу вищої освіти, міста, країни. Активна участь 
магістрів у науковій роботі, суспільних заходах є важливим етапом розвитку 
життєвої компетентності студента під час магістерської підготовки. З огляду 
на соціальну значущість професійної педагогічної діяльності, недостатню 
теоретичну розробленість і практичне розв’язання проблеми розвитку 
соціально-професійної зрілості майбутніх педагогів темою дисертаційної 
роботи обрано: «Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього 
педагога в процесі магістерської підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до науково-дослідної теми кафедри 
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педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Соціально-
професійне становлення особистості» (державний реєстраційний номер 
0116U003481). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(протокол № 6 від 23 грудня 2013 року). 

Мета дослідження полягає у виокремленні та експериментальному 
апробуванні педагогічних умов найбільш ефективного впливу різних видів 
діяльності на розвиток соціально-професійної зрілості сучасного майбутнього 
педагога в процесі магістерської підготовки. 

Для досягнення мети дослідження й перевірки висунутої гіпотези 
сформульовано такі завдання: 

1. Визначити сутність поняття «соціально-професійна зрілість 
майбутнього педагога», з’ясувати його особливості. 

2. Визначити зміст критеріїв, показників та рівнів оцінювання розвитку 
соціально-професійної зрілості майбутнього педагога й здійснити їхню 
дослідно-експериментальну перевірку в процесі магістерської підготовки. 

3. Виокремити педагогічні умови та здійснити їх дослідно-
експериментальну перевірку стосовно розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога. 

4. Розробити та апробувати методичні рекомендації щодо активізації 
розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі його 
магістерської підготовки. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 
викладачів педагогіки. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку соціально-
професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки. 

В основу дослідження покладено гіпотезу: розвиток соціально-
професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки 
буде ефективним, якщо здійснюватиметься за допомогою реалізації таких 
педагогічних умов, як акмеологічний розвиток, інтенсифікації комунікативної 
взаємодії та активізація науково-дослідної діяльності. 

Специфіка об’єкта та мета дослідження зумовили використання 
комплексу загальнонаукових та спеціальних методів: 

а) теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння й узагальнення 
наукової літератури з філософії, психології та педагогіки, побудова 
теоретичної моделі; синтез емпіричного матеріалу, класифікація, дедукція, 
індукція, моделювання; 

б) емпіричні: діагностичні методи (анкетування, інтерв’ювання, бесіди, 
соціометричні методи); обсерваційні методи (пряме, побічне, включене 
спостереження, безпосереднє й опосередковане); прогностичні методи 
(експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, 
екстраполяції, шкалування, ранжування тощо); експериментальні методи; 
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праксиметричні методи (аналіз освітньої діяльності, професіографічний аналіз 
тощо). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 
робота виконувалася на базі Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, для порівняння 
використовувалися інформація, отримана в Миколаївському національному 
університеті імені Василя Сухомлинського, та Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

На початковому етапi експериментальної роботи в 2014 р. було залучено 
175 студентів факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, на 
другому етапi (2018 р.) в анкетуванні брало участь 160 студентів, на третьому 
етапі (2021 р.) – 53 студенти. Загальна кiлькість залучених до 
експериментальної роботи респондентiв складає понад 388 осіб. 

Дослідження проводилося поетапно. 
Перший етап (2013–2016 рр.) – визначено наукову проблему, здійснено 

аналіз досвіду формування та розвитку соціально-професійної зрілості 
студентів – майбутніх педагогів у процесі магістерської підготовки в 
Центральноукраїнському державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. 

Другий етап (2016–2018 рр.) – проаналізовано спеціальні дослідження, 
на дослідно-експериментальних факультетах проведено діагностику розвитку 
соціально-професійної зрілості студентів – майбутніх педагогів, виокремлено 
педагогічні умови ефективного розвитку складників соціально-професійної 
зрілості студентів. 

Третій етап (2018–2021 рр.) – експериментально перевірено 
оптимальність системи роботи педагогічного університету з ефективного 
формування соціально-професійної зрілості майбутніх педагогів та апробовано 
розроблені методичні рекомендації стосовно цього. 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження: 
уперше виокремлено, теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено педагогічні умови залучення майбутніх педагогів до різних видів 
діяльності з метою інтенсивної активізації їх соціально-професійної зрілості 
(акмеологічний розвиток студента, розвиток комунікативної взаємодії та 
активізація науково-дослідної діяльності); визначено критерії соціально-
професійної зрілості: соціальне самовизначення, соціальна відповідальність та 
професійне самовдосконалення; виокремлено показники виявлення та рівні 
розвитку соціально-професійної позиції майбутнього педагога: перший 
(«високий») – творчий рівень розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога характеризує його, якщо в межі значень цього інтервалу 
потрапляє хоча б одне із значень індексів – соціального самовизначення, 
соціальної відповідальності або самовдосконалення (5,0–4,01). Другий 
(«середній») – продуктивний рівень розвитку соціально-професійної зрілості 
особистості характеризує майбутнього педагога, якщо в межі значень 
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«середнього інтервалу» потрапляє хоча б одне із значень індексів соціального 
самовизначення, соціальної відповідальності або самовдосконалення (4,0–3,01). 
Третій («низький») – відтворювальний рівень розвитку соціально-професійної 
зрілості майбутнього педагога характеризує його, якщо значення названих 
індексів не потрапляє в жоден із двох інтервалів, зумовлених вище (3,0–1,4); 

