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АНОТАЦІЇ 

Данилов С. О. Розвиток соціально-рофесійної зрілості майбутнього 

педагога в процесі магістерської підготовки – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка. Кропивницький, 2021. 

У дисертації на підставі різноманітних узагальнень показано, що в 

становленні особистості майбутнього педагога важливою проблемою є 

розвиток його соціальної та професійної зрілості, оскільки 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. 

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 майбутньої професійної діяльності. 

В основу дослідження покладено гіпотезу: розвиток  

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської 

підготовки буде ефективним у разі, якщо реалізуються такі педагогічні 

умови: формування соціального самовизначення, інтенсифікація соціальної 

відповідальності та професійного самовдосконалення. 

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. 



 3 

Соціально-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 предмет творчого 

результату, адекватно оцінювати цілі, задачі, наслідки, здійснювати 

корекцію, рефлексію, самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

З’ясовано, 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, що має власну структуру й функції. 

Процес розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього педагога 

виявляється в різних видах соціально-професійної діяльності. Отже, 

критерієм є стан організації та результат педагогічного впливу на 

особистість. 

Соціальна зрілість – системна якість розвитку особистості як єдиного 

цілого, елементами якої згідно з нашим підходом є соціальне 

самовизначення, соціальна відповідальність і самовдосконалення. 

Соціальна відповідальність, соціальне самовизначення та 

самовдосконалення логічно взаємопов’язані в характеристиці особистості 

майбутнього педагога. Кожен із названих критеріїв визначає сутність 

соціальної зрілості особистості й має свої критерії. 

Виокремлені кількісні критерії – це експериментально встановлені 

інтервали значень індексів соціальної відповідальності, соціального 

самовизначення та самовдосконалення. Варіанти їх перетину утворюють 
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конкретну кількість рівнів становлення соціально-професійної зрілості 

особистості майбутнього педагога. 

Експериментальні значення кожного індексу змінюються від 1 до 5. 

Виділяємо три інтервали числових значень індексу – «високий», «середній», 

«низький». Межами цих інтервалів характеризується певний рівень розвитку 

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога, який має як кількісне, 

так і якісне пояснення. 

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 «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 окреслених індексів не потрапляє в жоден із двох інтервалів, 

зумовлених вище (3,0–1,4). 

Визначено якісний зміст критеріїв. 

Соціальна відповідальність передбачає виконання соціально значущих 

для суспільства проблем, підвищення значущості в суспільстві високих 

моральних якостей майбутнього педагога, підтримка стимулювання 

соціально-відповідальної поведінки студентів. 

Соціальне самовизначення полягає в якісному виконанні окреслених 

завдань, оцінюванні своєї діяльності в навчанні та роботі, рисах характеру, 
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необхідних для названої професії, бажанні працювати педагогом після 

закінчення університету. 

Самовдосконалення означає, що професія педагога потребує 

постійного самовдосконалення, розвитку особистого творчого потенціалу, 

реалізацію новітніх технологій навчання під час педагогічної практики. 

Одержані значення індексу соціального самовизначення, 

відповідальності та професійного самовдосконалення особистості 

дозволяють ранжувати студентів в академічній групі, характеризують зміни 

рангових місць, які посідають студенти при повторному діагностичному 

замірюванні розвитку соціального самовизначення особистості, що також 

дозволяє цілеспрямовано шукати об’єктивні фактори розвитку соціально-

професійної зрілості кожного студента. 

Ефективність соціально-професійного розвитку студентів ми фіксували 

за характером зміни рівня розвитку соціально-професійної зрілості 

особистості. Виявивши збільшення чи зменшення індексу соціальної зрілості 

особистості, ми мали змогу вивчати причини, які це зумовили. Вони 

виявилися в процесі спеціально організованого професійного навчання й 

виховання за певний час. 

На нашу думку, цим завданням відповідає педагогічна акмеологія. Її 

дослідники вважають, що педагогічна акмеологія вивчає механізми 

досягнення індивідуальної і колективної діяльності, пов’язаної з 

розв’язанням педагогічних завдань, досліджує поетапне становлення 

викладача, мотиви професійних досягнень, траєкторії досягнення 

професіоналізму в педагогіці, приділяє увагу тому, як людина в процесі 

засвоєння соціальних і професійних вимог визначає для себе оптимальну 

індивідуальну стратегію (акмеограму). 

Дійсно, потреба майбутнього педагога змінюватися, розвиватися 

з’являється зі змінами вимог й очікувань суспільства до нього, змінами рівнів 

розвитку освітніх систем, суспільства загалом, а не виникає автоматично з 
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необхідності розв’язувати суперечності, які виникають між вимогами 

суспільства до викладача й реальним рівнем його розвитку як особистості й 

професіонала. Зовнішні чинники або стимулюють роботу над собою, 

спонукаючи розвиватися, або змушують майбутнього педагога 

використовувати різні техніки, що знімають ці суперечності, насамперед у 

його свідомості. 

Із цієї позиції важливою умовою оптимізації професійної підготовки є 

цілепокладання професійного розвитку, сприяння розвитку професійної 

спрямованості майбутнього педагога. 

Комунікація передбачає відмінності в досвіді учасників взаємодії та 

потребу встановлення певного загального розуміння питання, що не може 

бути досягнуто незалежно кожним комунікатором. 

Комунікація передбачає дію, участь суб’єкта в певному акті, під час 

якого комунікатори створюють конкретну ситуацію в соціальному просторі, 

відтворюючи за допомогою певних правил ті чи ті соціальні структури, 

взаємини, конструюючи їх відповідно до свого задуму. 

Культура спілкування передбачає виникнення діалогу, у якому 

висловлювання кожного з учасників є значущим для всіх. Під час 

діалогічного спілкування суб’єкт здійснює рух не тільки ззовні всередину 

(інтеріоризація), а й і зсередини зовні, створюючи цим рівноправність 

співбесідників. Таке розуміння педагогічного спілкування ґрунтується на 

поважному ставленні до вихованця як рівноправного учасника діалогу з 

учителем, суб’єкта спілкування. 

Науково-дослідницька діяльність є обов’язковим складником 

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, свій професійний 

й особистісний світогляд, підвищує рівень свого професіоналізму як педагога 

і як науковця-дослідника в галузі педагогічних явищ та процесів. 
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У систематичній науково-дослідницькій діяльності дуже важливо 

визначитися з напрямком та темою дослідження, основною проблемою, яка 

могла б стати епіцентром професійного інтересу. Ця проблема може бути 

глобальною, а може бути й локальною. На вибір теми дослідження 

впливають кілька факторів, серед яких важливі складники його 

професіоналізму: загальна ерудованість, професійна культура, рівень 

професійної та методологічної компетентності, досвід розв’язання завдань 

науково-дослідної діяльності, професійна активність тощо. 

Науково-дослідна діяльність майбутнього педагога полягає в його 

участі в дослідженні певної педагогічної ситуації, спостереженні за 

конкретним педагогічним процесом, вивченні розвитку особистості 

вихованців. 

Узагальненим підсумком такої діяльності є написання майбутнім 

педагогом кваліфікаційної роботи, що передбачає поглиблене вивчення 

теоретичних аспектів, систематизацію раніше отриманих знань і 

доповненням їх у процесі практичного роз’вязання визначеної проблеми. Тут 

реалізуються навички організації дослідження, організації проведення 

експерименту й самостійної діяльності. 

Встановлено, що ті студенти, що активно залучаються до видів 

діяльності, які ми визначили як педагогічні умови розвитку соціально-

професійної зрілості, мають вищий рівень соціально-професійної зрілості 

порівняно з тими, хто такого навантаження не виконує. Отже, студенти з 

активною життєвою позицією мають і вищий рівень «виявлення» соціально-

професійної зрілості. Набутий досвід у процесі виокремлених видів 

діяльності є необхідною передумовою формування складників соціально-

професійної зрілості майбутнього педагога. 

Ключові слова: особистість, соціально-професійна зрілість, соціальне 

самовизначення, соціальна відповідальність, професійне самовдосконалення, 

акмеологія, комунікація, позиція, науково-дослідна діяльність, педагог. 
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Danylov S. O. Development of the Socio-Professional Maturity of Future 

Pedagogues in the Process of Master’s Training - Qualifying research paper. – The 

manuscript. 

Thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional 

Education. – Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical 

University. Kropyvnytskyi, 2021. 

On the basis of various conclusions, the thesis demonstrates that the 

development of the socio-professional maturity of pedagogues is an important 

problem in the making of the future pedagogue’s personality, since modern 

educators should be able to solve problems in an independent and original manner, 

produce their own strategy of professional activity, have their own opinion and be 

able to defend it, properly assess their potential in pedagogical activity, be willing 

to take responsibility for their decisions. 

Taking this into account, the study of the development of the socio-

professional maturity of future pedagogues is explained by the commitment to 

stimulate their professional self-education, create an initiative, produce and 

develop a personal style for their future professional activity. 

In the basis of the research lays a hypothesis: the development of the socio-

professional maturity of future pedagogues in the process of Master’s training shall 

be efficient if such pedagogical conditions are implemented: the formation of 

social self-determination, the intensification of social responsibility and 

professional self-improvement. 

The understanding of professional maturity as a personal quality is closely 

connected with the qualitative characteristics of a person, including an active life 

position, a desire for self-development, an ideological and moral responsibility, 

independence, the ability to carry out substantive and practical activities. 

Socio-professional maturity as a personality trait in a broad sense is 

primarily an indicator of its individual peculiarities that characterise the personality 
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as a person in possession of mental and physical strengths, capable of transforming 

his/her life activity into a creative result, adequately evaluating aims, objectives, 

consequences, performing correction, reflection, self-control in the process of vital 

activity. 

It is ascertained that the development of the socio-professional maturity of 

future pedagogues in the process of Master’s training is a systematic process, 

which is formed under the influence of: the integrated activity of the future 

pedagogue as an individual, a personality, and a subject of activity; a goal-oriented 

process of professional socio-pedagogical training and the socio-pedagogical 

requirements of professional activity. Moreover, every component of the socio-

professional maturity of future pedagogues can be researched as a separate 

subsystem with its own structure and functions. 

The future pedagogue’s socio-professional maturity development process 

can be seen in various types of socio-professional activities. Thus, a criterion is the 

state of organization and the result of pedagogical influence on the personality. 

Social maturity is a systemic quality of personality development as a whole, 

the elements of which, according to our approach, are social self-determination, 

social responsibility and self-improvement. 

Social responsibility, social self-determination and self-improvement are 

logically interconnected in the characterization of the future pedagogue’s 

personality. Each mentioned criterion defines the essence of social maturity of the 

personality and has its own criteria. 

The selected quantitative criteria are experimentally established intervals of 

index values of social responsibility, social self-determination and self-

improvement. Variants of their overlap form a specific number of the development 

levels of socio-professional maturity of the future pedagogue’s personality. 

The experimental values of each index vary from 1 to 5. There are three 

intervals of numerical index values – “high,” “average,” “low.” The interval limits 

characterise a certain level of the development of the socio-professional maturity 
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of future pedagogues, which has both quantitative and qualitative explanations. 

The first – (“high”) creative level of the development of the socio-

professional maturity of future pedagogues characterizes the pedagogue if at least 

one of the index values – social self-determination, social responsibility, or self-

improvement – falls within the limits of values of this interval (5,0–4,01). 

The second – (“average”) productive level of the development of the socio-

professional maturity of the personality characterizes the future pedagogue if at 

least one of the index values of social self-determination, social responsibility, or 

self-improvement falls within the limits of values of the “average interval”  

(4,0–3,01). 

The third – (“low”) reproducible level of the development of the socio-

professional maturity of future pedagogues characterizes the pedagogue if the 

value of the outlined indices does not fall into any of the two above-mentioned 

intervals (3,0–1,4). 

The qualitative content of the criteria has been established. 

Social responsibility presupposes the implementing of socially significant 

problems, the increasing of the importance of high moral qualities of the future 

pedagogue in the society, the supporting of the promotion of socially responsible 

behaviour of students. 

Social self-determination involves the qualitative performance of outlined 

tasks, the evaluation of one’s study and work activity, personal qualities necessary 

for the named profession, a desire to work as a pedagogue after graduation from 

the university. 

Self-improvement means that pedagogue’s profession requires continuous 

self-improvement, the development of personal creative potential, the 

implementation of the latest learning technologies in pedagogical practice. 

The obtained index values of social self-determination, responsibility and 

professional self-improvement of the personality allow to rank students in the 

academic group, characterize changes in rank positions occupied by students in the 
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repeated diagnostic measurement of the development of social self-determination 

of the personality, also allowing to intentionally search for objective factors of the 

development of the socio-professional maturity of each student. 

We recorded the effectiveness of the socio-professional development of 

students by the nature of changes in the level of the development of the socio-

professional maturity of the personality. By detecting an increase or decrease in the 

index of social maturity of the personality, we were able to study the reasons that 

had contributed to this. They appeared in the process of specially organized 

professional training and education over a certain period of time. 

In our opinion, pedagogical acmeology meets these tasks. Its researchers 

believe that pedagogical acmeology studies the mechanisms of achieving 

individual and collective activities related to solving pedagogical problems, 

explores the gradual formation of the pedagogue, the motives of professional 

achievements, the trajectory of achieving professionalism in pedagogy, pays 

attention to how a person determines the optimal individual strategy (acmeogram) 

in the process of the acquisition of social and professional requirements. 

Indeed, the need of the future pedagogue to change and develop appears in 

connection with changing requirements and expectations of the society, with 

changing levels of the development of educational systems, society as a whole, and 

does not arise automatically from the need to resolve contradictions between 

society requirements to the pedagogue and the actual level of his/her development 

as a person and a professional. External factors either stimulate work on oneself, 

encouraging development, or force the future pedagogue to use various techniques 

that remove these contradictions, primarily – in their mind. 

From this point of view, an important condition for optimizing professional 

training is the goal-setting of professional development, the promotion of the 

development of professional orientation of the future pedagogue. 

Communication implies differences in the experience of the participants in 

the interaction and the need to establish a certain common understanding of the 
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issue, which cannot be achieved independently by each communicator. 

Communication involves the action, the participation of the subject in a 

particular act, during which communicators create a specific situation in the social 

space, reproducing certain social structures or relationships and constructing them 

according to their plan with the help of certain rules. 

A communication culture presupposes a dialogue, in which the utterances of 

each of the participants are meaningful to all. During dialogic communication, the 

subject moves not only from the outside in (internalization), but also from the 

inside out, thus creating equal relations of interlocutors. Such an understanding of 

pedagogical communication is based on a respectful attitude to the student as an 

equal participant of the dialogue with the teacher, the subject of communication. 

Scientific and research activity is an essential part of the professional 

activity of the pedagogue of higher education. By exploring the world, future 

teachers of pedagogy not only organize their knowledge about themselves and their 

profession, but also form their pedagogical style, their professional and personal 

worldview, improve their level of professionalism as a pedagogue and as a 

research scientist in the field of pedagogical phenomena and processes. 

In systematic scientific research activity, it is very important to decide on a 

research area and topic, and the main issue that could become the main focus of 

professional interest. This issue can be either global, or local. The choice of a 

research topic is influenced by several factors, including important components of 

the pedagogue’s professionalism: general erudition, a professional culture, levels 

of professional and methodological competence, experience in solving scientific 

research problems, professional activity, etc. 

The scientific and research activity of the future pedagogue involves his/her 

participation in the research of a certain pedagogical situation, the examination of a 

concrete pedagogical process, and the development of students’ personalities. 

The final result of such activity is the writing of a qualifying work by the 

future pedagogue, which involves an in-depth study of theoretical aspects, the 
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systematization of previously acquired and additional knowledge in the process of 

the practical solution of a certain problem. This allows to realise skills of research 

organization, conducting experiments, an independent activity. 

It is established that those students who are active participants of the 

activities, which we have identified as pedagogical conditions for the development 

of socio-professional maturity, have a higher level of socio-professional maturity 

compared to those who do not participate in such activities. Thus, students with an 

active life position have a higher level of a “manifestation” of socio-professional 

maturity. The experience gained in the process of selected activities is a necessary 

precondition for the formation of components of the socio-professional maturity of 

future pedagogues. 

Key words: personality, socio-professional maturity, social self-

determination, social responsibility, professional self-improvement, acmeology, 

communication, position, scientific and research activities, pedagogue. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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 



 21 

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 
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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 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. 
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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; 

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 
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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 
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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 «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 
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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 

педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка № 897/01 від 

18 червня 2021 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 публікаціях 
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автора, зокрема, 12 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), 

2 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, із них  

180 сторінок основного тексту. Дисертацію ілюстровано 33 рисунками та 

3 таблицями. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

1.1. Зміст та структура категорії «соціально-професійна зрілість 

майбутнього педагога» 

 

Розвиток соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога належить до пріоритетних завдань вищої педагогічної освіти, 

оскільки пов’язаний із покращенням ефективності майбутньої професійної 

діяльності. Сьогодні зростання значення якості професійної підготовки 

педагога зумовлене розширенням сфери діяльності, ускладненням соціально-

економічної ситуації. Одним із показників успішності виконання майбутньої 

професійної соціально-педагогічної діяльності є рівень професійної 

підготовки студента. 

У сучасному світі актуальною для будь-якої особистості є її 

громадянська позиція. Найбільш детально з погляду педагогіки проблеми 

формування громадянської позиції вивчали такі вчені: Т. Пантюк, 

В. Поплужний, М. Рагозіна, В. Рябов, Н. Скотна, О. Сухомлинська, 

І. Тараненко та ін. Проблему громадянського виховання досліджували 

Н. Болдирева, А. Ярмоленко та ін. Аспекти формування громадянської 

зрілості 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. Питання, присвячені проблемі виховання 

соціально активної особистості, досліджували А. Бабаєв, Г. Гревцева, 

І. Павлова, С. Стрельникова. 

Проблема співвіднесеності професійного та особистісного є 

визначальною в побудові концепцій професіоналізації фахівця. Зокрема, 
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згідно з найбільш відомими підходами (Є. Клімов, Н. Пряжников, Е. Зеєр), 

процес професійного становлення особистості пояснюється з погляду 

професійної відповідності, яка асоціюється з наявністю певних задатків або 

здібностей в особистості, що є умовою ефективного оволодіння професією. 

Фактично йдеться про залучення людини в ту чи ту систему професійної 

діяльності завдяки формуванню в неї комплексу професійно важливих 

якостей у процесі підготовки та оволодіння професією. Інші концепції 

розглядають особистість як «творця» професійної діяльності. Важливою 

характеристикою при цьому є здатність усвідомлювати обмеження власної 

діяльності задля аналізу, оцінки й подальшої самоорганізації. Процес 

становлення фахівця розглядається в цьому контексті як саморозвиток 

людини впродовж усього життя. Професіоналізація в широкому розумінні 

стає способом буття людини, формою її суб’єктності (Н. Алексєєв, 

В. Слободчиков, С. Рубіштейн). 

На нашу думку, найкращим показником якості соціально-педагогічної 

підготовки передусім є ефективне виконання майбутньої професійної 

діяльності. Уважаємо, що критерієм ефективного виконання професійних 

обов’язків стає високий рівень розвитку соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога. 

За словами М. Ємельянової, значення поняття «соціально-професійна 

зрілість майбутнього педагога» полягає в тому, що воно відбиває нове явище, 

яке припускає розуміння соціально-професійної зрілості майбутнього 

педагога як цілісної системи, що постійно розвивається й складається з 

відносно самостійних підсистем (особистісна зрілість, соціальна зрілість, 

професійна зрілість тощо), взаємопов’язаних та взаємозумовлених єдиною 

цільовою, функціональною, змістовою детермінантою, орієнтованою на 

цілісний розвиток студента в процесі магістерської підготовки [48, с. 37]. 

На сучасному етапі розвитку досліджень визначальними є поняття: 

«особистісна зрілість» (К. Абульханова-Славська, П. Гальперін, П. Якобсон 
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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). 

Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки 

питання соціально-професійної зрілості не набуло широкого висвітлення в 

наукових дослідженнях. Проблему соціально-професійної зрілості у своїх 

дослідженнях розглядали українські дослідники Г. Яворська (формування 

соціально-професійної зрілості в курсантів) [132] та В. Радул (формування 

соціально-професійної зрілості вчителів) [105]. 

Соціально-професійна зрілість майбутнього педагога в процесі 

магістерської підготовки не зумовлюється лише знаннями, уміннями та 

навичками вільної орієнтації в професійній діяльності. Як зауважив 

О. Михайлов, вона передбачає й професійну творчість, прагнення внести в 

професійну діяльність щось нове, оригінальне, власне [92, с. 27–28]. 

Передусім ми розглянули наукові позиції щодо характеристики зрілої 

особистості. Так, Б. Ананьєв до основних показників зрілої особистості 

відносить розвинуте почуття відповідальності, потребу в турботі про інших 

людей, здатність до активної участі в житті суспільства, здатність до 

ефективного використання своїх знань і здібностей, до психологічної 

близькості з іншою людиною, до конструктивного розв’язання різних 

життєвих проблем у процесі найбільш повної самореалізації. Зріла 

особистість, на думку науковця, – це «сукупний стан високого розвитку 

фізіологічних, інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних параметрів 

людини» [9, с. 66]. 

Зріла особистість, на думку Ф. Якобсона, має широке коло 
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інтелектуальних умінь, відрізняється здатністю мислити критично, емоційно 

їй притаманні стійкість оцінок, уміння контролювати свої почуття й 

переживання, особистість загалом стає більш інтегрованою [133, с. 141–149]. 

Із погляду Г. Оллпорта, зріла людина має широкі межі «Я» й може 

подивитися на себе збоку, вона здатна до теплої, сердечної соціальної 

взаємодії; демонструє емоційну саморегуляцію й самосприйняття; 

реалістично сприймає світ, досвід, прагне досягнення особистісно значущих і 

реалістичних цілей; має чітке уявлення про власні сили й слабкі сторони 

[48, с. 124]. 

Як будь-яке комплексне, інтегральне явище соціальна зрілість 

складається з певних компонентів. Такими компонентами є певні стани 

особистості, що супроводжують її діяльність у суспільному житті. У науковій 

літературі є багато підходів до побудови структури соціальної зрілості та до 

визначення найбільш важливих компонентів, які є «опорним елементом» 

«ядром» соціальної зрілості. 

Аналізуючи різні підходи вчених до визначення критеріїв соціальної 

зрілості, Г. Яворська умовно виокремила кілька напрямів. Одні пропонують 

формальні критерії: наявність політичних і громадських прав, завершення 

освіти, здобуття професії, право на одруження, виконання військового 

обов’язку. Однак за такої позиції соціально зрілою можна вважати кожного 

громадянина, який досяг певного віку, і ця категорія фактично стає віковою. 

Деякі автори показником соціальної зрілості визначають початок 

самостійного трудового життя, однак такий критерій передбачає 

нерівномірність у темпах соціального дозрівання різних груп молоді. Хоча 

студенти довше зберігають відносно залежний соціальний статус, однак вони 

випереджають однолітків із культурного, освітнього погляду, із чим 

пов’язано більш складні форми соціальної відповідальності [132, с. 45]. 

На думку М. Ємельянової, особистісна зрілість відбиває визначальні 

інтегральні характеристики людини: професійну самосвідомість (мотиви, 
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цілі), інтегративні аспекти самості (самооцінка, самоактуалізація, 

самовираження, саморегуляція, самовдосконалення), усвідомлення 

цінностей, що визначають рівень розвитку. Отже, М. Ємельянова розуміє 

особистісну зрілість як підструктуру професійної зрілості: «Соціальна 

зрілість у структурі професійної зрілості є інтегративною якістю особистості, 

що поєднує соціальні знання, соціальний досвід і соціальну відповідальність, 

забезпечуючи особистості успішну соціалізацію й гармонізацію з 

навколишнім середовищем» [48, с. 134]. 

Наступним компонентом соціально-професійної зрілості є соціальна 

зрілість. Зосібно Л. Коган характеризує соціальну зрілість особистості через 

рівні зрілості, які пов’язує з індивідуальним життєвим шляхом. Він 

виокремлює три рівні зрілості, які описує так: 1) досягнення початкового 

етапу соціальної зрілості (пов’язаний з оволодінням професією, із 

виробленням активної життєвої позиції, освоєнням засад політичної і 

моральної культури, формуванням рис колективіста); 2) досягнення високої 

соціальної зрілості (особистість стає фахівцем, бере активну участь в 

управлінні справами колективу й суспільства загалом); 3) найвищий рівень 

соціальної зрілості (пов’язаний з усебічним гармонійним розвитком 

особистості, з універсалізмом її професійної діяльності, із перетворенням 

особистості на справжнього ватажка) [67]. 

Дещо за іншими критеріями соціальну зрілість визначає К. Платонов, 

зокрема за віковою ознакою. Мінімумом соціальної зрілості особистості 

науковець називає наявність усвідомлення людиною свого місця з-поміж 

інших людей, прийняття особистістю соціальних норм, що визначають її 

здатність усвідомлено, активно й самостійно брати участь у житті 

суспільства, до якого вона належить, і наявність усвідомленого прагнення до 

самовдосконалення [102, с. 37]. 

Уважаючи соціальне дозрівання «багатомірним процесом, що має не 

один, а кілька критеріїв» [71, с. 48], І. Кон найважливішими із них називає 
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завершення освіти, здобуття стабільної професії, початок трудової 

діяльності, матеріальну незалежність від батьків, політичне й громадянське 

повноліття, службу в армії (для чоловіків), шлюб, народження першої 

дитини. Основними критеріями соціально-професійної зрілості особистості 

більшість науковців розглядають ставлення особистості до праці, до трудової 

діяльності; активну життєву позицію особистості, її соціальну активність; 

соціальну культуру, культуру праці; моральну основу особистості; 

колективізм. 

Розкриваючи поняття «соціальна культура», Ю. Бардін називає її 

загальним критерієм соціально-професійної зрілості особистості та 

виокремлює її особливі «модуси», якими є соціальна активність і соціальна 

відповідальність, що виражають спрямованість діяльності суб’єкта і його 

внутрішнє ставлення до неї [20]. 

І. Даниленко моральну зрілість уважає ядром й основним показником 

соціальної зрілості. Рівень соціальної зрілості особистості він пропонує 

визначати за моральними критеріями: «почуття і свідомість спільності з 

людьми, колективізм; глибоке почуття й висока свідомість громадянського 

обов’язку; почуття й розуміння відповідальності перед людьми й 

суспільством; сумлінне ставлення до праці» [41]. 

Узагальнюючи тлумачення компонентів соціальної зрілості, 

звернемося до думки Ю. Бардіна [20], який наголошує на тому, що основні 

компоненти системи соціально-професійної зрілості мають перебувати в 

діалектичній єдності й надавати цілісності всій системі. Подібним є підхід 

О. Каменьової, згідно з яким, виявляючи структурні компоненти соціальної 

зрілості, варто орієнтуватися на те, що структура соціально-професійної 

зрілості має детермінуватися системою суспільних відносин; структура 

соціальної зрілості має розглядатися як цілісність, що безперервно 

трансформується; ієрархія компонентів соціальної зрілості особистості має 

відбивати діалектичність соціальної зрілості як явища [60, с. 46]. 
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На підставі аналізу інформації, представленої науковцями, 

О. Каменьова визначила якості особистості, що є найбільш важливими для 

становлення соціальної зрілості і є компонентними: соціальна 

відповідальність, соціальна активність, колективізм, професіоналізм, 

орієнтація на духовні цінності, дотримання законів, підприємливість, 

дисциплінованість, креативність, рефлексія, самостійність, толерантність, 

саморозвиток, позитивне мислення (оптимізм), комунікативність [60]. 

На думку Г. Яворської, соціальна активність як критерій особистісної 

зрілості характеризує індивіда з погляду певних показників: суспільна 

значущість і соціальна цінність дій особистості, що виражають систему 

зовнішніх суспільних стимулів та регулюють і спрямовують її діяльність, що 

водночас визначають особистісний зміст соціальної діяльності; рівень 

оволодіння особистістю основними видами діяльності, виражають рівень її 

підготовленості до виконання соціальних функцій, до залучення в систему 

суспільних відносин; інтенсивність соціальних дій особистості і їхня 

ефективність, тобто рівень збігу реальних результатів діяльності із цілями й 

задачами, що висуває перед собою особистість; ініціативність як виявлення 

внутрішніх спонукальних сил (мотивів) соціальної діяльності особистості 

[132]. 

Зі свого боку, Л. Новикова зазначає (ми поділяємо її погляд), що 

соціальних характеристик виокремлено чимало й на них, безумовно, 

потрібно орієнтуватися, однак «особистість не можна охарактеризувати, 

двома-трьома десятками властивостей, нібито дуже важливих» [86, с. 44–46]. 

Усі якості особистості ієрархічно залежні, у зв’язку з чим виникає потреба 

виокремити саме ті якості чи компоненти, які є визначальними й роблять 

особистість соціально зрілою, без яких, за наявності багатьох інших, 

особистість не буде оцінюватися суспільством як соціально зріла. 

Саме тому Л. Новикова пріоритетними вважає такі соціальні параметри 

особистості, як орієнтація на загальнолюдські духовні цінності, колективізм, 
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заповзятливість, соціальна відповідальність, креативність і рефлексія. Вибір 

названих параметрів науковець пояснює не лише важливістю таких 

характеристик у людини в сучасних соціальних умовах, а й їхньою 

технологічністю, оскільки для реалізації «можна використовувати цілий 

арсенал педагогічних засобів» [86, с. 10]. 

Ураховуючи той факт, що пізнання явища як системи передбачає 

всебічне вивчення її внутрішнього стану, з’ясування компонентів структури, 

функцій, факторів, які забезпечують її цілісність, відносну самостійність 

(В. Афанасьєв, В. Безпалько), професійна зрілість розуміється як 

інтегративна сукупність, що має компонентний, структурно-функціональний 

і змістовий аспект [48, с. 105]. 

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. 

Аналізуючи структурні характеристики соціально-професійної зрілості, 

важливим є припущення М. Ємельянової про те, що «професійна зрілість – 

це система, змістовно-смислова єдність особистісних, академічних і 

соціальних якостей студента-випускника, яка розвивається у соціально-

педагогічному освітньому процесі, забезпечуючи йому успішну 

самореалізацію в професійній діяльності, соціалізацію й гармонізацію з 

навколишнім середовищем» [48, с. 136]. 

Розглядаючи особистісну, соціальну й академічну зрілість як 

інтегративні якості майбутнього педагога, М. Ємельянова вважає, що 

професійна зрілість є об’єднувальною якісною характеристикою, яка 

охоплює спільною ідеєю частини цілого, актуалізуючи якісну своєрідність 

такого об’єднання. Отже, як вид категорії «зрілість» професійна зрілість є 

вищим рівнем змістовно-смислової єдності особистісних, академічних і 
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соціальних якостей, будучи одночасно інтегральним критерієм їх 

сформованості. У цьому разі професійна зрілість як об’єднання 

інтегративних якостей особистості стає всеосяжною, усебічною й 

усепроникливою даністю, дозволяючи особистості досягти найвищого рівня 

на певному етапі її життєдіяльності – етапі навчання в закладі вищої освіти 

[48]. 

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 предмет творчого результативного 

перетворення, адекватно оцінювати цілі, задачі, результати, здійснювати 

корекцію, рефлексію, самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

 Нами узагальнено, що «професійна зрілість у різних джерелах 

узагальнюється, як психологічний підсумок розвитку особистості в професії, 

як результат цілеспрямованого, свідомого удосконалення і спеціалізації її 

психічних функцій, як інтегральна системна властивість особистості, яка, 

виявляючись розкриває її внутрішній зміст і якісну визначеність через такі 

свої генетичні елементи, як професійні здібності, чутливість до способу 

професійної життєдіяльності, професійну компетентність тощо» [42, c. 178; 

134].   

За словами Г. Яворської, професійна зрілість як властивість 

особистості є основною психологічною передумовою її професійної 

майстерності. Вона так же означає оволодіння професійною культурою 

(загальнозначущими уміннями, на основі яких виконуються вимоги професії) 

[132]. 

Як якість особистості професійна зрілість дозволяє структурувати, 

регулювати й управляти внутрішньою та зовнішньою власною 

життєдіяльністю, зберігати психологічну рівновагу; передбачає стійку 

мотиваційно-ціннісну професійну спрямованість і соціальну готовність до 



 37 

виконання багатопрофільної соціально-педагогічної діяльності. 

У педагогічній діяльності виокремлюють такі визначальні критерії 

професійної зрілості: професійну спрямованість особистості на педагогічну 

професію, професійну компетентність, загальну й професійну 

самоактуалізацію в педагогічній діяльності. На нашу думку, самоактуалізація 

в професійній соціально-педагогічній діяльності є основним критерієм 

професійної зрілості, оскільки саме вона визначає спрямованість і є гарантом 

оптимізації діяльності й спілкування. 

Отже, поняття «професіонал» стає важливим у розумінні ідеального 

взірця професійних досягнень і, на відміну від подібного за суттю поняття 

«фахівець», який лише виконує (відтворює) необхідні професійні дії, 

«професіонал» характеризується здатністю до самостійної постановки 

професійних задач та пошуку адекватних (творчих) способів їх розв’язання. 

Водночас уважається, що професіоналом людина стає лише в разі, якщо 

приймає професіоналізацію як життєву задачу, яку необхідно розв’язати. 

Окреслена проблема потребує визначення детермінант та індикаторів 

професіоналізму особистості, з-поміж яких особливе місце посідає зрілість, 

оскільки саме вона вказує на появу особливого, переломного, значущого 

етапу в траєкторії особистісно-професійного розвитку особистості. 

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 є самостійною підсистемою, яка 

має свою структуру й функції. 
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1.2. Критерії та рівні соціально-професійної зрілості особистості 

майбутнього педагога 

 

У педагогічному дослідженні недостатньо лише зареєструвати 

кінцевий процес формування соціально-професійної зрілості майбутнього 

педагога. Необхідно з’ясувати, як конкретна особистість досягає кінцевого 

результату й чому та або та ситуація допомагає чи заважає студенту 

реалізувати відповідні якості в певних видах діяльності. 

Соціально-професійна зрілість особистості майбутнього педагога 

формується протягом тривалого часу. Її розвиток залежить від змісту 

теоретичної й практичної діяльності особистості, а також пов’язаних із нею 

процесів спілкування й пізнання. 

Розглядаючи розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього 

педагога в процесі магістерської підготовки, дотримуватимемось 

особливостей діяльнісного підходу до процесу її формування. Із цієї позиції 

зміст критеріїв соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога міститься в компонентах психологічної динамічної структури 

діяльності: мета – спосіб - результат [95, с. 34]. 

Результат, якого досягає майбутній педагог при виконанні конкретної 

соціальної функції, передбачає соціальні потреби, інтереси й цінності, що 

засвоєні й практично реалізуються в колегіальній діяльності певною 

особистістю. Суперечності між індивідуальним і соціальним досвідом, які 

трапляються педагогу в процесі становлення його соціально-професійної 

зрілості, пояснюються за допомогою таких критеріїв, як соціальна 

відповідальність, самовизначення, самовдосконалення. 

Під критерієм науковці розуміють ознаку, за якою здійснюються 

оцінка, визначення або класифікація будь-чого (стану розвитку особистості 

та спеціально організованих навчання й виховання). Іншими словами, 

критерій – це суттєва ознака, на основі якої ми відрізняємо рівень соціально-
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професійної зрілості студентів експериментальних і контрольних груп 

залежно від змісту педагогічних впливів. 

Вступивши до магістратури, студент залучається в процес професійної 

підготовки з певним рівнем розвитку соціально-професійної зрілості 

особистості, і якщо він бере активну участь у цьому процесі, то досягає після 

закінчення навчання якісно вищого рівня соціально-професійної зрілості. 

У педагогічних дослідженнях критерієм визнають стан, за якого 

особистість перетворюється на повноцінний суб’єкт суспільної діяльності й 

досягає певного мінімуму розвитку [95]. 

У педагогіці поняття критерію обов’язково охоплює цілі, зміст й 

ефективно реалізовані на практиці педагогічні впливи. Визначення критеріїв 

соціально-професійної зрілості особистості в практиці виховання завжди 

пов’язане з потребами суспільства, які врешті-решт трансформуються в 

особистісні якості майбутнього вчителя. «Кожна особистість, – зазначає 

В. Г. Афанасьєв, – живе й розвивається як в умовах даного загального 

соціального середовища (суспільства в цілому), так і в умовах 

«мікросередовища» і є тією призмою, через яку заломлюється вплив на 

особистість загального соціального середовища» [18, с. 17]. 

Ми розглядаємо процес розвитку соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога в різних видах соціально-професійної діяльності. 