конкретизовано поняття «соціально-професійна зрілість майбутнього 
педагога», що як якість особистості насамперед є показником її 
індивідуальних особливостей і характеризує особистість, здатну 
перетворювати власну життєдіяльність на творчий результат, адекватно 
оцінювати цілі, задачі, наслідки, здійснювати корекцію, рефлексію, 
самоконтроль у процесі життєдіяльності; 

набули подальшого розвитку положення про взаємозв’язок соціально-
професійної зрілості з соціально-професійною позицією через соціальне 
самовизначення, соціальну відповідальність та професійне 
самовдосконалення. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження вбачаємо в 
тому, що науково обґрунтовані педагогічні умови пройшли експериментальну 
перевірку й частково впроваджені в навчальний процес підготовки майбутніх 
педагогів на факультеті педагогіки та психології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
спеціальності «Педагогіка вищої школи», що вможливлює їх реалізацію в 
професійній підготовці. 

Запропоновані методичні рекомендації залучення студентів до 
різноманітних видів навчально-пізнавальної діяльності сприятимуть 
підвищенню ефективності формування соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога в умовах закладу вищої освіти. 

Розроблені на основі аналізу теоретичного та практичного досвіду 
науково-методичні матеріали з питань розвитку соціально-професійної 
зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки можуть бути 
використані керівниками й педагогами закладів вищої освіти, педагогічними 
працівниками закладів неперервної освіти в роботі щодо інтенсифікації 
формування соціально-професійного досвіду вихованців, вироблення їхньої 
соціальної позиції тощо. 

Апробація та упровадження результатів дисертаційного 
дослідження. Основні положення та результати дисертації висвітлювалися й 
обговорювалися на засіданнях, наукових конференціях та теоретико-
методологічному семінарі кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка (2014 – 2021 рр.). Теоретичні положення та 
практичні рекомендації впроваджено в таких вищих педагогічних навчальних 
закладах: Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка (довідка № 112/я-н від 9 червня 2021 р.), 
Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського 
(довідка № 01-12/01/782 від 12 липня 2021 р.), Уманський державний 
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педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка № 897/01 від 18 червня 
2021 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 публікаціях автора, 
зокрема, 13 одноосібних, із них: 4 статті – у наукових фахових виданнях 
України, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 4 тез – у матеріалах 
науково-практичних конференцій та 3 – інші публікації. Названі публікації 
засвідчують апробацію результатів дослідження. 

Структуру роботи зумовлено логікою дослідження. Вона складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 
списку використаних джерел (318 найменувань). Загальний обсяг дисертації 
становить 216 сторінок, із них 180 сторінок основного тексту. Дисертацію 
ілюстровано 33 рисунками та 3 таблицями. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено зв’язок 
роботи з науковими програмами, ступінь розробленості проблеми, визначено 
мету, завдання дослідження, об’єкт, предмет, етапи роботи, сформульовано 
гіпотезу, наукову новизну, теоретичну й практичну значущість дослідження, 
наведено відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження, 
подано інформацію про публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичний аналіз процесу розвитку соціально-
професійної зрілості майбутнього педагога» – проаналізовано теоретичні 
особливості дослідження соціально-професійної зрілості майбутнього педагога. 

Обґрунтовано, що найкращим показником якості соціально-педагогічної 
підготовки передусім є ефективне виконання майбутньої професійної 
діяльності. Уважаємо, що запорукою ефективного виконання професійних 
обов’язків стає високий рівень розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога. 

На сучасному етапі розвитку досліджень визначальними є поняття: 
«особистісна зрілість» (К. Абульханова-Славська, П. Гальперін, П. Якобсон та 
ін.); «моральна зрілість» (А. Бєлкін, А. Деркач, В. Несмєлов); «психологічна 
зрілість» (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Асмолов, А. Бодальов, та 
ін.); «професійна зрілість» (Ю. Бардін, Т. Заславська, Ю. Кузнєцов, 
С. Наумкіна). Важливі аспекти соціальної зрілості розкриваються в працях 
Я. Галети, Є. Головахи, С. Іконникової, Л. Канішевської, Л. Когана, 
В. Лисовського, В. Радула, А. Реана, Г. Яворської та ін). 

Розуміння професійної зрілості як якості особистості тісно пов’язується 
з якісними характеристиками людини, зокрема: активною життєвою позицією, 
прагненням до саморозвитку, світоглядною й моральною відповідальністю, 
самостійністю, здатністю до здійснення предметно-практичної діяльності. 

Як якість особистості професійна зрілість дозволяє структурувати, 
регулювати й управляти внутрішньою та зовнішньою власною 
життєдіяльністю, зберігати психологічну рівновагу, передбачає стійку 
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мотиваційно-ціннісну професійну спрямованість і соціальну готовність до 
виконання багатопрофільної соціально-педагогічної діяльності. 

У дослідженні визначальними критеріями професійної зрілості в 
педагогічній діяльності виокремлюємо професійну спрямованість особистості 
на педагогічну професію, професійну компетентність, загальну й професійну 
самоактуалізацію в педагогічній діяльності. Самоактуалізацію в професійній 
соціально-педагогічній діяльності вважаємо основним критерієм професійної 
зрілості, оскільки саме вона визначає спрямованість і є гарантом оптимізації 
діяльності й спілкування. 

Узагальнення теоретичних підходів до пояснення проблеми 
самоактуалізації дозволяє стверджувати, що соціально-професійна зрілість, як 
якість особистості – це насамперед показник її індивідуальних особливостей, 
що характеризують особистість, здатну перетворювати власну життєдіяльність 
на творчий результат, адекватно оцінювати цілі, задачі, наслідки, здійснювати 
корекцію, рефлексію, самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

Розроблені нами критерії соціально-професійної зрілості майбутнього 
педагога мають якісний зміст і відповідні показники виявлення. 

Критерій соціальне самовизначення особистості майбутнього 
викладача полягає в якісному виконанні визначених завдань, оцінюванні своєї 
діяльності у навчанні та роботі, риси характеру, необхідні для цієї професії, 
бажання працювати педагогом після закінчення університету і передбачає: 
зорієнтованість на отримання професії; бажання досягти кращого результату в 
соціально-професійній діяльності; умотивованість щодо обраної спеціальності; 
змагальність з іншими; професійна та особистісна перспектива. 

Критерій соціальна відповідальність передбачає виконання соціально 
значущих для суспільства функцій; підвищення значущості в суспільстві 
високих моральних якостей майбутнього педагога; підтримка стимулювання 
соціально-відповідальної поведінки студентів. Основні показники виявлення: 
прагнення оволодіти міцними знаннями; позитивне ставлення до різних 
обов’язків; бажання брати відповідальність на себе; орієнтація на соціально-
професійну підтримку; урахування думки інших щодо своєї діяльності, 
дотримання взятих зобов’язань. 

Критерій професійне самовдосконалення означає, що професія педагога 
потребує постійного самовдосконалення, розвиток особистого творчого 
потенціалу, реалізацію новітніх технологій навчання під час педагогічної 
практики і передбачає такі показники виявлення: формування професійного 
світогляду; розвиток професійної майстерності; вироблення професійної 
комунікації; розвиток професійної активності; прагнення активно впливати на 
різні події. 

Виокремлено три рівні розвитку соціально-професійної зрілості 
особистості майбутнього педагога. Основою обґрунтування рівнів є їх 
кількісні та якісні характеристики. 

Перший («високий») – творчий рівень розвитку соціально-професійної 
зрілості майбутнього педагога характеризує його, якщо в межі значень цього 
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інтервалу потрапляє хоча б одне із значень індексів – соціального 
самовизначення, соціальної відповідальності чи самовдосконалення (5,0–4,01). 

Другий («середній») – продуктивний рівень розвитку соціально-
професійної зрілості особистості характеризує майбутнього педагога, якщо в 
межі значень «середнього інтервалу» потрапляє хоча б одне із значень індексів 
соціального самовизначення, соціальної відповідальності чи самовдосконалення 
(4,0–3,01). 

Третій («низький») – відтворювальний рівень розвитку соціально-
професійної зрілості майбутнього педагога характеризує його, якщо значення 
окреслених індексів не потрапляє в жоден із двох інтервалів, зумовлених вище 
(3,0–1,4). 

У дослідженні запропоновано модифікований варіант методики 
діагностики процесу розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього 
педагога. Ми використали педагогічний підхід – діагностування факту 
збільшення або зменшення інтенсивності виявлення соціально-професійної 
зрілості особистості залежно від педагогічних впливів. Для визначення 
необхідних умов та доцільних засобів їх ефективного розвитку ми 
діагностували формування цілісної особистості на рівні її узагальненого 
показника. 

У другому розділі дисертації – «Педагогічні умови розвитку 
соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі 
магістерської підготовки» – обґрунтовано, що вивчення сучасних концепцій 
підготовки майбутніх викладачів дозволяє виокремити такі визначальні 
теоретичні ідеї: процес професійної підготовки, який здійснюється на основі 
компетентнісного підходу, неможливий без урахування суб’єктної позиції 
студента як майбутнього фахівця; на відміну від панівного когнітивно-
технологічного аспекту, притаманного традиційній системі професійної 
підготовки, пріоритетним напрямком є реалізація персоніфікованого підходу, 
пов’язаного з розгортанням індивідуальної траєкторії професійного 
становлення; на всіх рівнях взаємодії викладачів і студентів необхідною 
умовою є відмова від традиційної «надпозиції» викладача на користь 
паритетних стосунків усіх учасників освітнього процесу. 