Отже, критерієм може бути як стан організації, так і результат педагогічного 

впливу на особистість, який визнається важливим, оскільки може бути 

змінним (а не константою) і може вимірюватися з деякою похибкою. 

Зауважимо, що недоцільно визначати єдиним критерієм соціально-

професійної зрілості особистості якусь одну сторону, оскільки процес 

формування соціальної зрілості особистості майбутнього вчителя цілісний та 

неперервний. Доречно говорити про визначальну властивість тієї чи тієї 

критеріальної характеристики залежно від досягнення рівня соціальної 

зрілості особистості майбутнього педагога. 
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Особистість педагога – це складне соціально-педагогічне явище. 

Поняття «зрілість особистості» характеризує певний стан цієї системи, а 

досягнення нею цілісності передбачає відповідний розвиток її елементів, 

тобто здатність кожного з них повністю реалізувати свої функції. 

Соціальна зрілість – системна якість розвитку особистості як єдиного 

цілого, елементами якої, згідно з нашою позицією, є соціальне 

самовизначення, соціальна відповідальність і самовдосконалення. 

Вивчаючи проблему підготовки педагогічних кадрів, деякі автори 

дійшли висновку, що критеріальними характеристиками розвитку рівня 

соціально-професійної зрілості особистості студентської молоді є соціальна 

відповідальність (Св), соціальне самовизначення (Сс) та самовдосконалення 

(С) [82]. 

У межах цієї концепції жоден із цих критеріїв, узятий окремо, не є 

достатнім для оцінки ефективності організації діяльності особистості 

майбутнього педагога. Доцільно їх аналізувати в єдності, оскільки саме 

взаємозв’язки між ними й слугують вихідною ознакою цілісності соціально-

професійної зрілості особистості. 

Функції організації діяльності майбутнього педагога вимагають оцінок 

його діяльності, що передбачають різні групи характеристик, тобто завдання 

полягає у визначенні сукупності критеріїв такої діяльності та соціально-

професійного розвитку. Розроблені нами критерії необхідно подати у формі, 

яка відповідає конкретній системі соціально-професійного розвитку та її 

функціям. 

Соціальна відповідальність, соціальне самовизначення та 

самовдосконалення мають логічний взаємозв’язок під час характеристики 

особистості майбутнього педагога. Кожен із названих критеріїв, які 

визначають сутність соціальної зрілості особистості, має, зі свого боку, свої 

критерії. 
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Для визначення рівнів становлення соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки в закладі вищої 

освіти запропоновано методику діагностики, яка на основі вивчення рівня 

виявлення кожної з трьох запропонованих критеріальних характеристик, 

дозволяє подати результати в порівняльному аналізі як кількісний індекс 

[95]. 

Індекс задано аналітичною функцією І=f(хі), де І – індекс, хі – набір 

емпіричних індикаторів, f – символ перетворення, якому підлягає набір хі при 

перетворенні в індекс. 

Відмінність індексу від показника полягає в тому, що індекс 

уможливлює порівняння показників, які безпосередньо не співвідносні. 

Індекс, як форма узагальнення певних показників, є оцінним нормованим 

числом. 

Виокремлені кількісні критерії є експериментально встановленими 

інтервалами значень індексів соціальної відповідальності, соціального 

самовизначення та самовдосконалення. Варіанти їх перетину утворюють 

конкретну кількість рівнів становлення соціально-професійної зрілості 

особистості майбутнього педагога. 

Експериментальні значення кожного індексу змінюються від 1 до 5. Ми 

виділяємо три інтервали числових значень індексу – «високий», «середній», 

«низький». Межами цих інтервалів характеризується певний рівень розвитку 

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога, який має кількісне та 

якісне пояснення. 

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). 
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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, або 

самовдосконалення (4,0–3,01). 

Третій («низький») – відтворювальний рівень розвитку соціально-

професійної зрілості майбутнього педагога характеризує його, якщо значення 

окреслених індексів не потрапляють у жоден із двох інтервалів, визначених 

вище (3,0–1,4). 

Зміст критеріїв має теоретично зумовлюватися соціальною позицією 

майбутнього педагога й соціальною ситуацією, у якій формується його 

соціально-професійна зрілість. Саме динамізм соціальної позиції передбачає 

критерії, які конкретизуються через зміст соціального самовизначення, 

соціальної відповідальності й самовдосконалення в структурі особистості та 

практичній діяльності студента педагогічного університету. 

Розкриємо якісний зміст критеріїв.  

Соціальна відповідальність: виконання соціально значущих для 

суспільства проблем; підвищення значущості в суспільстві високих 

моральних якостей майбутнього педагога; підтримка стимулювання 

соціально-відповідальної поведінки студентів. 

Соціальне самовизначення: якісне виконання окреслених завдань; 

оцінка своєї діяльності в навчанні (роботі); риси характеру, необхідні для 

певної професії; бажання працювати педагогом після закінчення 

університету. 

Самовдосконалення: професійна потреба постійного 

самовдосконалення; розвиток особистого творчого потенціалу; реалізація 

новітніх технологій навчання під час педагогічної практики. 

Статистичний розподіл майбутніх педагогів за названими трьома 

рівнями їхньої соціально-професійної зрілості передбачає вивчення, з одного 
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боку, причини їх потрапляння у вибіркову сукупність змісту виокремленого 

рівня, а з іншого – визначення причини переходу з одного рівня на інший. 

За словами Б. Г. Ананьєва, вік 18–20 років, який припадає на час 

навчання майбутнього педагога в закладі вищої освіти, «має особливе 

значення як період найбільш активного розвитку моральних і естетичних 

почуттів» [8, с. 19]. Саме тому в студентські роки трансформація знань, 

професійних орієнтацій реалізується насамперед через морально-естетичні 

почуття й культуру. 

Формуючи культуру студента, заохочуючи його до культурної 

самореалізації, ми виховуємо соціально зрілого педагога, який демонструє 

єдність соціального самовизначення, соціальної відповідальності та 

самовдосконалення в праці, дозвіллі та спілкуванні. 

Активне залучення студента до культури відбувається лише за умови, 

якщо він самовизначається, виявляє відповідальність, що обов’язково 

пов’язано зі специфікою його спеціальності. 

Дані наших дослідно-експериментальних досліджень засвідчують, що 

соціокультурна діяльність студентів педагогічного університету найчастіше 

супроводжується активністю комунікативної взаємодії, прагненням до 

досягнення найвищих особистісних та професійних результатів розвитку, 

зокрема в науково-дослідницькій діяльності. 

У педагогічному аналізі участь студента в обов’язкових видах 

діяльності є критеріальними характеристиками розвитку соціально-

професійної зрілості особистості. Якостями критеріальних характеристик 

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської 

підготовки вважаємо соціальне самовизначення, соціальну відповідальність 

та самовдосконалення, що виявляються в педагогічній акмеології, 

комунікативній взаємодії та науково-дослідницькій діяльності. 

Соціальне самовизначення педагоги розглядають із позиції впливу на 

розвиток особистості різноманітних соціальних факторів. Сукупність цих 
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факторів стає умовним простором, у якому здійснюється процес соціально-

професійного самовизначення майбутнього педагога. Особливими 

критеріальними ознаками соціального самовизначення студента вищої школи 

є освітнє й життєве самовизначення. 

Життєве самовизначення молоді, яка навчається, – складна наукова 

проблема, що має філософський, соціологічний, психологічний і 

педагогічний аспекти. Як зауважує Г. П. Ніков, більш складним і 

відповідальним у житті підростаючих поколінь є період, коли звершується їх 

виховання під керівництвом дорослих, і вони стають самостійними. Це 

означає, що закінчується життя під опікою старших, розширюються межі 

свободи молоді, їх самостійності в прийнятті рішень, настає час соціальної 

зрілості [94, c. 58]. 

Соціальне самовизначення ми розглядаємо, як визначальну 

критеріальну характеристику соціально-професійної зрілості. 

Соціальна відповідальність передбачає не весь зміст тих норм і 

цінностей, що діють у суспільстві, а лише ті, що сприймаються як позитивні 

у свідомості й діяльності особистості. Психологи наголошують на 

однозначній залежності соціальної відповідальності від соціального 

самовизначення. 

Так, В. Ф. Сафін уважає відповідальність важливою й 

системоутворювальною ознакою самовизначення особистості: «Особистість, 

яка самовизначилася, – це суб’єкт, який свідомо й постійно зіставляє власну 

мету з метою групи, суспільства, який уміє активно відстоювати свої ідеали. 

Самовизначення – це процес, відносно самостійний етап соціалізації, суть 

якого полягає у формуванні в індивіда усвідомлення мети й змісту життя, 

готовності до самостійної життєдіяльності на основі співвіднесеності своїх 

бажань, наявних якостей, можливостей і вимог, які застосовуються до нього з 

боку оточуючих і суспільства» [114, с. 151]. 



 45 

Відповідальність – це насамперед моральна якість особистості. «Вищий 

рівень відповідальності, – зазначає В. Ф. Сафін, – як провідна моральна 

властивість – поняття, яке безпосередньо пов’язане із світоглядом 

особистості. Воно має зв’язок із такими моральними поняттями, як гуманізм, 

патріотизм, добросовісність, ініціативність, дисциплінованість, чесність, 

працелюбність, творча активність, здатність до дії, розумного 

самообмеження» [114, c. 115]. 

За своєю структурою соціальна відповідальність – надзвичайно складне 

утворення, якому притаманна інтегративність і яке має тісний зв’язок з усіма 

якостями педагога. Соціальна відповідальність слугує показником розвитку 

особистості, а саме є критерієм соціально-професійної зрілості, яка, зокрема, 

виявляється в потребі «самореалізації не лише себе в суспільстві, а себе для 

суспільства» [19, с. 7]. Особливості таких відносин полягають у 

відповідальній залежності. Вони реалізуються лише за умови, якщо 

адекватно відтворюються у свідомості студента. 

Проблема соціальної відповідальності має тісний зв’язок із проблемою 

свободи, оскільки в обох випадках йдеться про необхідність прийняття 

свідомого рішення «із знанням справи». Відповідальність є зворотним боком 

свободи, оскільки «міра відповідальності визначається мірою активної 

свободи людини, міра суб’єктивної відповідальності визначається рівнем 

усвідомлення свободи» [46, c. 226]. 

Нас безпосередньо цікавить процес формування соціально-професійної 

зрілості майбутнього педагога. З цієї позиції формування соціальної 

відповідальності доцільно обумовити відповідальною діяльністю, 

спрямованою на реалізацію соціально значущої мети і яка виникає з 

урахуванням реальних інтересів соціального середовища, потреб його 

розвитку. 

Внутрішня відповідальність, її перетворення на соціальну якість 

особистості залежить від активності людини, її психологічних й 
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інтелектуальних особливостей. За визначенням С. Б. Куликівського, «... як і 

людська діяльність, відповідальність можлива лише в суспільстві, лише на 

об’єктивній основі взаємин між людьми, і тому передусім є соціальною за 

своєю природою» [78, c. 11]. 

Формування соціальної відповідальності як однієї із найважливіших 

професійних якостей соціально й професійно зрілого педагога вимагає 

цілеспрямованої диференційованої роботи з усіма студентами магістратури. 

Знання, які одержує студент, «мають особисту значущість, перетворюються 

на переконання, стають мотивами поведінки, виявляючись в практичній 

діяльності» [77, c. 94]. 

Соціальну відповідальність логічно розглядати, як інтегральну якість 

особистості, яка визначає поведінку, діяльність людини через усвідомлення й 

прийняття нею необхідної залежності цієї діяльності від суспільних цілей і 

цінностей. 

Оскільки соціальна відповідальність є складовим, 

системоутворювальним чинником соціально-професійної зрілості, то 

доцільно вказати на закономірності формування й розвитку відповідальності. 

Згідно із словами К. Муздибаєва, «принципове значення має виявлення 

факторів формування відповідальності в різних видах діяльності і залежно 

від різних видів стосунків з іншими людьми» [93, с. 198]. 

У педагогічній і психологічній літературі інколи можна спостерігати 

ототожнення понять «відповідальне ставлення» і «ситуативне відповідальне 

ставлення», а відповідальність – стійка якість особистості. Деякі автори 

звертають увагу на те, що «необхідно розрізняти відповідальність як 

морально-етичну якість особистості й соціальну відповідальність» [77, c. 93]. 

Відповідальність як внутрішня якість особистості – складне з погляду 

структури явище. К. Муздибаєв зауважує, що «соціальна відповідальність 

відбиває схильність особистості дотримуватися у своїй поведінці 
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загальноприйнятих у суспільстві соціальних норм, виконувати рольові 

обов’язки і бути готовою відповідати за свої дії» [93, с. 42]. 

Складником процесу формування соціально-професійної зрілості 

майбутнього вчителя є виховання, яке передбачає цілеспрямований вплив на 

духовний і фізичний розвиток особистості для підготовки до суспільної 

діяльності [116]. 

Ще однією системоутворювальною ознакою соціального 

самовизначення, яка інтенсифікує процес соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога під час магістерської підготовки, є самостійність 

людини. Не можна не погодитись із словами І. С. Кона: «3а будь-якими 

людськими стандартами дорослість означає, з одного боку, соціальне 

пристосування, подолання юнацького максималізму, а з другого – 

самостійність і відповідальність» [71, c. 4]. 

Будь-яка діяльність, зокрема спеціально організована, потребує 

вдосконалення. Удосконалення діяльності визначається соціально-

професійним самовдосконаленням. Самовдосконалення не можна тлумачити 

формально, тобто винятково для покращення, розвитку певної якості, 

незалежно від системи координат загальнолюдських цінностей та конкретно-

історичного підходу до оцінки якостей, що удосконалюють. 

Використовуючи методологічні положення психологів, які пов’язали 

внутрішню активність з об’єктивізацією особистості (Д. Узнадзе), розкрили 

діалектику внутрішнього й зовнішнього (Б. Рубінштейн), логічно вважати, 

що саме категорія самовдосконалення є поєднувальною ланкою між 

загальнопсихологічним і соціальним аспектами вивчення особистості. Ця 

категорія дозволяє розкрити внутрішні рушійні сили особистості, які 

відтворюються у всіх формах діяльності, поведінки в її стосунках з 

оточуючими, у її соціально-психологічній позиції. 

У праці С. Л. Рубінштейна [110] теоретично обґрунтовано єдність 

свідомості й діяльності, що сприяє розв’язанню проблеми розвитку цілісної 
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особистості й різних форм її соціальної зрілості, єдність яких виявляється під 

час виконання людиною основних соціальний функцій. 

У дослідженнях Л. С. Виготського [34] та О. М. Леонтьєва [84] 

зосереджується увага на початкових та кінцевих точках процесу соціалізації 

індивіда, на становленні його особистості. Майбутній педагог не тільки 

«соціалізується» як член певного соціального середовища, а й стає 

соціальною істотою. У процесі індивідуалізації загального, культурно-

історичного досвіду він реалізує особистісно-змістові форми, а в своїй 

предметній діяльності актуалізує загальнолюдське значення стосовно 

конкретно-історичної ситуації. 

У формуванні соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога її критеріальні характеристики виявляються через соціальні 

потреби, матеріальні чи духовні. У матеріальних потребах виявляється 

залежність людини від предметів матеріальної культури, а в духовних – 

залежність від продуктів суспільної свідомості. Духовні потреби 

передбачають засвоєння духовної культури. Актуалізація духовного життя 

людей актуалізує проблеми, що потребують глибокого теоретичного 

осмислення. Однією з них є проблема соціальної зрілості особистості як 

виявлення її духовності. 

Соціально-професійна зрілість охоплює всі сторони свідомості 

особистості: політичну, правову, моральну, естетичну та ін. Особлива роль у 

її розумінні належить ціннісній свідомості, яка виражає активне, діяльнісне 

ставлення людини до дійсності. У системі цінностей людини відбивається 

рівень соціально-професійної зрілості, розуміння співвіднесеності 

суспільного та особистого, матеріального й духовного. 

Теоретичне й практичне значення проблеми всебічного та 

гармонійного розвитку особистості, досягнення нею соціально-професійної 

зрілості як необхідної умови здійснення вдосконалення суспільства, ставить 

нагальне завдання єдності інтелектуальної, чуттєво-емоційної й вольової 
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сторін духовного життя людини. 

Зрілість свідомості особистості органічно взаємозв’язана із зрілістю 

соціально-практичної діяльності, оскільки діяльність сприяє найбільш 

повному розвитку внутрішнього світу особистості. Важливим показником 

високої якості діяльності є відповідність свідомого, цілеспрямованого, 

активного й творчого ставлення особистості до діяльності. Якість діяльності 

майбутнього педагога в суспільстві зумовлена соціальною активністю, яка 

виявляється через перетворення й самодіяльність в суспільному житті. На цій 

підставі формується самовизначення, самовираження, самоствердження, 

самокерування й самовиховання особистості. 

Самовдосконалення особистості є необхідним складником соціально-

професійної зрілості майбутнього педагога. Час, протягом якого відбувається 

таке формування, має специфічні особливості. Передусім він відрізняється 

виникненням у психіці людини такого новоутворення, як соціальне 

очікування. Як зауважує Д. І. Фельдштейн, це є визначальним для розвитку 

критичності, здатності змінювати засвоєні стереотипи й способи діяльності, 

сприяє готовності до саморозвитку й самовдосконалення [126, c. 9]. 

Самовдосконалення на різних етапах життя реалізується за багатьох 

об’єктивних і суб’єктивних факторів. Беззаперечним є той факт, що 

самовдосконалення молоді формується тільки в діяльності й за участі в 

справах життєвого простору. Самовдосконалення молоді, пишуть деякі 

автори, риса життєдіяльності, яка розвивається й має своєрідну логіку 

розвитку в основних групах молоді залежно від загального процесу 

«життєвого самовизначення» [125, c. 148]. Отже, це має бути не проста 

перетворювальна діяльність тих чи тих процесів, а діяльність, яка 

відбувається в процесі свого самовизначення. 

Майбутнього педагога характеризує певний рівень самовдосконалення 

детермінований різним рівнем свідомості, наявністю внутрішніх спонукань, 
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реальне втілення яких зумовлене виявленням ініціативи, активності, 

самостійності й творчості. 

Самовдосконалення характеризує життєву позицію майбутнього 

педагога і його соціально-професійну зрілість за певного рівня розвитку 

соціальної відповідальності й соціального самовизначення особистості. 