На нашу думку, цим завданням відповідає педагогічна акмеологія. Її 
дослідники вважають, що «педагогічна акмеологія» вивчає механізми 
досягнення індивідуальної й колективної діяльності, пов’язаної із 
розв’язанням педагогічних завдань, досліджує поетапне становлення 
викладача, мотиви професійних досягнень, траєкторії досягнення 
професіоналізму в педагогіці. 

Акмеограма – це всебічний опис професійної діяльності фахівця, що 
передбачає стійкі індивідуальні, суб’єктно-діяльнісні та особистісні якості, що 
є для певної діяльності професійно важливими, забезпечують її успішність. 

Будь-який педагогічний вплив, спрямований на розвиток у студентів 
відповідних рефлексивних знань і умінь, передбачає їх розвиток тільки через 
адекватну актуалізацію їхньої індивідуальної діяльності. 
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Зміст навчальної діяльності має бути суб’єктивно значущим для 

майбутніх викладачів і структуруватися з урахуванням способів й 
особливостей побудови ними своєї рефлексивної діяльності. 

Потреба майбутнього педагога змінюватися, розвиватися зумовлюється 
зміною вимог й очікувань суспільства до нього, зміною рівнів розвитку 
освітніх систем, суспільства загалом, тобто вона не виникає автоматично з 
необхідності розв’язувати суперечності, які виникають між вимогами 
суспільства до викладача й наявним рівнем його розвитку як особистості й 
професіонала. Зовнішні чинники або стимулюють роботу над собою, 
спонукаючи розвиватися, або змушують майбутнього педагога 
використовувати різні техніки, що нівелюють названі суперечності, 
насамперед у його свідомості. 

Одним із визначальних видів професійної діяльності викладача є 
комунікативна діяльність, за допомогою якої педагог реалізує свої професійні 
функції викладання, навчання та виховання. Дійсно, діяльність викладача 
пов’язана з постійною комунікацією (читання лекцій, проведення практичних, 
семінарських занять), умінням інтерпретувати й представляти зміст навчальної 
дисципліни «Педагогіка», грамотно і яскраво відтворювати свої думки, а 
також впливати, переконувати, встановлювати комунікативний контакт та 
зворотний зв’язок з аудиторією. 

Під час спілкування внаслідок систематичних контактів у процесі 
спільної діяльності її учасники отримують різноманітні знання про себе, своїх 
товаришів, колег, про способи найбільш раціонального розв’язання 
поставлених завдань. У спілкуванні виявляються емоційні стани й 
переживання кожного учасника стосовно інших, виробляються вміння діяти в 
інтересах колективу тощо, тобто комунікація є важливим фактором 
соціалізації особистої майбутнього викладача в соціокультурному 
професійному середовищі, способом сприйняття норм і настанов професійної 
культури, сприяє розвитку індивідуальних професійно важливих якостей та 
здібностей. 

Комунікація передбачає дію, участь суб’єкта в деякому акті: 
комунікатори створюють певну ситуацію в соціальному просторі, 
відтворюючи за допомогою певних правил ті чи ті соціальні структури, 
відношення або конструюючи їх за своїм задумом. 

Формування культури професійно-педагогічного спілкування передбачає 
осмислене засвоєння норм взаємин викладача зі студентами, колегами. 
Керуючися цими нормами, педагог коригує свої емоційні сприйняття, волю, 
особисті виявлення характеру. 

Культура спілкування передбачає виникнення діалогу, у якому 
висловлювання кожного з учасників є важливим для всіх. Під час діалогічного 
спілкування суб’єкт здійснює рух не тільки ззовні всередину, тобто здійснює 
інтеріоризацію, а й рух навпаки, створюючи цим рівність співрозмовників. 
Таке розуміння педагогічного спілкування ґрунтується на поважному 
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ставленні до вихованця (суб’єкта спілкування) як рівноправного учасника 
діалогу з учителем. 

Рівень професіоналізму майбутнього викладача педагогіки визначається 
зокрема й розвитком його здатностей та здібностей до організації науково-
дослідної діяльності, а сама наукова та дослідницька діяльність є важливою 
умовою професійного зростання майбутнього педагога-професіонала. 

Науково-дослідна діяльність майбутнього педагога передбачає його 
участь у дослідженні певної педагогічної ситуації, спостереженні конкретного 
педагогічного процесу, вивченні розвитку особистості вихованців. 

Узагальненим підсумком такої діяльності є написання майбутнім 
педагогом кваліфікаційної роботи через поглиблене вивчення теоретичних 
аспектів, систематизацію раніше отриманих знань і доповнення їх у процесі 
практичного розв’язання визначеної проблеми. Під час такої діяльності 
реалізуються навички організації дослідження, організації проведення 
експерименту й самостійної діяльності. 

Отже, визначальними умовами розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки є акмеологічний 
розвиток особистості; інтенсивний розвиток комунікативної взаємодії; 
активізація науково-дослідницької діяльності. 

У третьому розділі – «Дослідно-експериментальні результати роботи 
щодо розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в 
процесі магістерської підготовки» – розкрито особливості методики 
діагностики процесу соціально-професійної зрілості майбутнього педагога, 
здійснено аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 

Результати дослідно-експериментальної роботи, спостережень, 
самооцінок студентів-магістрантів, оцінки експертів засвідчують, що ті 
студенти, які беруть активну участь у розвитку своєї соціально-професійної 
зрілості в процесі магістерської підготовки, відрізняються від своїх колег тим, 
що чітко зорієнтовані на перспективи подальшої професійної діяльності, у 
процесі навчання формують соціальні, організаторські та організаційні уміння, 
виробляють власну систему бачення проблем та можливих шляхів їх 
реалізації. Завдяки цьому вони порівняно з іншими студентами більш 
підготовлені професійно й організаційно до виконання соціальних та 
професійних обов’язків педагога. 

На підставі отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи 
з’ясовано: студенти-магістранти, які активно здійснюють акмеологічний 
розвиток у середовищі ЗВО, у процесі магістерської підготовки 
характеризуються вищим рівнем соціально-професійної зрілості. Збільшення 
значення індексу соціально-професійної зрілості відбувається в них значно 
інтенсивніше порівняно з тими студентами, які не здійснюють активний 
розвиток соціального самовизначення в структурі їхньої соціально-
професійної зрілості. Рівень виявлення соціальної відповідальності, як і 
професійного самовизначення студентів, які активно здійснюють 
акмеологічний розвиток, практично однаковий з відповідним показником 
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соціальної відповідальності, як і професійного самовизначення студентів, які 
не здійснюють акмеологічний розвиток соціально-професійної зрілості. 
Соціально-професійна зорієнтованість значно вища в тих студентів, які 
здійснюють активний акмеологічний розвиток, тобто, соціальна 
відповідальність, як і професійне самовдосконалення студентів, у процесі 
магістерської підготовки ЗВО формується засобами соціального 
самовизначення через зміст професійного самовдосконалення. Визначальним 
критерієм розвитку соціально-професійної зрілості студентів, майбутніх 
педагогів, є соціальне самовизначення. 

Важливе значення в розвитку соціальної відповідальності студентів-
магістрантів має їх участь у різних заходах щодо такого розвитку, а також 
зворотний вплив відповідальності на якісний розвиток соціально-професійної 
зрілості майбутніх педагогів. Відбиття такої залежності ми спостерігали за 
допомогою даних частотних розподілів студентів за значеннями індексів 
соціально-професійної зрілості та її складників. Абсолютна величина значень 
індексів залежить і від співвідношення самооцінок студента-магістранта та 
експертних оцінок. 

Показано, що в формуванні соціальної відповідальності індикатори-види 
діяльності по-різному впливають на розвиток міжособистісної комунікації 
студентів експериментальної і контрольної груп. 

У групи студентів-магістрантів, які інтенсифікують свою соціальну 
відповідальність, виявляється тісний кореляційний взаємозв’язок між такими 
складниками соціально-професійної зрілості, як соціальне самовизначення та 
професійне самовдосконалення. 

На підставі отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи 
з’ясовано: студенти-магістранти, які активно розвивають соціальну 
відповідальність, характеризуються вищим рівнем соціально-професійної 
зрілості. Збільшення значення індексу соціально-професійної зрілості 
відбувається в них значно інтенсивніше порівняно з тими студентами, які не 
розвивають соціальну відповідальність. Соціальне самовизначення значно 
вище в тих студентів, які розвивають соціальну відповідальність, тобто, 
соціальна відповідальність студентів в умовах ЗВО формується засобами 
соціального самовизначення через зміст професійного самовдосконалення. 
Визначальним критерієм розвитку соціально-професійної зрілості студентів, 
майбутніх педагогів, є соціальне самовизначення. 

Експериментальний пошук дозволяє констатувати, що вищий показник 
індексу соціально-професійної зрілості засвідчує, що соціальна 
відповідальність студентів-магістрантів у процесі реалізації комунікативної 
взаємодії визначається поєднанням суспільної та індивідуальної мети 
розвитку. Тобто, студенти, які виявляють високий рівень соціальної 
відповідальності, виявляють також високий рівень самостійності, оскільки 
саме вона є однією із визначальних характеристик соціально-професійної 
зрілості особистості майбутнього педагога. Це зумовлює ефективну 
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комунікативну взаємодію студентів-магістрантів, реалізуючи ефективну 
педагогічну умову розвитку їхньої соціально-професійної зрілості. 

На рівень індексу соціально-професійної зрілості майбутнього педагога 
впливає його соціально-професійний досвід щодо розвитку науково-дослідної 
діяльності, від якого залежить рівень сформованості складників соціально-
професійної зрілості – соціального самовизначення, соціальної 
відповідальності та професійного самовдосконалення. 