Специфічною рисою самовдосконалення студентів педагогічних вузів 

уважаємо усвідомлену педагогічну спрямованість особистості, яка 

виявляється в розумінні соціальної значущості праці педагога, у суспільно 

цінних мотивах його вибору, у наявності інтересу, нахилів і здібностей до 

педагогічної праці, які реалізуються в посильній практичній діяльності вже в 

студентські роки. 

Одна із передумов становлення соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога – формування його соціальної позиції. Позиція є 

складною системою якостей особистості, де установки, інтереси, світоглядні 

критерії й ставлення студента до соціальних цінностей на єдиному підґрунті 

регулюють і духовну, і предметно-практичну діяльність. 

Реалізація майбутнім педагогом активної життєвої позиції в 

пізнавальній, громадській діяльностях залежить від ступеня сформованості 

відносин, інтересів, установок та навичок діяльності. 

Вузькість інтересів майбутнього педагога є показником неповної 

сформованості його установок і позиції загалом. Вони, зі свого боку, 

визначають недостатнє самовдосконалення, урешті-решт і недостатній 

розвиток соціально-професійної зрілості особистості, що пов’язано з 

недовиконанням студентом притаманних йому соціальних функцій. 

Самовдосконалення ефективне за аналогічного розвитку соціальної 

відповідальності особистості. Відповідальність особистості обов’язково 

передбачає здійснення самовизначення й виявляється в її здатності: 

1) усвідомити власні дії та необхідність особистого внеску в життя 

суспільства, відповідальність за свої дії; 2) вільно й ініціативно обирати мету, 
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яка має суспільно значущий зміст для суб’єкта; 3) узгоджувати свої наміри, 

можливості й індивідуальні якості з вимогами конкретної діяльності й сфери 

взаємодії із соціальним середовищем. 

На кожному новому віковому етапі студент потрапляє в нове соціальне 

середовище, яке має складну структуру. У процесі професійної підготовки 

необхідно враховувати, що суттєвим фактором у формуванні соціально-

професійної зрілості майбутнього педагога є середовище. Оскільки 

особистість виявляється й розвивається в діяльності, то відповідно 

формувальний вплив середовища на особистість визначається залежно від 

того, до якої діяльності залучені члени відповідного мікросередовища. 

Студентська академічна група є специфічним видом соціальної групи, 

із властивими для неї груповими стосунками, взаємодією, свідомістю, 

думкою, інтересами. Основою соціальної єдності студентської академічної 

групи є навчальна діяльність, тому студент має володіти насамперед 

відповідальністю за максимальне якісне засвоєння знань, які він здобув під 

час навчання, тобто йдеться про формування почуття пізнавальної 

відповідальності. 

Групові стосунки характеризуються педагогічною спрямованістю, що 

розуміється як гармонійне поєднання різноманітних, ієрархічних, соціально-

психологічних характеристик, які адекватно передують професійній 

діяльності педагога. 

Організація й проведення виховної роботи зі студентами спирається на 

її системність. Педагогічна практика засвідчує, що інтенсивний цілісний 

розвиток науки про виховання може бути здійснений лише через послідовну 

реалізацію системного підходу в навчально-виховному процесі, де навчальна, 

науково-дослідна й громадська діяльність взаємно доповнюють одна одну. 

Тоді науково-дослідний блок педагогічної освіти разом із навчальним і 

виховним блоками максимально стимулюють активний стан усіх основних 
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структурних компонентів соціально-професійної зрілості особистості 

майбутнього вчителя у їх органічній єдності. 

Основне завдання виховної й педагогічної діяльності полягає в 

підготовці людини до життя в суспільстві, що передбачає пристосування 

індивіда до найрізноманітніших видів діяльності. Відомо, що педагогічна 

діяльність здійснюється, як об’єктивно реальний процес, спрямований на 

транспортацію соціального досвіду, вироблення на його основі соціальних 

якостей і соціально необхідної поведінки особистості [22, c. 13-21]. 

У виховному процесі під час магістерської підготовки слід ураховувати 

особливості й закономірності функціювання всіх ланок. Педагогічний процес 

у магістратурі неможливий поза його середовища, поза оточення. Під 

середовищем виховання особистості розуміють усе те, із чим цей процес 

взаємодіє, те, на що виховна діяльність впливати не може, однак відчуває 

вплив зовні. Отже, формування соціальної й професійної зрілості студенства 

як проблема педагогіки вищої школи – це проблема виховання молоді в 

закладі вищої освіти як громадянина, інтелігента, спеціаліста, це подолання 

функціонально-рольового підходу до молоді в організації їх навчання, 

виховання, життєдіяльності. 

Особистісно-формувальна діяльність, яка утворює специфічний вид 

«опрацювання людей людьми», є виховно-педагогічною діяльністю, 

спрямованою на формування громадських індивідів, їх особистості. У різні 

вікові періоди людини основним може бути один із видів діяльності, який є 

визначальним на певному етапі розвитку особистості й виявляє її ставлення 

до навколишнього [65, c. 24]. 

Ставлення особистості до себе, а також до інших людей, до навчання й 

праці, те, що найважливіше для формування соціальної зрілості особистості 

вчителя-вихователя, визначається через самооцінку. Чим більше залучаються 

студенти до навчання, громадського життя інституту, тим більше вони 

усвідомлюють невідповідність своєї самооцінки реальним можливостям. 
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Важливе значення у формуванні адекватного ставлення до себе має участь 

студентів у громадському житті. 

Ефективність керування розвитком особистості майбутнього вчителя 

залежить від змін у її мотиваційній сфері, від постійного аналізу цих змін 

[112, с. 41–47]. Лише в такому разі можна побачити внутрішній механізм 

діяльності студента, спрогнозувати його роботу. 

Формування елементарних основ структури соціально-професійної 

зрілості особистості майбутнього педагога здійснюється під час його 

навчання в закладі вищої освіти. Залежно від діяльності в цей період 

критеріальні характеристики соціальної зрілості особистості набувають 

певної форми, яка виявляється в різних рівнях соціально-професійної 

зрілості. 

 

1.3. Методика дослідження соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога 

 

Основною ознакою будь-якого соціально-педагогiчного експерименту є 

педагогічний стимул у житті, у практиці освітньої діяльності, що зумовлює 

кількісні та якісні зміни в структурі особистості. 

Сучасні дослідники виокремлюють переважно два типи соцiолого-

педагогiчного експерименту. По-перше, це свiдома змiна тих явищ, якi ми 

спостерiгаємо в соціально-професійному середовищi, у якому перебувають 

вихованцi, та вивчення змiн у поведiнцi суб’єктів та об’єктів навчально-

виховного процесу. По-друге, це органiзацiя освітнього процесу та дiяльностi 

вихованців із метою впливу на середовище та спостереження змiн у такому 

середовищi. Експериментування в галузi соціально-педагогiчного 

дослідження складніше, ніж у природничих науках. 

Наявнiсть кількісних фактiв, що впливають на певну соціально-

педагогiчну ситуацiю, якi не можна охопити контролем чи елементарним 
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спостереженням – це найскладнiша проблема експерименту. Дослiдники 

найчастiше змушенi обмежувати кількість змiнних до кiлькох найвагомiших, 

припускаючи, що решта не має визначального значення. Як засвідчують 

експериментальні результати багатьох досліджень із педагогіки, це 

припущення є хибним наслідком неоднозначності явищ та процесів, що 

досліджуються. Вiдомо, що основною ознакою експериментального методу є 

змiна (вилучення або доповнення) однiєї iз умов за решти незмiнних. 

Упроваджена нами методика діагностики соціально-професійної 

зрілості розкривається через зміст трьох взаємозв’язаних ланок: 

І. Відбір індикаторів. Обчислення індексу розвитку соціально-

професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської 

підготовки на основі значення вихідних індексів соціального 

самовизначення, самовдосконалення й відповідальності. Виявлення зміни 

загального індексу соціально-професійної зрілості. Частотні розподіли. 

ІІ. Організація педагогічного впливу або використання спеціально 

організованого впливу на експериментальну групу. 

ІІІ. Встановлення залежності між соціально-професійною зрілістю, що 

дозволяє спостерігати процес розвитку соціально-професійної зрілості 

особистості майбутнього педагога в таких видах діяльності: акмеологічній, 

комунікативній та науково-дослідній. 

Розглянемо складники кожної ланки методики. Стійкою 

характеристикою соціально-професійної зрілості особистості студента є не 

самооцінка, і не оцінка експертів, а зв’язок між ними з урахуванням міри 

неузгодженості. Соціально-професійну зрілість особистості можна визначити 

лише аналізуючи взаємозв’язок результатів вивчення соціально-професійних 

функцій студента залежно від його свідомості та суспільно значущої позиції. 

Отже, ми застосовуємо формалізацію цієї залежності як індекс соціально-

професійної зрілості особистості. Визначаючи ефективність впливу 

спеціально організованих видів діяльності студентів закладу вищої 
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педагогічної освіти, ми використовуємо методику обчислення індексів через 

взаємозв’язані самооцінки респондента й оцінки його експертів. Розглянемо 

їх застосування для визначення індексу соціального самовдосконалення, а 

далі – соціального самовизначення й відповідальності. 

Визначення індексу соціального самовизначення майбутнього 

педагога в процесі магістерської підготовки 

Для визначення індексу соціального самовизначення майбутнього 

педагога необхідно одержати два ряди оцінкових суджень про результати, 

яких досяг респондент. 

Перший ряд – це самооцінки результатів, яких досяг студент за період 

минулого навчального півріччя в обов’язкових видах діяльності трьох сфер: 

праці, спілкуванні, громадському й культурному житті (пізнання – (0с). Ці 

сфери виділені соціологами, як основні. 

Другий ряд – утворюють оцінки експертів за тими ж індикаторами, які 

використовувалися при вивченні самооцінок студента (0е) 

Отже, для отримання узагальненого кількісного індексу соціального 

самовизначення студента використовуються дві множини вихідних оцінок: 

самооцінки (0с) – Х1, Х2, Х3……….Хn 

оцінка експертів (0е) – У1, У2, У3........ Уn, 

де n – кількість постійних індикаторів, які використовуються в 

стереоанкетах для одержання самооцінок і для оцінок експертів. 

Використання єдиних індикаторів в анкетах для респондента і його експертів 

необхідне, щоб отримати пари «самооцінка – оцінка експерта». Для 

оцінювання самовизначення, самовдосконалення й відповідальності студента 

в праці, спілкуванні й пізнанні ми виокремили обов’язкові види діяльності 

для майбутнього педагога, що слугують єдиним змістом уміщених в анкети 

індикаторів. До того ж вибиралися лише ті види діяльності студента, 

результати яких можуть адекватно оцінити конкретні педагоги. 
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Методом опитування експертів – керівників вузів, які моделюють 

вимоги у вихованні та професійній підготовці, було встановлено коефіцієнти 

питомої ваги кожного індикатора:  

1. Знаю навчальний курс з основної спеціальності – 0,15; 

2. Знаю основи психології та педагогіки – 0,02; 

3. Завжди якісно виконую поставлені завдання – 0,025; 

4. Хочу займатися науковою діяльністю після закінчення навчання в 

закладі вищої освіти – 0,1; 

5. Завжди оцінюю свою діяльність у навчанні/роботі – 0,015; 

6. Уважаю, що професія педагога потребує постійного 

самовдосконалення – 0,025; 

7. Знаю, що в мене є риси характеру, необхідні для моєї професії – 

0,15; 

8. Хочу працювати педагогом після закінчення університету – 0,01; 

9. Хочу мати визнання керівництва в роботі (у навчанні) – 0,014; 

10. На роботі (у навчанні) я дотримуюсь існуючих норм та традицій 

0,01; 

11. Робота із самоосвіти – 0,5. 

Сума коефіцієнтів названих 10 індикаторів становить 0,5. Загальна сума 

коефіцієнтів індикаторів усіх трьох блоків – праця, спілкування й пізнання – 

має дорівнювати одиниці. Отже, індикатори пізнання – навчальні предмети, 

які складаються на екзаменаційній сесії наступного семестру, «важать» – 0,5. 

Результати, яких досягає студент, оцінюються за п’ятибальною 

шкалою: «5» – відмінний результат; «4» – добрий результат; «3» – 

задовільний результат»; «2» – результат незначний; «1» – не брав участі, не 

виконував; «0» – не було такої діяльності. 

Відповідно до цієї шкали вимірювання, до нормованих коефіцієнтів 

питомої ваги індикаторів величина значень індексу соціального 
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самовизначення майбутнього педагога і його академічної групи коливається 

в межах від 1 до 5. 

Обчислення індексу соціального самовизначення майбутнього педагога 

здійснюється на основі самооцінок й оцінок експертів за допомогою 

формули, яку обґрунтував О. С. Мельниченко (95, с. 55). 

 

 

 

 

У цій формулі використовується середнє значення оцінки експертів  

     n 

О=∑ 

    і=1 

Уі * Ві – величина сумарної неузгодженості між самооцінками студента 

й оцінками його експертів подається як: 

 

 

 

де Ві – коефіцієнт питомої ваги; n – кількість індикаторів. 

Одержані значення індексу соціального самовизначення особистості 

дозволяють ранжувати студентів в академічній групі, характеризують зміни 

рангових місць, які посідають студенти при повторному діагностичному 

замірюванні розвитку соціального самовизначення особистості, що також 

дозволяє цілеспрямовано вести пошук об’єктивних факторів розвитку 

соціально-професійної зрілості кожного студента. 

Визначення індексу соціальної відповідальності й індексу 

професійного самовдосконалення майбутнього педагога в процесі 

магістерської підготовки 

При обчисленні індексу соціальної відповідальності (Ів) 

використовується два ряди самооцінок: з одного боку, зусиль студента щодо 

покращення виконання покладених на нього обов’язків, а з другого, тих 
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зусиль, які, на його думку, докладаються з боку інших студентів академічної 

групи. 

Перший ряд самооцінок (Ос) – це відповіді студента на питання 

«Наскільки особисто від ваших зусиль залежить покращення виконання 

нижчезазначених обов’язків?» 

Другий ряд самооцінок (Ок) індексу відповідальності – це відповіді 

студента на паралельно сформульоване питання «Які зусилля докладає 

більшість студентів групи, щоб поліпшити виконання вказаних обов’язків?» 

Отримані за допомогою цього стереоопитування два ряди самооцінок 

необхідно доповнювати оцінками експертів (Ое), які фіксує голова 

атестаційної комісії академічної групи (зазвичай куратор академічної групи), 

який інтегрує колегіальні відповіді інших експертів на питання «Наскільки 

докладав зусилля студент, (указується прізвище, ініціали), щоб поліпшити 

виконання своїх обов’язків?». Ці оцінки експертів зіставляються з першим і 

другим рядами самооцінок. 

Отже, для обчислення індексу соціальної відповідальності особистості 

використовується два ряди самооцінок й оцінок студента й відповідні оцінки 

експертів. 

1. Самооцінка студентом своїх зусиль (Ос) 

Х1Х2Х3 ….. Хn  

2. Оцінки студентом зусиль, які докладає колектив його академгрупи 

(Ок) 

К1К2К3 ….. Кn  

3. Оцінки експертами зусиль, які докладає студент (Ое) 

У1У2У3 ….. Уn 

Експериментальне значення індексу соціальної відповідальності 

особистості студента визначається за допомогою алгоритму, логіка побудови 

якого полягає в тому, що зв’язки між рядом самооцінок й оцінок експертів 

конкретного студента «вертикально» в першій колонці (Оо і Ое) і, аналогічно, 
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– у другій колонці (Ок і Ое) обчислюється за допомогою формули, яка 

застосовується для визначення індексу соціальної активності: 

 

 

 

 

 Уі * Ві ,  

 

Зв’язок між Ок і Ое теж обчислюється за вищевказаною формулою: 

 

 

 

 

  Сі * Ві ,  

 

В обох формулах n – кількість ознак (індикаторів), Ві – питома вага і- 

індикатора. Сума всіх коефіцієнтів питомої ваги індикаторів дорівнює 

одиниці: 

 

 

Між значеннями U1 та U2 встановлюється залежність «горизонтально» 

за допомогою формули: 

 

 

 

 

Числові значення індексу відповідальності особистості студента (Ів) 

коливаються в інтервалі від 1 до 5. 

Індекс соціального самовдосконалення особистості студента (Іс) 
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визначається за методикою обчислення індексу його відповідальності. Однак 

для отримання першого ряду самооцінок (Ос) використовуються оцінки 

студента при відповіді на питання «Оцініть той результат, якого Ви здатні 

досягти в наступному півріччі навчального року?», а для другого ряду (Ок) – 

«Якого мінімального результату треба досягти в кожному виді діяльності, 

щоб не викликати претензії в керівників та педагогів?» 

Оцінки експертів (Ое) фіксуються в бланку анкети «Оцінки 

атестаційної комісії академічної групи» при відповіді на питання «Якого 

мінімального результату може досягти студент (указується його прізвище, 

ініціали) в наступному півріччі?» 

Визначення індексу розвитку соціально-професійної зрілості 

особистості майбутнього педагога 

Індекс соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога визначається на основі співвідношення значень трьох індексів – 

самовдосконалення (Ісв), відповідальності (Ів ) і самовизначення (Іс ). Для їх 

об’єднання використовується прийом – обчислення середнього кубічного 

значення величин даних трьох вихідних індексів 

3
спз с в сI І І І  

. 

Частотний розподіл оцінок 

Частотний розподіл оцінок задається вибраною педагогом-дослідником 

шкалою вимірювання особистісних якостей вихованців. Первинне 

опрацювання потребує ретельного враховування виду цієї шкали 

вимірювання, що визначає зміст застосованих методів математичної 

статистики. Отриманий розподіл оцінок на основі будь-якого типу шкали 

вимірювання за кожною якістю особистості, яка вивчається, можна подати у 

вигляді таблиці або кривої розподілу, а також як гістограму частот. Для 

узагальнення ми використовували обчислення середнього арифметичного та 

інших статистичних показників. 
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На підставі значень узагальнених показників (середнє арифметичне) 

для спостереження взаємозв’язку між ними здійснюється їх ранжування – 

присвоєння якостям особистості, що вивчаються, порядкових номерів 

(рангів) із позиції збільшення або зменшення величин, наприклад, значень 

середнього арифметичного. 

Для визначення статистичного зв’язку між ранговими показниками 

достатньо використати коефіцієнти рангової кореляції за формулою: 

 

 [39, c. 94]. 

 

 

Конструювання вказаних вище індексів передбачає різні узагальнення, 

які ґрунтуються на теоретичній моделі соціальної зрілості особистості. У 

нашому дослідженні використовується індекс у вигляді функції y = f (х). 