На основі отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи 
встановлено: студенти-магістранти, які активно здійснюють науково-
дослідницьку діяльність характеризуються вищим рівнем соціально-
професійної зрілості. Збільшення значення індексу соціально-професійної 
зрілості відбувається у них значно інтенсивніше, порівняно з тими студентами, 
які неактивно здійснюють такий вид діяльності. Соціально-професійна зрілість 
значно вища в тих студентів, які здійснюють акмеологічний розвиток, 
міжособистісну комунікацію та беруть активну участь у науково-дослідній 
діяльності, тобто, соціальне самовизначення та соціальна відповідальність 
студентів в умовах ЗВО формуються засобами соціально-професійної зрілості 
через зміст професійного самовдосконалення.  

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі завдань соціально-професійного розвитку 
сучасного викладача та процесу розвитку якісних характеристик його 
особистості виокремлено та експериментально апробовано педагогічні умови 
найбільш ефективного впливу різних видів діяльності на розвиток його 
соціально-професійної зрілості в процесі магістерської підготовки в 
освітньому середовищі закладу вищої освіти. 

1. Ґрунтуючись на теоретичних узагальненнях, ми дійшли висновку, що 
розуміння професійної зрілості як якості особистості тісно пов’язується з 
якісними характеристиками людини, зокрема активною життєвою позицією, 
прагненням до саморозвитку, світоглядною й моральною відповідальністю, 
самостійністю, здатністю до здійснення предметно-практичної діяльності. 

З’ясовано, що професійна зрілість як якість особистості в широкому 
розумінні – це насамперед показник її індивідуальних особливостей, що 
характеризують особистість як розпорядника душевних, тілесних сил, 
здатного перетворювати власну життєдіяльність на творчий результат, 
адекватно оцінювати цілі, задачі, наслідки, здійснювати корекцію, рефлексію, 
самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

Обґрунтовано, що залежно вiд площини виявлення соціально-
професійна зрілість є певною здатнiстю особистості до взаємодiї iз 
середовищем життєдіяльності, що дозволяє їй посідати вiдповiдне мiсце в 
структурi якісних утворень, тому оцiнка рiвня розвитку особистостi як 
суб’єкта дiяльностi соціуму в кожному iз напрямкiв дiяльностi вможливлює 
отримання комплексної характеристики соціально-професійної зрілості. З 
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огляду на це визначено алгоритм інтегрування показника соціально-
професійної зрілості особистості – її індекс. 

2. Застосовано критеріально-рівневий підхід до процесу розвитку 
соціально-професійної зрілості особистості як особливої якості розвитку 
особистості, як соціально-професійного утворення. Критеріями сформованості 
рівня розвитку соціально-професійної зрілості майбутніх викладачів педагогіки 
вважаємо соціальне самовизначення, соціальну відповідальність та професійне 
самовдосконалення. 

Установлено, що розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього 
педагога в процесі магістерської підготовки є системним новоутворенням, що 
складається під впливом інтегративної активності майбутнього педагога як 
індивіда, особистості й суб’єкта діяльності; цілеспрямованого процесу 
професійної соціально-педагогічної підготовки й соціально-педагогічних вимог 
професійної діяльності. До того ж, кожен компонент соціально-професійної 
зрілості майбутнього педагога може досліджуватися як самостійна підсистема, 
яка має власну структуру й функції. 

3. Для визначення рівня розвитку соціально-професійної зрілості студента 
використано модифікований варіант методики формування-розвитку, 
відповідно до якої на основі діагностики виявлення кожного із трьох критеріїв 
за допомогою порівняльного аналізу подано кількісний індекс. 

Для простоти й достатності виокремлено три інтервали числових значень 
індексу соціально-професійної зрілості. Запропоновано кількісні критерії, що є 
експериментально встановленими інтервалами значень індексів соціального 
самовизначення, соціальної відповідальності та професійного 
самовдосконалення. Варіанти їх перетину утворюють конкретну кількість рівнів 
розвитку соціально-професійної зрілості особистості студента – майбутнього 
викладача педагогіки.  

Експериментальні значення кожного індексу змінюються від 1 до 5. 
Виокремлено три інтервали числових значень індексу (умовно) – «високий», 
«середній», «низький». Межі цих інтервалів визначають певний рівень 
соціально-професійної зрілості майбутнього викладача педагогіки. Названий 
рівень має як кількісне, так і якісне пояснення. 

4. Визначено якісний зміст критеріїв із показниками виявлення: 
– критерій «соціальна відповідальність» передбачає виконання соціально 

значущих для суспільства функцій; підвищення значущості в суспільстві 
високих моральних якостей майбутнього педагога; підтримка стимулювання 
соціально-відповідальної поведінки студентів; 

– критерій «соціальне самовизначення» полягає в якісному виконанні 
визначених завдань; оцінюванні своєї діяльності у навчанні та роботі; риси 
характеру, необхідні для цієї професії; бажання працювати педагогом після 
закінчення університету; 

– критерій «професійне самовдосконалення» означає, що професія 
педагога потребує постійного самовдосконалення; розвиток особистого 
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творчого потенціалу; реалізацію новітніх технологій навчання під час 
педагогічної практики. 

5. Оскільки діяльність студента реалізується в трьох характерних для 
нього площинах – праці, спілкуванні та пізнанні, визначено й теоретично 
обґрунтовано педагогічні умови розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього викладача-педагога в процесі магістерської підготовки: 
1) акмеологічний розвиток особистості; 2) інтенсивний розвиток 
комунікативної взаємодії; 3) активізація науково-дослідницької діяльності. 

Педагогічна умова – акмеологічний розвиток. Потреба майбутнього 
педагога змінюватися, розвиватися спричинена змінами вимог й очікувань 
суспільства до нього, змінами рівнів розвитку освітніх систем, суспільства в 
цілому, тобто вона не виникає автоматично з необхідності розв’язувати 
суперечності, які виникають між вимогами суспільства до викладача й 
наявним рівнем його розвитку як особистості й професіонала. 

З погляду акмеології, цілепокладання – це процес сенсоутворення, що 
сприяє цілісному розвитку особистості професіонала, закріпленню й 
накопиченню прогресивного життєвого досвіду, формуванню соціально-
професійної зрілості як визначальної характеристики високого рівня 
професіоналізму. 

Перше рангове місце з-поміж індикаторів соціального самовизначення 
особистості студентів, які здійснюють акмеологічний розвиток, посідає 
індикатор «Знаю основи педагогіки та психології»; друге рангове місце 
належить індикатору соціального самовизначення студентів, які інтенсивно 
реалізують акмеологічний розвиток особистості, «Завжди якісно виконую 
завдання». 

У контрольній групі тих студентів, що не здійснюють ефективний 
акмеологічний розвиток, на першому ранговому місці міститься індикатор 
соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної спеціальності 
(фаху)». 

Серед індикаторів соціальної відповідальності особистості групи 
студентів, які інтенсивно реалізують акмеологічний розвиток особистості, на 
першому ранговому місці розміщено індикатор «Завжди оцінюю свою 
діяльність у навчанні, роботі». 

В експериментальній групі студентів, серед індикаторів 
самовдосконалення особистості перше рангове місце посідає індикатор «Знаю 
навчальний курс із основної спеціальності (фаху)», з-поміж групи студентів, 
які не самовдосконалюються, перше рангове місце належить індикатору «Хочу 
працювати педагогом після закінчення університету». 

Педагогічна умова – комунікативна взаємодія. Одним із визначальних 
видів професійної діяльності викладача є комунікативна діяльність, за 
допомогою якої педагог реалізує свої професійні функції викладання, 
навчання та виховання. Дійсно, діяльність викладача пов’язана з постійною 
комунікацією (читання лекцій, проведення практичних, семінарських занять), 
умінням інтерпретувати й представляти зміст навчальної дисципліни 
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«Педагогіка», грамотно і яскраво відтворювати свої думки, впливати, 
переконувати, встановлювати комунікативний контакт та зворотний зв’язок з 
аудиторією. 

Відтак важливими характеристиками професіоналізму майбутнього 
педагога є комунікативна культура та комунікативна компетентність. 

Комунікація передбачає дію, участь суб’єкта в певному акті, під час 
якого комунікатори створюють певну ситуацію в соціальному просторі, 
відтворюючи за допомогою певних правил ті чи ті соціальні структури, 
взаємини, конструюючи відповідно до свого задуму. 

Ранговий аналіз експериментальної групи студентів засвідчує, що  
з-поміж індикаторів їх соціального самовизначення перше рангове місце 
посідає індикатор «Хочу працювати педагогом після закінчення університету». 

У групі студентів, які активно не розвивають комунікативну взаємодію 
особистості, перше рангове місце належить індикатору соціального 
самовизначення «Знаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)». 
З-поміж індикаторів соціальної відповідальності в групі студентів, які активно 
розвивають комунікативну взаємодію, перше рангове місце посідає індикатор 
«Робота із самоосвіти». 

У студентів контрольної групи перше рангове місце охоплює індикатор 
соціальної відповідальності «Знаю навчальний курс із основної спеціальності 
(фаху)». 

Серед індикаторів професійного самовдосконалення у групі студентів, 
які активно розвивають комунікативну взаємодію особистості, на першому 
ранговому місці розміщено індикатор «Знаю, що у мене є риси характеру, 
необхідні педагогу». У студентів контрольної групи перше рангове місце 
посідає індикатор професійного самовдосконалення «Робота із самоосвіти». 

Педагогічна умова – науково-дослідна діяльність. Важливою 
педагогічною умовою є науково-дослідна діяльність як обов’язковий складник 
професійної діяльності педагога вищої школи. Досліджуючи навколишній світ, 
майбутній викладач педагогіки не тільки впорядковує свої знання про нього й 
про професію, а й формує свій педагогічний стиль, професійний й 
особистісний світогляд, підвищує рівень професіоналізму як педагога і як 
науковця-дослідника в галузі педагогічних явищ та процесів. 