Саме такий індекс дає змогу педагогу фіксувати тенденцію цілісного 

розвитку особистості й цілеспрямовано знаходити об’єктивні фактори такого 

розвитку. 

Під час опрацювання та інтерпретації даних відповідей студентів і їх 

експертів на питання анкети ми визначали причини й фактори, які зумовили 

формування соціально-професійної зрілості і її складників – соціального 

самовизначення, самовдосконалення й відповідальності. 

Самооцінки та оцінки експертів кожного студента необхідно 

використовувати для пошуку взаємозв’язаних груп факторів розвитку 

особистості майбутнього вчителя – об’єктивних і суб’єктивних. Суть 

педагогічної інтерпретації відповідей респондентів на питання анкети 

полягає у встановлення взаємодії суб’єктивних і об’єктивних факторів. Їх 

зміст використовується для складання характеристики встановлених рівнів 

соціально-професійної зрілості особистості майбутнього педагога. 

Об’єктивними є фактори соціального середовища, що передбачають 

спеціально організовані педагогічні впливи. Необхідно вивчати 

 

Þ = 1 - 

n 

6 * ∑ * d2 
і=1 

π (π2 –1) 
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взаємозв’язок педагогічних впливів із факторами соціального середовища 

для визначення ефективності його впливу на розвиток рівня соціально-

професійної зрілості особистості вихованців. 

Суб’єктивні фактори розкривають зміст особистісного потенціалу 

студента. Спостерігати ці фактори можна передусім через самооцінки 

якостей студента. Групування цих якостей (наприклад, статистичним 

методом факторного аналізу) дозволяє «побачити» суб’єктивні фактори 

соціально-професійної зрілості особистості студента стосовно конкретної 

групи респондентів, із якими проводиться педагогічна робота. 

Ефективність соціально-професійного розвитку студентів ми фіксували 

відповідно до змін рівня розвитку соціально-професійної зрілості 

особистості. Виявивши збільшення чи зменшення індексу соціальної зрілості 

особистості, ми вивчали й причини, які це зумовили. Вони виявилися в 

процесі спеціально організованого професійного навчання й виховання за 

певний часовий проміжок. 

«Постфактум» – педагогічний експеримент, спрямований на вивчення 

впливу детермінантів, які діяли в минулому на певний стан особистості. У 

науковій літературі цей соціальний експеримент називають експериментом 

«екс – пост - факто». Його суть полягає в тому, що дослідник на основі 

документів комплектує експериментальну й контрольну групи. На 

експериментальну групу раніше здійснювався вплив, певний стимул (умова), 

а на контрольну групу цей вплив не поширювався. Ці дві групи зрівнюються 

шляхом підбору ідентичних пар респондентів. Якщо групи розрізняються за 

експериментальною змінною, яка вивчається, то дослідник може визначити 

ефективність цього педагогічного стимулу. 

Застосовуючи експеримент «екс – пост - факто» в педагогічному 

дослідженні, ми враховували специфічну обставину: ефективність діяльності 

педагога визначають лише результати діяльності експериментальної групи, з 

якою він у свій час працював як із навчальним середовищем. 
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Так, з метою пошуку шляхів підвищення ефективності професійної 

підготовки конкретних груп студентів стосовно вивчення проблеми розвитку 

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської 

підготовки ми використали методику експерименту «екс – пост - факто». 

Експериментальну групу створили студенти, які виконують певне соціальне 

навантаження. Контрольну групу сформовано шляхом підбору кожному 

студенту з експериментальної групи ідентичної пари із студентів, з-поміж 

яких експериментальний стимул не реалізовувався. 

Під педагогічним стимулом розуміємо систему спеціально 

організованих педагогічних впливів, які оптимізують взаємозв’язки 

виокремлених сфер діяльності (акмеологічна, комунікативна та науково-

дослідна діяльність). 

Результати експерименту «екс – пост - факто» використовувалися 

протягом 2013–2021 рр. у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка для вивчення 

ефективності розвитку соціально-професійної зрілості особистості груп 

студентів, об’єднаних певними інтересами. Звичайна схема експерименту 

«екс – пост - факто» використовувалася для порівняльного аналізу груп 

студентів, які брали й не брали участь у названих видах діяльності. Так, було 

сформовано дві пари підгруп студентів. 

Експериментальну групу складали студенти, які брали активну участь у 

суспільному житті університету (старости, профорги академічних груп, 

члени факультетських та інститутських громадських організацій). Таким 

студентам добиралася ідентична пара із студентів, які не беруть участі в 

суспільному житті. До того ж в експериментальній групі були ті студенти, які 

займаються науково-дослідною (методичною) діяльністю. Відповідно 

кожному з них добиралася ідентична пара із студентів, які науково-

дослідною роботою не займаються. 
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За першим напрямком було створено 60 пар студентів, за другим – 

42 пари, однакові за віком, соціальним походженням, заняттям батьків. 

Контрольний зріз було здійснено за результатами діяльності студентів 

у першому семестрі 2014–2015 навчального року. 

Аналіз досвіду формування соціально-професійної зрілості майбутнього 

педагога під час навчання в магістратурі педагогічного університету 

Формування соціально-професійної зрілості майбутнього педагога 

передбачає спілкування й взаємодію з навчальним середовищем та активне 

залучення до трудової діяльності суспільства. 

У сучасній системі підготовки майбутніх педагогів в процесі 

магістерської підготовки основна увага приділяється оволодінню студентами 

знань із навчальних предметів. Практика засвідчує, що цього недостатньо для 

розвитку соціально-професійної зрілості особистості. 

При вивченні соціально-професійної зрілості особистості студента в 

умовах академічної групи університету використовується відома в науковій 

літературі загальна схема й відповідний формальний критерій підтвердження 

або спростування гіпотези в будь-якому соціальному експерименті: 

експериментальна група X2 
е  – X1 

е  = А 

контрольна група X2 
к – X1 

к  = В 

де X1
е – стан системи досліджуваного об’єкта до дії педагогічного 

стимулу в експериментальній групі; 

X2
е – стан тієї ж системи після дії стимулу й відповідних змін, 

зумовлених дією останнього. 

Символи X1
к та X2

к означають вихідний і відповідно кінцевий стан 

аналогічної системи в контрольній групі. 

Формальним критерієм підтвердження або спростування гіпотези є 

наявність чи відсутність різниці між станом експериментальної й 

контрольної груп. 

Ураховуючи випадки зменшення кінцевого результату досліджуваної 
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діяльності, А. П. Купріян цей формальний критерій подає в такому 

формулюванні: «(1) гіпотеза в експериментальному дослідженні може 

вважатися підтвердженою, якщо в гіпотезах позитивного характеру (А>В) і в 

гіпотезах негативного характеру (А<В); 2) якщо ж А=В, то маємо формальну 

ознаку фальсифікації гіпотези в експерименті» [79, с. 18]. 

Вивчення розвитку соціально-професійної зрілості ґрунтується на 

аналізі залежності розвитку особистості студента від реалізованих педагогом 

змісту й методів педагогічного впливу з урахуванням факторів соціального 

середовища. У нашому дослідженні соціально-професійна зрілість 

діагностується через оцінювання розвитку таких «новоутворень» у структурі 

особистості, як соціальне самовизначення, соціальне самовдосконалення й 

соціальна відповідальність. Із цією метою ми використали такі методи: 

1) встановлення частотного розподілу оцінок і ранжування якостей 

особистості за ступенем їх виявлення;  

2) визначення кореляційного взаємозв’язку якостей особистості, які 

вивчаються як елементарні та узагальнені – самовизначення, 

самовдосконалення, відповідальність; 

3) обчислення узагальненого показника як кількісного індексу рівня 

розвитку соціально-професійної зрілості особистості. 

Обчислення індексу розвитку соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога дозволяє фіксувати тенденцію цілісного розвитку його 

особистості. 

Критеріальними характеристиками соціально-професійної зрілості є 

значення складників індексів самовизначення, самовдосконалення й 

відповідальності. Експериментальні значення даних трьох взаємозалежних 

індексів розглядаються як критерії розвитку соціально-професійної зрілості 

майбутнього педагога. 

З огляду на значення індексу соціальної зрілості особистості ми 

проводили порівняльний соціолого-педагогічний аналіз рівня цілісного 
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розвитку особистості студентів, які здійснюють акмеологічний розвиток, 

беруть участь у комунікативній взаємодії, займаються науково-дослідною 

діяльністю, і тих студентів, які не беруть участь у таких видах діяльності. 

Група студентів, які беруть активну участь у суспільному житті – 

переважно старости, профорги академічних груп, члени факультетських та 

університетських громадських організацій. 

Науково-дослідна діяльність (виконання магістерських досліджень) є 

фактором розвитку соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога. У процесі навчання в педагогічному університеті студенти з 

другого курсу активно залучаються до виконання дослідницької роботи під 

час академічних занять та в позанавчальний час. 

Частотний розподіл оцінок задається порядковою шкалою вимірювання 

особистісних якостей, що визначає зміст методів математичної статистики. 

Отриманий результат розподілу оцінок через використання шкали 

вимірювання з кожної якості, яка вивчається, ми подаємо в таблицях. Для 

узагальнення оцінок використовуємо обчислення середнього арифметичного 

(математичне очікування). 

На підставі числових значень середнього арифметичного за кожною 

якістю особистості, яка вивчається, проведено ранжування – присвоєння 

порядкових номерів (рангів) із позиції збільшення (або зменшення) числових 

значень середнього арифметичного. Для визначення щільності статистичного 

зв’язку між ранговими колонками використано обчислення коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена [39, с. 94]. 

Обчислення iндексу соціально-професійної зрiлостi студента дозволяє 

фiксувати тенденцiю цiлiсного розвитку його особистостi. Експериментальнi 

значення iндексiв активностi, самовизначення та вiдповiдальностi 

взаємозалежнi. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційної роботи показано, що найкращим 

показником якості соціально-педагогічної підготовки передусім є ефективне 

виконання майбутньої професійної діяльності. Ми вважаємо, що запорукою 

ефективного виконання професійних обов’язків стає високий рівень розвитку 

соціально-професійної зрілості майбутнього педагога. 

Розуміння професійної зрілості як ознаки 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. 

Професійна зрілість – якість особистості, що засвідчує індивідуальні 

особливості, притаманні їй як творцю, здатному творчо змінювати своє 

життя, адекватно оцінювати цілі, задачі, результати, здійснювати корекцію, 

рефлексію, самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

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. 

Отже, соціально-професійна зрілість як якість особистості є передусім 

показником її індивідцальності. 

Обґрунтовано, 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; 
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цілеспрямованого процесу професійної соціально-педагогічної підготовки й 

соціально-педагогічних вимог професійної діяльності.  

Результат, якого досягає майбутній педагог у процесі виконання 

конкретної соціальної функції, передбачає врахування соціальних потреб, 

інтересів і цінностей, зокрема тих, що засвоєні й практично реалізуються в 

колегіальній діяльності певною особистістю. Суперечності між 

індивідуальним і соціальним досвідом, який засвоює педагог у процесі 

становлення його соціально-професійної зрілості, пояснюються соціальною 

відповідальністю, самовизначенням, самовдосконаленням. 

Процес розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього педагога 

має розглядатися в різних видах соціально-професійної діяльності, оскільки 

критерієм може бути як стан організації, так і результат педагогічного впливу 

на особистість, який визнається важливим, адже може бути змінним (а не 

константою) і може вимірюватися з деякою похибкою. 

Залежно від досягнення рівня соціальної зрілості особистості 

майбутнього педагога виокремлюємо визначальну властивість тієї чи тієї 

критеріальної характеристики, адже процес формування соціальної зрілості 

особистості майбутнього вчителя цілісний, неперервний, тому не можна 

єдиним критерієм соціально-професійної зрілості особистості виділяти якусь 

одну сторону.  

Особистість педагога є складним соціально-педагогічним явищем, тому 

поняття «зрілість особистості» характеризує певний стан цієї системи. Тільки 

за умови здатності кожного елемента цієї системи розвиватися й повністю 

здійснювати свої функції можна досягти цілісності названого явища. 

Соціальна зрілість – системна якість розвитку особистості як єдиного 

цілого, елементами якої, згідно з нашою позицією, є соціальне 

самовизначення, соціальна відповідальність і самовдосконалення.  

У межах цієї концепції окремо взяті критерії не достатні для оцінки 

ефективності організації діяльності особистості майбутнього педагога. 
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Тільки у взамозв’язку вони стають визначальною ознакою цілісності 

соціально-професійної зрілості особистості. 

Соціальна відповідальність, соціальне самовизначення та 

самовдосконалення, маючи свої критерії, характеризують особистість 

майбутнього педагога. 

У дослідженні ми експериментально встановили інтервали значень 

індексів соціальної відповідальності, соціального самовизначення та 

самовдосконалення. Відмінність індексу від показника полягає в тому, що 

індекс уможливлює порівняння показників, які безпосередньо не співвимірні. 

Індекс, як форма узагальнення показників є оцінним нормованим числом. 

Варіанти їх перетину утворюють конкретну кількість рівнів становлення 

соціально-професійної зрілості особистості майбутнього педагога. 

Експериментальні значення кожного індексу змінюються від 1 до 5. 

Виокремлюємо три інтервали числових значень індексу – «високий», 

«середній», «низький», межами яких характеризується певний рівень 

розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього педагога, що має 

кількісне та якісне пояснення. 

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 «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 за умови, якщо 
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значення названих критеріїв не потрапляють у жоден із двох інтервалів, 

зумовлених вище (3,0–1,4). 

Зміст критеріїв передбачає соціальну позицію майбутнього педагога й 

соціальну ситуацію, у якій формується його соціально-професійна зрілість. 

Саме динамізм соціальної позиції зумовлюється змістом соціального 

самовизначення, соціальної відповідальності й самовдосконалення в 

структурі особистості й практичній діяльності студента педагогічного 

університету. 

Якісний зміст критеріїв передбачає:  

– соціальну відповідальність (виконання соціально значущих для 

суспільства функцій; підвищення значущості в суспільстві високих 

моральних якостей майбутнього педагога; підтримка стимулювання 

соціально відповідальної поведінки студентів); 

– соціальне самовизначення (якісне виконання визначених завдань; 

оцінка своєї діяльності в навчанні/роботі; риси характеру, які необхідні 

для моєї професії; бажання працювати педагогом після закінчення 

університету); 

– самовдосконалення (професія педагога потребує постійного 

самовдосконалення; розвиток особистого творчого потенціалу; 

реалізацію новітніх технологій навчання під час педагогічної практики). 

На нашу думку, під час діагностики процесу соціально-професійної 

зрілості особистості майбутнього педагога впровадження методики й 

процедури діагностування пов’язане не стільки з організаційною чи 

формальною функціями, скільки із змістовною функцією діяльності 

студента. Це пояснюється тим, що методика дозволяє не лише збирати 

інформацію про форми та показники виявлення вищих рівнів розвитку 

особистості, давати оцінку характеристик цього явища, а й створювати 

цілісне бачення проблеми з позиції соціально-професійного розвитку, й 



 71 

одночасно пропонувати можливі способи їх розв’язання, шляхи ефективного 

досягнення активного розвитку соціально-професійної зрілості. 

Отриманi значення iндексу соціально-професійної зрілості особистості 

майбутнього педагога дають змогу ранжувати майбутніх викладачів 

педагогіки в процесі магістерської підготовки, характеризувати змiни 

рангових мiсць, якi посідають студенти при повторній дiагностиці розвитку 

їхньої особистостi, уможливлюють цiлеспрямований пошук об’єктивних 

факторiв розвитку соціально-професійної зрілості конкретних студентів. 
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Розділ 2  

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Розвиток соціально-професійної зрілості на основі зростання 

акмеологічного розвитку особистості майбутнього педагога 

 

Будь-який педагогічний вплив, спрямований на розвиток у студентів 

відповідних рефлексивних знань й умінь передбачає адекватну актуалізацію 

їхньої індивідуальної діяльності. 

Зміст навчальної діяльності має бути суб’єктивно значущим для 

майбутніх викладачів і структуруватися з урахуванням способів й 

особливостей побудови ними своєї рефлексивної діяльності. 

Самовизначення рефлексивної діяльності, її динаміка повинні стати 

об’єктом управління з боку викладача. Цей управлінський вплив має бути 

зрозумілим студенту, а сама навчальна діяльність – усвідомлюватися ним як 

«власна». 

Вивчення сучасних концепцій підготовки майбутніх викладачів 

дозволяє виокремити 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. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що проблема 

соціально-професійної зрілості майбутніх педагогів у процесі магістерської 

підготовки до сьогодні не розв’язана. На сучасному етапі розвитку 

педагогічних наук розкриваються такі поняття як: «особистісна зрілість» 

(П. Гальперін, П. Якобсон, К. Абульханова-Славська та ін.); «моральна 

зрілість» (А. Бєлкін, В. Несмєлов, А. Деркач); «психологічна зрілість» 

(Б. Ананьєв, А. Асмолов, А. Бодальов, К. Абульханова-Славська та ін.); 

«професійна зрілість» (Ю. Бардін, Ю. Кузнєцов, Т. Заславська, С. Наумкіна). 

Окремі аспекти соціальної зрілості висвітлюються в працях Л. Когана, 

С. Іконникової, В. Лисовського, В. Радула, А. Реана, Є. Головахи та ін. 

У науковій літературі шлях людини до професіоналізму називається 

професіоналізацією. А. К. Маркова під професіоналізацією розуміє цілісний 

безперервний процес становлення особистості фахівця й професіонала, який 

починається з моменту вибору професії, триває протягом усього 

професійного життя людини й завершується, коли людина припиняє 

професійну діяльність. Результатами професіоналізації можна вважати 

становлення професіонала, розвиток нових професійно важливих якостей, 

досягнення людиною наступного рівня професіоналізму [54]. 

Сьогодні педагогічна освіта дедалі частіше розглядається не лише як 

виробництво та набуття людиною педагогічних знань і навичок, засвоєння 

цінностей і смислів, а і як розкриття сутнісних сил, внутрішнього потенціалу 

особистості майбутнього фахівця, що дає змогу компетентно й відповідально 

виконувати соціально-професійні ролі, продукувати нові ідеї, рішення, 

створюючи цим реальні передумови для саморозвитку особистості 

майбутнього педагога [72]. 

Отже, між викладачами та студентами мають будуватися суб’єкт-

суб’єктні стосунки, механізм яких визначається особливостями соціального 

розвитку, взаємопроникненням «зовнішніх впливів» і «внутрішніх умов» 

[80]. 
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На нашу думку, цим завданням відповідає педагогічна акмеологія. Її 

дослідники вважають, що «педагогічна акмеологія вивчає механізми 

досягнення індивідуальної і колективної діяльності, пов’язаної із 

розв’язанням педагогічних завдань, досліджує поетапне становлення 

викладача, мотиви професійних досягнень, траєкторії досягнення 

професіоналізму в педагогіці, приділяє увагу тому, як людина в процесі 

засвоєння соціальних і професійних вимог визначає для себе оптимальну 

індивідуальну стратегію (акмеограму) досягнення вершин професіоналізму й 

зрілості з урахуванням неповторного поєднання своїх потреб, можливостей і 

здібностей» [29]. 

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. Використання акмеограми як найбільш повного системного 

опису професіоналізму педагога дозволяє не тільки виділити його бажані 

компоненти, а й визначити ті з них, які перешкоджають продуктивній 

діяльності, є психологічними труднощами, бар’єрами, блокаторами. 

Зіставлення реально сформованих якостей педагога з показниками 

акмеограми дозволяє визначити рівень його професійної компетентності, 

виробити стратегію просування до вершин професіоналізму, до оптимальної 

практичної діяльності [29]. 

Ми враховуємо думку, що акмеограма – це «індивідуальний зріз 

потенційного в педагога, його можливостей, перспектив. Вона висвітлює те, 

над чим необхідно працювати, щоб досягти високого рівня професіоналізму в 

педагогічній діяльності. Акмеограма є основою індивідуально-професійного 

розвитку, оскільки професіонал високого класу є «продуктом одиничного 

виробництва»» [29]. 

Зазвичай, акмеограма складається з трьох блоків: 

1) об’єктивні характеристики праці викладача, зокрема завдання, 
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функції та результати; 

2) суб’єктивні характеристики особистості майбутнього педагога, що 

відбивають діяльнісно-рольові характеристики й суб’єктно-діяльнісні якості; 

3) психологічні характеристики: соціальні, особистісні, професійні. 

Будь-який педагогічний вплив, спрямований на розвиток у студентів 

відповідних рефлексивних знань і умінь, передбачає їх розвиток тільки через 

адекватну актуалізацію їхньої індивідуальної діяльності. 

Соціально-професійний та акмеологічний розвиток майбутнього педагога 

На нашу думку, доречно враховувати акмеологічні фактори 

професіоналізації майбутнього фахівця, обґрунтовані В. О. Сластьоніним, 

згідно з яким основні причини, що мають характер рушійних сил, є 

основними детермінантами досягнення вершин професіоналізму [88]. 

Найважливішими акмеологічними факторами професіоналізації дослідник 

уважає прагнення особистості до самореалізації, високі особистісні та 

професійні стандарти, високий рівень професійного сприйняття й мислення, 

престиж професіоналізму тощо. Дійсно, 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 знімають 

названі суперечності, насамперед у його свідомості. 

В контексті нашого підходу, «у педагогічному аналізі участь студента в 

обовя’зкових видах діяльності є критеріальною характеристикою розвитку 

соціально-професійної зрілості його особистості» [24, c. 125]. 
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З огляду на сказане зауважимо, що важливою умовою оптимізації 

професійної підготовки є цілепокладання професійного розвитку, сприяння 

розвитку професійної спрямованості майбутнього педагога. 

Зазначимо, що проблема цілі й цілепокладання, проблема 

взаємозв’язку категорій «ціль», «засіб», «результат» є об’єктом філософських 

(І. Т. Фролов), психологічних (О. М. Леонтьєв, О. О. Тихомиров), 

педагогічних (А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, Б. Т. Лихачов) 

досліджень, у яких визначено відношення цілі і цілепокладання, здійснено 

спробу класифікацій цілей, розглянуто умови цілепокладання в історичному, 

філософському й педагогічному аспектах. 

Ціль, зазвичай, розуміють як свідомий образ очікуваного результату 

або свідомий бажаний результат.  

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. 

Цілі розрізняються за джерелом і способом утворення, а також за 

значенням й часом. 

За джерелом і способом утворення цілей розрізняють внутрішні або 

ініціативні (формуються людиною або соціальною системою самостійно в 

процесі їх діяльності) та зовнішні (задаються зовні, як у разі педагогічних 

систем, для яких цілі задаються суспільством). 

Окреслені цілі розрізняються між собою способом зв’язку з потребами 

(індивідуальними або груповими), що спонукають суб’єкта (індивідуального 

або групового) до їх досягнення. 

Цілі, що задаються ззовні, звичайно формулюються як вимоги, норми 

поведінки, накази тощо в межах певного суспільства й начебто накладаються 

на існуючі потреби й мотиви конкретної людини, а ініціативні внутрішні цілі 
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формуються на основі потреб і мотивів. Іншими словами, у першому випадку 

зв’язок між цілями й потребами (мотивами) утворюється в напрямку від 

цілей до мотивів – «ціль визначає мотив»; у другому – від потреб і мотивів до 

цілей, і в цьому разі мотиви трансформуються в цілі, тобто мотиви стають 

цілями. 

За масштабом значення й часом розрізняють: ціль-ідеал (ідеал або 

«надзадача». Ідеться про кінцевий бажаний результат, якого можна лише 

прагнути, постійно наближаючися (досягнення акме викладача-

професіонала); стратегічні цілі (довгостроковий бажаний результат і 

досягнення високого (творчого) рівня професіоналізму); тактичні цілі 

(проміжний бажаний результат у близькому майбутньому – формування 

професійної компетентності, професійної майстерності, розвиток 

професійної культури); оперативні цілі (бажаний результат у визначений 

момент досягнення певного навчального успіху, формування знань, умінь, 

навичок із педагогіки тощо). 

Отже, умовою цілепокладання становлення професіоналізму 

майбутнього викладача є таксономія – розташування в ієрархічному порядку 

цілей і завдань професійної підготовки, визначених державними стандартами 

підготовки майбутніх викладачів відповідно до цілей формування їхнього 

професіоналізму. 

Педагогічне цілепокладання представлено кількома напрямками: 

загальнопедагогічним, дидактичним та виховним. У межах процесу 

професійної освіти зовнішнє спрямування здійснюється засобом реалізації 

педагогічних технологій [65]. За словами С. О. Сисоєвої, ціль (завдання) 

педагогічної технології полягає в проєктуванні бажаного навчально-

виховного середовища, яке б сприяло суб’єкт-суб’єктним взаєминам 

учасників процесу, що, зі свого боку, передбачає реалізацію особистісно 

орієнтованого підходу в освітньому процесі [85]. 
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У процесі дослідження з’ясовано, що важливою технологією 

формування професіоналізму майбутнього викладача є технологія 

модульного навчання, яка від традиційної лекційно-семінарської системи 

навчання відрізняється тим, що професійна діяльність викладача й навчальна 

діяльність студента стають принциво іншими: важливого значення в 

навчальному процесі набуває саме студент. Нова система організації 

навчально-пізнавальної діяльності принципово змінює психологію студента: 

нові обставини переконують майбутнього викладача в тому, що він має 

працювати самостійно, ініціативно, систематично. 

У сучасних умовах активно впроваджується кредитно-модульна 

система, що передбачає насамперед компетентнісний підхід із 

використанням різних технологій. 

Технологія групової роботи сприяє залученню студентів до змістовного 

співробітництва, за якого вони стають суб’єктами спільної навчальної 

діяльності. Групова форма навчальної роботи, яка раціонально 

застосовується в навчальному процесі, дає позитивні результати, оскільки 

робить очевидними зусилля й здібності кожного, що є природним стимулом 

здорового творчого змагання. 

Технологія проблемного навчання передбачає розв’язання пізнавальних 

суперечностей, пізнавальних задач, чому сприяє створення й загострення 

проблемної ситуації, що потребує, зі свого боку, опанування певних знань і 

вироблення специфічних умінь. Науковці визначають проблемне навчання як 

дидактичну систему, засновану на закономірностях творчого опанування 

знаннями й способами діяльності із поєднанням прийомів і методів 

викладання й навчання з елементами наукового пошуку. Під проблемним 

навчанням розуміємо пошуковий, дослідницький процес, що моделює 

мислення, сприяє створенню проблемної ситуації та організації необхідних 

умов для її розв’язання. Проблемне навчання підвищує рівень досягнення 

цілей навчання, якість і міцність отриманих знань та умінь, надає 
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навчальному процесу більшої емоційності та жвавості, посилює пізнавальну 

активність студентів, уповільнює зниження показників функціонального та 

психологічного стану, поліпшує їхнє самопочуття та настрій, має ефект 

емоційної підтримки, що сприяє становленню психічних новоутворень, 

покладених в основу процесу становлення професіоналізму. Ця технологія 

має активно використовуватися під час проведення семінарських занять. 

Технологіями творчого розвитку особистості вважаємо навчання в 

співробітництві, метод проєктів, різнорівневе навчання, індивідуальний і 

диференційований підхід, коли викладач є компетентним консультантом, 

помічником, організатором педагогічної взаємодії зі студентами в 

пізнавальній діяльності. Широко може використовуватися творча ситуація, 

що стимулює пошукову діяльність, розвиває творчі здібності. Творча 

ситуація створюється в процесі розв’язання педагогічних задач, дискусій, 

критичного аналізу наукової літератури, навчальної експериментальної й 

дослідницької діяльності, ігрових ситуацій тощо. 

Технологію формування стимулів до педагогічної творчості 

розглядаємо як процес створення психолого-педагогічної системи, 

компоненти якої (зміст, форми, методи, засоби професійної підготовки, 

особливості комунікативних зв’язків між суб’єктами навчального процесу) 

забезпечують умови для творчої діяльності студентів із метою формування в 

них стійкої царини творчої професійної діяльності. Особливість процесу 

полягає в тому, щоб сформувати в майбутніх викладачів зрілі форми 

позитивного ставлення до творчого складника професійної діяльності, 

уникаючи пасивного рівня ставлення до оволодіння основами творчості, 

сприяти перетворенню в студентів нестійкого, імпульсивного, 

неусвідомленого збудження власних творчих можливостей на стійку 

мотивацію до педагогічної творчості зокрема. 

Проєктна технологія. Навчальне проєктування орієнтоване передусім 

на самостійну (індивідуальну, парну або групову) діяльність студентів, 
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передбачає розв’язання певної проблеми, яка передбачає використання 

різноманітних дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів навчання та сприяє інтегруванню знань і умінь із різних галузей 

науки, техніки, творчості. 

Важливою умовою формування професіоналізму майбутнього 

педагога, на нашу думку, є врахування в процесі професійної підготовки 

основних акмеологічних законів, якими, за А. О. Деркачем і В. Ґ. Зазикіним, 

є: 1) закон особистісно-професійного розвитку й збільшення особистісного 

потенціалу, який встановлює взаємозв’язок між процесом становлення 

професійних характеристик і формуванням цілісної особистості; 2) закон 

самовираження особистості в професії, який описує процеси й механізми 

професійного самовизначення, самоствердження, самореалізації створення 

професійного образу «Я» й особистісно-професійного зростання в контексті 

самовираження особистості в професії [29, c. 51–52]. 

Реалізація цих законів, на нашу думку, дозволяє розглядати професійну 

підготовку як процес неперервного професійного становлення цілісної 

особистості майбутнього викладача, а також активно залучити до процесу 

формування професіоналізму механізми особистісної самоактуалізації та 

пов’язану з ними внутрішню мотивацію майбутнього педагога. 

Поділяємо таку думку науковців (Є. В. Бондаревської, А. О. Деркача, 

В. О. Сластьоніна) й вважаємо, що подібний підхід вимагає врахування 

принципу варіативності у виборі засобів взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, тобто такої організації навчально-виховної роботи, яка відповідала 

б запитам самої особистості й суспільства. У процесі формування 

професіоналізму майбутнього викладача цей принцип реалізується через такі 

умови: урахування у вихованні й навчанні практичного досвіду, особистісні 

потреби саморозвитку студентів; демонстрація можливостей застосування 

теоретичних знань у професійній діяльності; залучення майбутніх викладачів 

до участі в інтелектуальній, фізичній, духовній праці, громадському житті в 
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академічній групі, на факультеті, в університеті з метою розвитку 

професійного світогляду, професійної культури, особистісної спрямованості 

на професійну діяльність і саморозвиток професіоналізму. 

Як уже зазначалося, внутрішнє (особистісне) цілепокладання 

професійного розвитку пов’язане з формуванням професійно-особистісної 

спрямованості майбутнього викладача. 

Підтримуємо думку Н. В. Кузьміної, згідно з чиєю позицією однією з 

основних професійно значущих якостей педагога є його «особистісна 

спрямованість» [48]. З акмеологічного погляду особистісна спрямованість є 

одним із найважливіших суб’єктивних чинників досягнення вершини в 

професійно-педагогічній діяльності. Вибір основних стратегій діяльності 

зумовлює, за словами Н. В. Кузьміної, три типи спрямованості: істинно 

педагогічну, формально педагогічну, псевдопедагогічну. 

Тільки перший тип спрямованості сприяє досягненню високих 

результатів у педагогічній діяльності, оскільки істинно педагогічна 

спрямованість полягає в стійкій мотивації щодо формування особистості 

учня засобами викладання навчальної дисципліни, переструктурування 

навчального предмету для формування вихідної потреби учня в знанні, 

носієм якого є педагог. 

Під час навчання у вищій школі існує загальна спрямованість студентів 

на власне майбутнє, і все нинішнє сприймається ними з позиції цієї нової 

спрямованості їхньої особистості. Тому ефективність навчання в закладах 

вищої освіти загалом залежить від того, якою є мотивація оволодіння 

майбутньою професією в студентів. 

Поняття «мотив» тісно пов’язане з такими поняттями як «мета (ціль)» 

та «потреба». У психологічній літературі цей термін охоплює всі види 

спонук: потреби, інтереси, цілі, стимули, мотиви, нахили, настанови. 

Навчальна мотивація розглядається дослідниками як окремий вид мотивації, 

передбачений певною діяльністю, у цьому разі – навчально-професійною. 
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Відповідно в структурі навчальної мотивації важливого значення набувають 

професійні мотиви, тому вважаємо за доцільне розглядати мотивацію 

навчання в межах вищої професійної освіти як навчально-професійну 

мотивацію. 

Навчально-професійна мотивація характеризується складною 

структурою, однією з форм якої є структура внутрішньої (орієнтованої на 

процес і результат) та зовнішньої мотивації. Суттєвими є такі 

характеристики, як стійкість мотивації, її зв’язок із рівнем інтелектуального 

розвитку та особливістю навчальної діяльності. 

С. Л. Рубінштейн стверджував, що мотиви визначаються задачами 

(цілями) не менше, ніж задачі мотивами, тому в навчально-професійній 

діяльності теж можна виокремити два види цілей: ціль як наповнення мотиву 

(отримати оцінку, знання, досвід, уникнути покарання) і цілі, які задаються 

іншими людьми й суспільством загалом, до яких належать і власне цілі вищої 

професійної освіти [80]. 

Навчально-професійна мотивація, як і будь-яка інша, визначається 

кількома факторами, специфічними для тієї діяльності, у межах якої вона 

існує: системою освіти, освітньою установою (тип навчального закладу, його 

профіль, популярність тощо); особливостями організації освітнього процесу 

(кредитно-модульна система); суб’єктивними особливостями студентів; 

особливостями педагогів і їхніх стосунків зі студентами, ставленням до 

справи, нарешті, специфікою певного навчального предмета. Так, позитивне 

ставлення до дисциплін педагогічного циклу визначається усвідомленням 

їхньої професійної чи особистісної значущості, через посилення зовнішньої 

навчальної мотивації (імпонує особистість викладача, сильні комунікативні 

чи соціальні мотиви, престижність) сприяє результативності навчання. А вже 

успіх, закріплений у результаті позитивно оцінюваної діяльності, сприяє 

формуванню інтересу, який посилює внутрішню мотивацію. Цій же меті 

слугує й розкриття в навчальному процесі професійної значущості предмета 
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педагогіки, його ролі в процесі особистісного та професійного зростання. 

Становлення позитивної мотивації до розвитку професіоналізму в 

майбутнього педагога зумовлюється професійною самоідентифікацією, що є 

важливою умовою становлення й збереження ідентичності людини. Однак, 

на відміну від процесу ідентифікації, коли людина порівнює себе з іншими, у 

процесі самоідентифікації відбувається співвіднесеність себе із собою, 

унаслідок чого формується уявлення про себе як самототожної, унікальної 

особистості. Результатом самоідентифікації є формування «образу Я» 

людини. 

Самоідентифікація як психологічний механізм формування 

ідентичності виконує важливі функції: відбір нових особистісних та 

соціальних цінностей у структуру ідентичності; переструктурування 

ідентичності відповідно до особливостей нових елементів цієї структури; 

визначення індивідом значення та цінності нових елементів ідентичності та 

співставлення їх із попередніми соціальними цінностями в структурі 

ідентичності. Отже, самоідентифікація забезпечує стабілізувальну і водночас 

перетворювальну функцію соціалізації, оскільки в такий спосіб змінюється 

ієрархія соціальних пріоритетів у структурі ідентичності. 

На підставі аналізу теоретичних праць можна зазначити, що 

формування професійної «Я-концепції» ґрунтується на загальній  

«Я-концепції» в процесі професійного самовизначення особистості, під час 

засвоєння функціонально визначених професійних ролей, залучення 

особистості до професійного середовища, у динаміці оцінки себе як фахівця. 

Професійна «Я-концепція» особистості містить три основних 

компоненти: когнітивний (уявлення про свої професійні здібності та 

можливості, самоідентифікація з представниками професійної групи та 

професійною діяльністю), емоційно-оцінний (самоставлення до себе як до 

професіонала, емоційна ідентифікація з професійним середовищем) та 

поведінковий (прагнення бути зрозумілим, визначення стилю діяльності, 
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підвищення свого професійного статусу, встановлення професійного 

контакту з різними партнерами з професійного спілкування). 