У групі студентів, які здійснюють активну організацію науково-
дослідної діяльності особистості, перше рангове місце охоплює індикатор 
соціального самовизначення «Хочу займатися науковою діяльністю після 
закінчення навчання в ЗВО». 

Перше рангове місце в студентів контрольної групи студентів посідає 
індикатор соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної 
спеціальності (фаху)». 

У групі студентів, які здійснюють активну організацію 
науково-дослідної діяльності особистості, перше рангове місце серед 
індикаторів соціальної відповідальності належить індикатору «Вважаю, що 
професія педагога потребує постійного самовдосконалення». 
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На першому ранговому місці в групі студентів, які здійснюють активну 

організацію науково-дослідної діяльності особистості, серед індикаторів 
професійного самовдосконалення розміщено індикатор «Хочу займатися 
науково-дослідною діяльністю після закінчення навчання в ЗВО». 

Узагальнення одержаних результатів дозволяє стверджувати, що 
експериментальна робота є позитивною й доводить наукову коректність і 
вагомість теоретичних висновків дослідження. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого 
вивчення потребують напрямки дослідження особливостей впливу різних видів 
діяльності на інтенсивність розвитку процесу соціально-професійної зрілості 
особистості. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Данилов С. О. Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього 
педагога в процесі магістерської підготовки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. 

У дослідженні уточнено, що соціально-професійна зрілість майбутнього 
педагога як якість особистості – це насамперед показник її індивідуальних 
особливостей, який характеризує особистість, здатну перетворювати власну 
життєдіяльність на творчий результат, адекватно оцінювати цілі, задачі, 
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наслідки, здійснювати корекцію, рефлексію, самоконтроль у процесі 
життєдіяльності. Соціально-професійну зрілість майбутнього педагога в 
процесі магістерської підготовки розглянуто через взаємозв’язок його 
соціальних намірів, соціальних очікувань та професійних досягнень. 

Визначено критерії соціально-професійної зрілості: соціальне 
самовизначення, соціальна відповідальність та професійне самовдосконалення. 
Виокремлено показники виявлення та рівні розвитку соціально-професійної 
зрілості майбутнього педагога. 

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку соціально-
професійної зрілості майбутнього педагога: акмеологічний розвиток, розвиток 
комунікативної взаємодії та активізація науково-дослідної діяльності. 

Розкрито логіку, етапи та методику педагогічного експерименту із 
залучення майбутніх педагогів до різних видів діяльності з метою розвитку їх 
соціально-професійної зрілості, обґрунтовано вибір діагностичного апарату 
експериментального дослідження. 

Наведено результати експериментальної перевірки, що підтвердили 
ефективність педагогічних умов розвитку соціально-професійної зрілості 
майбутнього педагога. 

Ключові слова: особистість, соціально-професійна зрілість, педагог, 
соціальне самовизначення, соціальна відповідальність, професійне 
самовдосконалення, акмеологія, комунікація, позиція, науково-дослідна 
діяльність. 

 
ANNOTATION 

 

Danylov S. O. Future Pedagogue’s Socio-professional Maturity 
Development in the Process of Master's Training. – Qualification-aimed 
scientific manuscript-based work. 

Thesis work for obtaining scientific degree of the Candidate of Pedagogical 
Science Degree in the specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional 
Training. – Volodymyr Vynnychenko Central-Ukrainian State Pedagogical 
University. – Kropyvnytskyi, 2021. 

The study clarifies that the future pedagogue’s socio-professional maturity as 
"a quality of personality – it is primarily an indicator of one’s individual features, 
which characterizes the personality as a manager of mental, physical strength, able 
to transform their own lives into the subject of creative productive transformation, 
adequately assess goals, objectives, results, carry out correction, reflection, self-
control in the process of life. The future pedagogue’s socio-professional maturity in 
the process of master's training has been considered through the relationship of one’s 
social intentions, social expectations and professional achievements. 

The criteria of have been defined: social self-determination, social 
responsibility and professional self-improvement. Indicators of manifestation and 
levels of the future pedagogue’s socio-professional maturity development have been 
singled out. 
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The pedagogical conditions of the future pedagogue’s socio-professional 

maturity development are theoretically have been substantiated: acmeological 
development, development of communicative interaction and increasing research 
activity. 

The logic, stages and methods of pedagogical experiment on involving future 
pedagogues in various activities in order to develop their socio-professional maturity 
have been revealed, the choice of the diagnostic apparatus of the experimental 
research has been substantiated. 

The results of experimental verification have been presented, which 
confirmed the effectiveness of pedagogical conditions for future pedagogue’s socio-
professional maturity development. 

Key words: personality, socio-professional maturity, pedagogue, social self-
determination, social responsibility, professional self-improvement, acmeology, 
communication, position, scientific research activity.  
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