Необхідною умовою професійної самоідентифікації є неодмінне 

проходження всіх її етапів із притаманними особливостями, а саме: 

– підготовчий етап, на якому відбувається професійне самовизначення 

особистості (формуються уявлення про професію, її стереотипи й образи; 

мотиваційний компонент вибору професії; професійно важливі якості, 

необхідні для її оволодіння; визначається власне місце в обраній професії на 

основі врахування вимог до особистості залежно від конкретної 

спеціалізації); 

– етап прийняття: готовність студента до виконання професійних 

функцій (усвідомлення соціальних професійних ролей та установок; 

сформованість індивідуальних стереотипів певної професії, співвіднесеність 

їх із поглядами, сформованими в суспільстві; порівняння системи 

особистісних смислів індивіда стосовно системи професійних цінностей); 

– самореалізація: перехід від репродуктивного виконання до творчого 

(співвіднесеність людиною власних життєвих цілей, задатків, здібностей із 

об’єктивними можливостями їх реалізації в праці; урахування власного рівня 

домагань, досвіду, успіху й невдач в професійній діяльності); 

– самовдосконалення, тобто перехід до потреби в самодіагностиці, 

самопізнанні, професійна самооцінка тощо. 

Ми поділяємо думку А. О. Деркача та В. Г. Зазикіна стосовно 

самооцінки, яку науковці вважають важливою детермінантою професійної 

самосвідомості. Науковці зазначають, що на адекватну самооцінку 

впливають не тільки результативність діяльності, а й соціальні фактори, 

оцінювальні судження та ставлення інших [29, c. 173]. Оскільки змістом 

самооцінки є ставлення майбутнього викладача до власної професійної 

діяльності та розвитку професійно важливих якостей і характеристик 

стосовно професійних еталонів та стандартів, уважаємо, що в процесі 
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професійної підготовки майбутні викладачі педагогіки мають представити 

високі зразки педагогічного професіоналізму, професійної культури та 

професійної компетентності викладача педагогіки, сформовані уміння й 

навички рефлексії процесу професійного становлення та власної професійної 

діяльності. 

Ми враховуємо думку В. О. Сластьоніна, відповідно до якої важливим 

складником професійно-педагогічної культури (змістовної характеристики 

професіоналізму майбутнього викладача) є рефлексивна культура, що 

передбачає рефлективність як особистісну якість, ціннісно-смислові життєві 

та професійні орієнтири, професійно-особистісний потенціал, 

відповідальність як критерій соціальної та професійної зрілості [88, c. 39]. 

Уважаємо, що оволодіння майбутніми викладачами рефлексивною 

культурою зумовлює становлення в них своєрідної гуманістичної орієнтації, 

адекватної професійної самооцінки, передбачає пошук сенсу своєї професії, 

вибір професійної позиції. 

На думку В. О. Сластьоніна, основні параметри технології формування 

рефлексивної культури майбутнього педагога можуть бути представлені як 

етапи освітнього процесу через суб’єктне самоздійснення, самоствердження, 

самореалізацію студентів [88, c. 39]. 

У процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного спрямування 

майбутнім викладачам представляються цінності професійно-педагогічної 

культури, створені умови й застосовані стимули для їхнього усвідомлення й 

співвіднесення з моделлю аксіологічної площини ідеального  

педагога-викладача. 

Зазначимо, що в акмеології становлення ціннісних орієнтацій 

особистості пов’язується з формуванням сенсу (смислу) життя й діяльності. 

Так, Л. Н. Коган поняття «смисл» розглядає через ціннісне самовизначення 

людини, звертає увагу на той факт, що вона може одночасно належати різним 

«мікросередовищам», які на неї різновекторно впливають. Тому кожна 
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особистість має постійно оцінювати та вибирати певні установки й ціннісні 

орієнтації із тих, що пропонуються з боку цих груп і середовищ. У нашому 

випадку на формування ціннісних орієнтацій особистості майбутнього 

педагога теж впливають кілька соціокультурних середовищ – заклад вищої 

освіти, молодіжна та професійна субкультура, мікросоціальне середовище 

тощо. Завдання виховної роботи в педагогічному закладі вищої освіти 

полягає, на нашу думку, саме у впливі на становлення суспільно значущої 

ієрархії особистісних ціннісних орієнтацій, наповненні соціокультурного 

простору закладу професійної підготовки цінностями професійно-

педагогічної культури, реалізації в навчально-виховному процесі принципів 

педагогічної аксіології. 

Ми поділяємо думку Л. Н. Когана стосовно того, що людина не може 

засвоїти все багатство соціального досвіду людства, тому самовизначення 

особистості, формування смислу її життя та відповідних мотивів діяльності 

пов’язано з відбором тих цінностей, які найбільшою мірою відповідають її 

індивідуальним установкам, потребам й інтересам [41]. У цьому контексті, 

якщо інтеріоризовані загальнолюдські цінності стають підґрунтям 

моральності особистості, то зафіксовані в професійній культурі освітні 

(педагогічні) цінності утворюють основу професійної свідомості 

майбутнього викладача. 

Цілком погоджуємося з висновками А. А. Деркача та В. Г. Зазикіна про 

те, що ціннісні орієнтації тісно пов’язані з професійним менталітетом та 

мотиваційно-смисловою стороною особистості. На думку вчених, важливе 

значення в становленні професіоналізму мають термінальні цінності – 

матеріальний статок, соціальна захищеність, кар’єрне зростання, особистісна 

самореалізація, цінності збереження здоров’я тощо [29, c. 176–177]. 

Оскільки висока працездатність як значуща ознака професіоналізму 

багато в чому визначається станом здоров’я, уважаємо, що важливою 

умовою формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки є 
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виховання культури здорового способу життя, розвиток фізичних якостей 

(витривалості, стресостійкості, загартованості тощо). Необхідною умовою 

ефективності цього процесу є формування в «Я-концепції» професіонала 

ціннісно-мотиваційного ставлення до власного здоров’я, що передбачає: 

самооцінку здоров’я, стереотипи способу життя, стиль професійної 

діяльності, способи відновлення здоров’я, ставлення до шкідливих звичок, 

уявлення про еталони поведінки тощо. 

Ураховуючи соціальний характер педагогіки, педагогічної діяльності та 

підготовку майбутнього викладача до виховної діяльності як професійної, 

зазначимо, що важливого значення в змісті його професіоналізму мають 

ціннісні орієнтації, засновані на цінностях соціальної активності, 

громадянських (патріотизм, громадянськість, національна свідомість, 

громадянська позиція) та педагогічних (гуманізм, принциповість, 

демократизм, людяність, повага, доброта тощо) цінностях. Названі ціннісні 

орієнтації зумовлюють становлення професійної та громадянської позиції 

майбутнього викладача, формування соціальної зрілості, соціальну 

самореалізацію. Формування таких ціннісних орієнтацій відбувається як під 

впливом ціннісного змісту навчального курсу «Педагогіка» та його 

складників, насамперед, історії педагогіки, так і в процесі залучення 

майбутнього викладача до громадської роботи, участі в студентському 

самоврядуванні тощо. 

Розуміючи творчість як людську діяльність, здатну продукувати якісно 

нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення, С. О. Сисоєва 

наголошує, що особистісні якості найбільш яскраво виявляються в творчості, 

яка забезпечує особистості її сутнісну й цілісну самореалізацію [85]. 

Відповідно, пріоритетним завданням навчального процесу є розвиток 

таких творчих якостей особистості майбутнього педагога, як: позитивне 

уявлення про себе (адекватна оцінка), бажання пізнати себе; творчий інтерес, 

допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація 
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досягнення; сміливість, готовність до ризику, самостійність, ініціативність, 

упевненість у своїх силах та здібностях, цілеспрямованість, наполегливість, 

уміння довести почату справу до кінця, працелюбність, емоційна активність; 

проблемне бачення, здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей, 

здатність до дослідницької діяльності, розвинена уява, фантазія, здатність до 

виявлення суперечностей, здатність до подолання інерції мислення, уміння 

аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, здатність до 

міжособистісного спілкування; альтернативність, дивергентність, точність 

мислення, міцність та асоціативність пам’яті, цілісність, синтетичність, 

свіжість, самостійність сприйняття, пошуково-перетворюючий стиль 

мислення; комунікативні якості. 

Отже, ставлення до майбутнього викладача як до соціально зрілої 

особистості, носія наукового світогляду, передбачає розвиток його рефлексії, 

сприяння усвідомленню себе суб’єктом діяльності, носієм певних суспільних 

та професійних цінностей, соціально корисною особистістю. Це, зі свого 

боку, означає необхідність посилення діалогічності навчання, спеціальної 

організації педагогічного спілкування, створення для студентів умов та 

можливості відстоювати свої погляди, цілі, життєві позиції в 

навчально-виховній роботі. 

 

2.2. Інтенсивність реалізації комунікативної взаємодії майбутнього 

педагога 

 

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 
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свої думки, а також – впливати, переконувати, встановлювати 

комунікативний контакт та зворотний зв’язок з аудиторією. 

Відтак важливими характеристиками професіоналізму майбутнього 

педагога є комунікативна культура та комунікативна компетентність. 

У сучасних працях усебічно вивчаються сутність та шляхи розвитку 

соціальної зрілості особистості в контексті підготовки майбутнього педагога 

(О. Андрієнко, О. Ганжа, М. Ємельянова, О. Каменєва, М. Лебедик, В. Радул, 

О. Солдатченко та ін.); висвітлюються окремі аспекти формування соціальної 

зрілості в професійній освіті (Т. Комар, О. Коптєва, Т. Мальцева, 

О. Михайлов, С. Поліщук, І. Руднєва, Т. Хмуринська, Г. Яворська та ін). 

Аналіз названих праць засвідчує, що комунікативна культура та 

комунікативна компетентність є обов’язковими показниками соціальної 

зрілості особистості. Спілкування, комунікативна взаємодія майбутнього 

педагога впливає на ефективність розвитку його соціально-професійної 

зрілості. 

Поділяємо думку Л. І. Гур’є, відповідно до якої в сучасних умовах 

основною функцією викладача є забезпечення умов для того, щоб освітній 

процес утворювався особистістю, яка самостійно здійснює свою освіту. До 

того ж технології організації освіти мають спрямовуватися на переорієнтацію 

діяльності викладача від інформаційної до організаційної з керівництва 

самостійною навчально-пізнавальною, науково-дослідною, професійно-

практичною діяльністю студентів. Виникає потреба активізації навчальної 

діяльності студентів, що, за словами Л. І. Гур’є, «передбачає підвищення 

рівня активності не тільки тих, хто навчається, а й викладачів, а також 

розуміння навчання як процесу міжособистісної взаємодії й спілкування в 

системах «викладач-студент» та «студент-студент», що організуються для 

досягнення спільної мети – формування теоретичного й практичного досвіду, 

розвитку особистості майбутнього фахівця, а також розвитку самого 

викладача» [22, c. 6]. 
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На думку А. О. Деркача [28] та Н. В. Кузьміної [48], комунікація 

стосується майже всіх основних сторін міжособистісної взаємодії в 

педагогічному процесі. Продовжуючи думку, науковці зазначають, що 

спілкування є не стільки обміном інформацією, скільки процесом взаємодії й 

взаємовпливу учасників освітнього процесу. 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. 

Розуміючи активізацію комунікативної діяльності майбутнього 

педагога як виявлення соціальної комунікації, дотримуємося результатів 

досліджень Н. К. Іконникової [34], В. О. Кан-Каліка [39], Р. С. Нємова [61]. 

Комунікація передбачає обмін інформацією в соціальному 

символічному просторі, здійснюється людьми та між людьми. Отже, 

комунікація є основою соціальних стосунків у суспільстві загалом та в певній 

соціальній групі. 

Комунікація передбачає відмінності в досвіді учасників взаємодії та 

потребу встановлення певного загального розуміння питання, що не може 

бути досягнуто незалежно кожним комунікатором. 

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. 

Необхідною умовою становлення педагогічної комунікації є 
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оволодіння майбутнім викладачем структурою цього процесу, знаннями того, 

як можна організувати комунікативну взаємодію та удосконалити виховний 

вплив на студентів[39, c. 70]. Із цієї позиції В. А. Кан-Калік виокремлює 

4 етапи комунікації, що відповідають структурі педагогічної взаємодії: 

1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний 

етап). 

2. Початковий етап спілкування. Його мета – встановлення емоційного 

й ділового контакту в педагогічній взаємодії. 

3. Керування спілкуванням. Це свідома й цілеспрямована організація 

взаємодії з використанням процесу спілкування відповідно до визначеної 

мети. 

4. Аналіз спілкування (етап самокоригування). Основне завдання цього 

етапу – співвіднесеність мети, засобів, результатів взаємодії, а також 

моделювання подальшого спілкування [39, c. 70]. 

Уважаємо, що необхідною умовою активізації комунікативної 

діяльності майбутніх викладачів є відпрацювання стратегій комунікативної 

взаємодії, оскільки комунікація виконує функції соціалізації та культурного 

обміну. Поділяємо думку К. О. Абульханової-Славської стосовно того, що 

«стратегія – це здатність до самостійної побудови свого життя, до 

принципового, усвідомленого його регулювання відповідно до 

кардинального напрямку; це спосіб розв’язання суперечностей між 

зовнішніми та внутрішніми умовами реального життя» [4, c. 17]. У процесі 

комунікативної взаємодії на основі ціннісних орієнтацій та установок 

формуються основні психологічні регулятори поведінки фахівця й на їх 

основі «Я-образ» як узагальнена система самооцінки та саморегуляції 

поведінки. 

Зазначимо, що формування культури професійно-педагогічного 

спілкування передбачає осмислене засвоєння норм взаємин викладача зі 
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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 

співбесідників. Таке розуміння педагогічного спілкування ґрунтується на 

поважному ставленні до вихованця (суб’єкта спілкування) як рівноправного 

учасника діалогу з учителем. 

У працях К. Роджерса цей аспект визначається як істинність 

самовираження, конгруентність. Свобода є й передумовою діалогу, і 

відмінною рисою його здійснення, і деякою мірою його результатом. У 

діалог здатна вступити людина, яка готова до реалізації своєї свободи у 

взаємодії з іншими. Прийняття власної свободи вимагає певних зусиль, однак 

при цьому людина отримує шанс реалізувати свій потенціал свободи і, 

відповідно, перед нею відкривається простір особистісного зростання [79]. 

Дослідження М. М. Бахтіна, І. Д. Беха, В. С. Біблера, С. Л. Братченка, 

М. Бубера, О. О. Галицького, М. С. Кагана, М. В. Кларіна, Ю. М. Лотмана, 

К. Роджерса, В. В. Сєрикова та ін. уможливили визначення діалогу як 

унікального середовища становлення духовно зрілої особистості. 

Діалог розкривається як процес залучення особистості до культури, 

спосіб реалізації самопізнання, особистісного становлення. Духовні цінності 

неможливо передати шляхом пояснення, заучування, наказу, жорсткого 

контролю, зовнішнього монологічного впливу. Лише спілкуючися з іншою 

людиною під час уявного чи реального діалогу, людина розуміє саму себе, 

виходить за межі уявлень про себе. 

Під діалогом розуміється специфічне соціокультурне середовище, яке 

створює сприятливі умови для прийняття особистістю нового досвіду, ревізії 

попередніх смислів тощо. Автор окремо виділяє особливу ознаку діалогу: у 
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ньому гуманітарне – рефлексія позицій учасників діалогу, їх логіко-

вербальний виклад, органічно поєднується з когнітивним, дослідницьким 

ставленням до проблеми. Саме ця двостороння спрямованість діалогу, на 

думку автора, робить його універсальною характеристикою особистісно-

розвивальних освітніх технологій. 

Потенціал освітнього діалогу, на нашу думку, буде найбільш повно 

розкриватися в тому разі, якщо освітній процес матиме такі змістовні та 

формально-динамічні особливості: 

а) контекстуальність щодо внутрішнього світу особистості, коли текст, 

що вивчається, покладено в «контекст» особистісно-смислової площини 

учасників освітньої програми; це актуалізує особистісні смисли без 

поверхневого відтворення і забезпечує виявлення морального вибору, 

мотиваційного обґрунтування життєдіяльності; 

б) відкритість як спосіб представлення в освітньому матеріалі 

відкритих для доповнення нестійких, неврівноважених, парадоксальних 

(феноменальних) фактів, які не мають однозначного тлумачення; спосіб їх 

пізнання – це критична рефлексія, яка дозволяє звертатися до 

смислотворчості особистості замість механічного заучування; до того ж 

відбувається постійне прояснення суб’єктом своїх смислових значень явища, 

яке розглядається, завдяки чому відбувається включення ненаукових уявлень 

у науковий контекст, що забезпечує виникнення особистісного смислу; 

в) метафоричність навчально-виховного матеріалу як механізм 

активізації синкретичного емоційного охоплення цілісної ситуації (у 

поєднанні асоціативних, інтуїтивних, логічних зв’язків) і актуалізації 

смислового потенціалу особистості; 

г) ігрові форми навчальної взаємодії з притаманною для гри свободою, 

змагальністю, що актуалізує проблему самореалізації особистості й дозволяє 

їй певною мірою реалізувати свої потенції, створюючи власний світ, 

особливий простір, програючи в ньому свої ролі й моделі реальності; через 



 106 

імітацію життєвої ситуації, яка дозволяє апробувати цю цінність у дії і в 

спілкуванні з іншими людьми, порівняти з іншими цінностями; 

д) діалогічність стосунків учасників освітньої програми як взаємодія 

цілісної особистості зі світом культури, у якому відбувається прояснення, 

навіть перегляд своїх цінностей, пошук шляхів саморозвитку і водночас 

активно розвивається рефлексивна функція особистості. 

Поділяючи ідеї Н. Сороко, зазначимо, що активізація комунікативної 

діяльності потребує вдосконалення процесу формування комунікативної 

компетентності, зокрема за допомогою: 

– створення різноманітних тренінгів, під час яких майбутній викладач 

оволодіває інформаційно-комунікаційними технологіями через свій фаховий 

предмет; 

– упровадження практичних семінарів та майстер-класів, що 

дозволяють учасникам не тільки відпрацьовувати навички, а й ділитися 

досвідом використання ІКТ та комунікації в освітніх і виховних цілях; 

– упровадження дистанційної форми навчання, за якої викладачі й 

студенти мають змогу спілкуватися з відомими науковцями, набувати нових 

знань, збагачувати свій світогляд [90, c. 21–24]. 

Ми поділяємо позицію А. А. Кайбіяйнен, згідно з якою професійна й 

педагогічна майстерність викладача неподільно пов’язані з розвитком його 

мовної та мовленнєвої культури, з успішною мовленнєвою діяльністю, що 

здійснюється в процесі неперервної комунікації зі студентами та колегами  

[38, c. 48–49]. Відповідно, існує необхідність оптимізації розвитку 

комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх викладачів, 

формування й розвитку риторичних умінь і навичок. 

Розкрити психологічні механізми впливу індивідуального стилю 

спілкування педагога на становлення його професійної майстерності 

дозволяє теорія інтегральної індивідуальності, розроблена B. C. Мерліним 

[56]. Із позиції цієї теорії, індивідуальний стиль педагогічного спілкування 
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зумовлений цілями педагогічної діяльності та властивостями 

індивідуальності педагога, своєрідністю притаманної йому стійкої системи 

засобів і способів комунікативної взаємодії з учнями. Ця система передбачє 

ставлення педагога до студентів і певні установки щодо вибору способів 

спілкування з ними, внутрішні засоби комунікативної орієнтації (уміння 

оцінити й інтерпретувати ситуацію, знання своїх індивідуальних 

особливостей і специфіки розвитку комунікативних умінь та здібностей 

студентів), систему комунікативних операцій і прийомів, лінгвістичні 

особливості спілкування (синтаксичні, лексичні та інші виражальні засоби). 

Доцільною є думка С. Л. Братченка, який для опису системи 

психолого-правових основ спілкування в освітньому середовищі пропонує 

використовувати поняття «комунікативні права особистості», що визначає 

межі свободи комунікаторів так, щоб забезпечити їх взаємодію на основі 

взаємного визнання й без насилля. Він виокремлює такі основні 

комунікативні права особистості: на свою систему цінностей; бути 

відповідальним суб’єктом, співавтором спілкування (право на 

самодетермінацію); на гідність і самоповагу; на індивідуальність і 

своєрідність, на відмінність від співрозмовника; на незалежність і 

суверенітет; на вільну, нічим не регламентовану думку; на відстоювання 

своїх прав» [14]. 

Нами доведено, що: «важливою функцією комунікації між викладачем 

та студентом, між студентами є обмін інформацією, залучення майбутніх 

викладачів до діяльності в інформаційному середовищі» [25, c. 202]. 

Інформаційне середовище стимулює учасників освітнього процесу до 

участі в принципово новому виді комунікації, орієнтованому на діяльнісну, 

операційну поведінку. Сучасні тенденції розвитку інформаційного 

суспільства спричинили посилення вимог до інформаційної культури та 

інформаційно-комунікативної діяльності особистості майбутнього педагога 

як ознаки його професіоналізму. Педагогу дедалі більше потрібні знання, 
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сформовані вміння та навички ефективної взаємодії зі швидко мінливим 

інформаційним середовищем, уміння використовувати надані нею 

можливості. 

Дотримуємося позиції, висловленої в методичних рекомендаціях 

ЮНЕСКО «Інформаційні та комунікаційні технології у підготовці 

викладачів», у яких зазначено, що «інформаційні та комунікаційні технології 

надають у розпорядження суспільства потужні засоби для перетворення 

існуючої моделі освіти, у якій провідна роль належить викладачеві й 

основною є робота з текстами, у багате, орієнтоване на учня інтерактивне 

середовище для роботи зі знаннями. Щоб упоратися з такими завданнями, 

навчальні заклади мають освоїти нові технології й пристосувати 

інструментарій ІКТ до використання в навчальному процесі» [36, c. 19]. 

М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський уважають, що в студентів 

мають бути сформовані такі компоненти інформаційної культури: 

– розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролі в 

пізнанні навколишньої дійсності та творчої діяльності людини, в управлінні 

технічними й соціальними процесами, у забезпеченні зв’язку живого із 

зовнішнім оточенням; усвідомлення проблем подання інформації, її 

сприйняття й розуміння сутності формалізації суджень, зв’язку між змістом і 

формою подання, ролі інформаційного моделювання в сучасній 

інформаційній технології; 

– розуміння сутності неформалізованих, творчих компонентів 

мислення; уміння добирати й формулювати мету, здійснювати постановку 

задач, висувати гіпотези, будувати інформаційні моделі досліджуваних 

процесів і явиш, аналізувати їх за допомогою засобів інформаційних 

технологій та інтерпретувати отримані результати, систематизувати факти, 

осмислювати й формулювати висновки, узагальнювати спостереження, 

передбачати наслідки рішень, що приймаються, дій щодо їх розв’язання та 

вміння їх оцінювати; уміння добирати послідовність операцій і дій у 
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професійній діяльності, розробляти програму спостереження, досліду, 

експерименту; 

– володіння знаряддєвими застосуваннями електронних 

обчислювальних машин, системами опрацювання текстової, числової і 

графічної інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими 

прикладними системами, системами телекомунікацій; розуміння сутності 

штучного інтелекту; уміння формалізувати наявні в людини знання й 

адекватно інтерпретувати формалізовані описи, дотримуватися належної 

співвіднесеності між формалізованими й неформалізованими складниками 

[31]. 

Інформаційна культура має свою структуру, у якій можна виокремити 

два елементи: 1) теоретико-світоглядний блок (комплекс теоретичних знань і 

уявлень про інформацію, інформаційну сферу, усвідомлення об’єктивних 

факторів зовнішнього світу, переконання, принципи, установки особистості 

тощо); 2) практичні вміння та навички (адекватна реакція на інформаційні 

явища й процеси, операції з виявлення та обробки інформації тощо). 

Уважаємо, що програми й технології розвитку професіоналізму 

майбутнього педагога мають містити блок із розвитку інформаційної 

культури особистості. Високий рівень інформаційної культури педагога 

визначається виробленням у нього власної позиції, ціннісного ставлення до 

об’єктів і явищ інформаційного середовища, формуванням поглядів і 

переконань щодо глобального інформаційного простору, способами 

інформаційної взаємодії в ньому. 

Ураховуємо, що діяльність людини в інформаційному середовищі 

ґрунтується на комунікативній концепції функціонування інформаційного 

простору, у якій воно розглядається передусім як засіб здійснення 

соціокультурних функцій [57, c. 51]. 

Умовами ефективності цього процесу, безумовно, є розвинута 

інформаційна культура викладачів (як носіїв професійної й інформаційної 

культури), цілепокладання комунікативної діяльності, насичення 
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педагогічними цінностями інформаційного простору, знання й дієвість норм і 

правил користування інформаційними технологіями, особливо мережею 

Інтернет. За словами більшості науковців, викладач має першим освоїти 

простір Інтернет і зробити його етично безпечним для студентів (розробити 

конкретні посилання на безпечні сайти). 

Отже, активізація комунікативної взаємодії в системах «викладач-

студент» та «студент-студент» відбувається передусім у таких видах 

діяльності: навчальній (збільшення діалогічних та полілогічних форм 

взаємодії в процесі вивчення навчальних курсів, у процесі педагогічної 

практики, при розв’язанні завдань самостійної підготовки з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій тощо), виховній (відпрацювання 

комунікативних умінь і навичок під час виховних заходів), соціокультурній 

(у роботі студентського самоврядування, у громадській діяльності), науково-

дослідницькій (у процесі роботи з науковою інформацією, у спілкуванні з 

науковцями, при висвітленні результатів своєї роботи (наукові семінари, 

конференції тощо). 

 

2.3. Реалізація науково-дослідницької діяльності 

 

Науково-дослідницька діяльність є невід’мним складником 

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 свого професіоналізму як педагога і 

як науковця-дослідника в галузі педагогічних явищ та процесів. 

У систематичній науково-дослідницькій діяльності дуже важливо 

визначитися з напрямком та темою дослідження, основною проблемою, яка 

могла б стати епіцентром професійного інтересу. Ця проблема може бути 

глобальною, а може – локальною. На вибір теми дослідження впливають 
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кілька факторів, з-поміж яких й важливі складники його професіоналізму: 

загальна ерудованість, професійна культура, рівень професійної та 

методологічної компетентності, досвід розв’язання завдань науково-

дослідної діяльності, професійна активність тощо. 

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. 

Згідно з чинною нормативною базою науково-дослідницька діяльність 

студентів (далі – НДДС) закладів вищої освіти України є одним із основних 

складників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. 

Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» передбачає два 

взаємопов’язаних компоненти: навчання студентів елементам дослідницької 

діяльності, організації та методики наукової творчості та наукові 

дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів. 

Для закладів вищої освіти притаманна єдність цілей і напрямків 

навчальної, наукової й виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів 

наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та 

позанавчальний час. Це забезпечує участь студентів у науковій діяльності 



 112 

протягом усього навчання за безпосереднього поєднання з навчальною 

діяльністю та іншими видами діяльності. 

Зміст і структура НДДС забезпечує послідовність її засобів і форм 

відповідно до логіки й послідовності навчального процесу, що зумовлює 

наступність методів і форм, поступове збільшення обсягу й складності 

набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання наукового 

дослідження. 

Науково-дослідницька діяльність студентів ЗВО здійснюється за 

трьома основними напрямами: науково-дослідницька робота, що є 

невід’ємним елементом навчального процесу й передбачена календарно-

тематичними та навчальними планами, навчальними програмами як 

обов’язкова для всіх студентів; науково-дослідницька робота, що 

здійснюється поза навчальним процесом у гуртках, проблемних групах 

(лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних 

експедиціях та ін.; науково-організаційні заходи; конференції, конкурси 

тощо. 

Слушною є думка В. В. Радулa, відповідно до якої «участь студента в 

науково-дослідній роботі має тісний зв’язок із рівнем його соціальної 

зрілості. Уміння майбутніх учителів реально оцінювати себе на основі 

досягнутих результатів, здатність приймати єдино правильні рішення в тій чи 

тій проблемній ситуації, вчасно й наполегливо домагатися поставленої мети 

– усе це засвідчує високий рівень їхньої соціальної зрілості» [75, c. 54]. 

Науково-дослідницька діяльність студентів у межах навчального процесу є 

обов’язковою для кожного й охоплює майже всі форми навчальної роботи: 

написання рефератів із конкретної теми в процесі вивчення дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-

орієнтованих, спеціальних дисциплін та курсів за вибором; виконання 

лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, 

контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; виконання 
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нетипових дослідницьких завдань під час виробничої та педагогічної 

практик; розробка методичних матеріалів із використанням дослідницьких 

методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень 

тощо); підготовка й захист курсових, бакалаврських та кваліфікаційних робіт, 

пов’язаних із проблематикою наукових досліджень фахових кафедр. 

У педагогічному закладі вищої освіти, зазвичай, у студентів є багато 

можливостей для дослідницької діяльності. Сучасні курси з педагогічних 

дисциплін припускають різноманіття різних проєктів, курсових, 

кваліфікаційних, конкурсних робіт. Накраще, безумовно, якщо від початку 

студент зацікавиться певною проблемою, почне досліджувати її з різних 

позицій і з різним рівнем опрацювання, тоді до моменту закінчення ЗВО 

накопичиться багато матеріалу, що значно полегшить написання 

кваліфікаційної роботи. 

Виконання та оформлення курсових робіт є одним із важливих і 

перспективних видів дослідницької діяльності в системі професійної 

підготовки в ЗВО, важливим чинником формування професіоналізму 

майбутнього педагога. У творчій взаємодії студента й педагога формується 

особистість майбутнього педагога, розвивається вміння розв’язувати 

актуальні педагогічні та методичні проблеми, самостійно орієнтуватися в 

науковій педагогічній і психологічній літературі, успішно застосовувати на 

практиці теоретичні знання. Виконання курсової роботи передбачено 

навчальним планом і є обов’язковим для кожного студента. Студент, 

виконуючи курсову роботу, має виявити рівень оволодіння основними 

вміннями щодо такої дослідницької діяльності. 

Із цією метою майбутнім педагогам необхідно навчитися 

користуватися бібліографічними покажчиками з педагогіки, психології, 

філософії, соціології; опрацювати певний мінімум літератури з теми й 

зафіксувати потрібну інформацію; грамотно викласти стан дослідженості 

питання, що вивчається в сучасній літературі на основі її аналізу; зібрати, 
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проаналізувати та узагальнити передовий педагогічний досвід у різних 

освітніх установах (за потреби); виконати фрагмент дослідно-

експериментальної роботи, обробити отриманий емпіричний матеріал, 

проаналізувати, систематизувати, інтерпретувати його й зробити висновки 

[1]. 

Робота студента над темою кваліфікаційної роботи пов’язана з 

поглибленим вивченням теорії, залученням до системи раніше набутих знань 

і поповненням їх у процесі практичного розв’язання поставленої проблеми, з 

формуванням і розвитком навичок самостійної дослідницької діяльності, 

підвищенням ерудиції. 

Метою виконання дипломного (бакалаврського) дослідження є 

вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному 

опануванні матеріалу й методів дослідження, послідовному викладі, а також 

практичному застосуванні теоретичних знань для розв’язання конкретних 

завдань щодо вдосконалення педагогічного процесу. 

Під час виконання кваліфікаційної роботи студент відповідно до 

кваліфікаційних вимог має виявити: знання загальнотеоретичних, 

загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які 

розкривають теоретичні основи та практичні питання предмету дослідження; 

уміння добирати, систематизувати та обробляти інформацію згідно з метою 

дослідження; уміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом; уміння 

визначати й використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ 

у прикладній галузі. 

Науково-дослідна робота студентів у позанавчальний час є одним із 

найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею 

передбачається участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, 

творчих секцій, лабораторій; участь студентів у виконанні держбюджетних 

або госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах 
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творчої співпраці кафедр, факультетів, комп’ютерного центру із закладами 

культури, освіти тощо; робота в студентських інформаційно-аналітичних та 

культурологічних центрах, перекладацьких бюро; рекламна, лекторська 

діяльність та ін.; написання статей, тез доповідей, інших публікацій. 

Найпоширенішою формою організації НДДС є наукові гуртки, секції, 

студії, бюро, центри. Кожен із них є невеликим (10–15 осіб) творчим 

студентським колективом, який працює над однією або кількома суміжними 

науковими темами, за планами, що складаються на семестр або навчальний 

рік. Науковим підрозділом керує викладач, помічником якого є студент. 

Магістерська робота – це самостійне випускне наукове дослідження, 

яке виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного 

захисту й здобуття академічного ступеня магістра. Основне завдання її 

автора – продемонструвати рівень наукової кваліфікації, уміння самостійно 

здійснювати науковий пошук і розв’язувати конкретні наукові завдання. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнювальний характер, 

оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – 

самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці 

якого зацікавлені установи, організації або підприємства. До того ж студент 

упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить 

наукову цінність або практичну значущість тих чи тих досліджених 

положень. 

Ураховуючи те, що майбутній викладач педагогіки може здобути вищу 

освіту з різних фахів педагогічного спрямування, важливим аспектом 

формування його професіоналізму в науково-дослідній діяльності є 

педагогічне спрямування цієї діяльності. 

За словами В. В. Краєвського, розрізняють три джерела наукового 

забезпечення професійної діяльності викладачів, пов’язані з предметом 

педагогіки: педагогічна наука в її концептуальній формі, представлена у 

вигляді теоретичних концепцій як знання в процесі його формування; 
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педагогічна наука в нормативній формі як система основних 

загальновизнаних положень, представлених як результат педагогічної теорії, 

що слугує регулятивом практичної педагогічної діяльності; результати 

власної наукової діяльності педагога [46]. 

Специфіка наукового пізнання полягає передусім у тому, що 

пізнавальну діяльність у науці здійснюють не всі, а спеціально підготовлені 

групи людей – наукові працівники. Формою її здійснення й розвитку стає 

наукове дослідження [46, c. 160–162]. 

Отже, необхідною умовою становлення професіоналізму майбутнього 

педагога є його підготовка до самостійної наукової діяльності. Якщо 

методологічна компетентність та культура наукової праці є наслідком 

засвоєння майбутнім викладачем змісту навчального матеріалу, змісту та 

методики виконання названих вище видів науково-дослідної діяльності 

студентів, то розвиток методологічної рефлексії є наслідком дії багатьох 

факторів [27, c. 208–209]. 

Поділяємо думку В. В. Краєвського стосовно того, що ефективне 

здійснення наукової діяльності викладачем педвузу, а, отже, належне 

забезпечення його навчальної діяльності, неможливе, якщо він не має 

ґрунтовної підготовки, яка передбачає не тільки методологічні знання, а й 

навички методологічної рефлексії, уміння осмислити й оцінити власну 

дослідницьку діяльність [46, c. 155–160]. 

Отже, умовою ефективного становлення професіоналізму майбутнього 

педагога є методологізація його професійної підготовки та розвиток 

методологічної рефлексії в процесі професійної підготовки. 

Методологізація професійної підготовки вчителя реалізується через 

соціокультурний принцип єдності й різноманіття змісту навчального 

процесу, через своєрідність форм його організації, що дає змогу акцентувати 

не на інформаційному навчанні, а на методологічному, здійснюючи перехід 

від трансляції готового знання до формування творчого мислення. 
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У рефлексії майбутнього педагога стосовно його наукової діяльності 

об’єднуються обидві характеристики педагогічного знання – 

концептуальність і нормативність. Відбувається звільнення від стереотипів у 

мисленні педагога, розвивається здатність творчого, тобто конструктивно-

діяльнісного, евристичного підходу до науки. Стосовно педагогічної науки в 

роботі педагога реалізуються три функції: по-перше, викладач використовує 

педагогіку як методичну опору у своїй навчальній діяльності; по-друге, 

розвиває її як науку в процесі дослідницької роботи; по-третє, трансформує в 

навчальному курсі з погляду власних результатів. 

Доцільно виокремити певні умови забезпечення високої якості 

наукової роботи: 1) майбутній викладач має зрозуміти й прийняти значущість 

методологічної рефлексії як засобу осмислення своєї роботи з позиції 

орієнтирів, що входять до її методологічного забезпечення; 2) у 

методологічному забезпеченні ці орієнтири мають бути характеристиками 

педагогічного дослідження, за якими можна було б оцінювати його якість і 

звіряти правильність вибраного шляху. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що методологічна 

рефлексія є одним із визначальних факторів ефективності дослідницької 

діяльності педагога, оскільки забезпечує аналіз і корекцію дослідження, 

адекватну постановку мети й завдань, без чого неможливо результативно 

проводити науково-педагогічний пошук. Повноцінне здійснення 

дослідницької діяльності передбачає реалізацію всіх її структурних 

компонентів, зокрема формулювання проблеми, постановка мети й завдань. 

На кожному етапі роботи необхідні аналіз, контроль, оцінка і, за 

потреби, корекція дослідницької діяльності. Якщо педагог-дослідник ігнорує 

або неповноцінно використовує один із компонентів рефлексивної 

діяльності, відбувається деформація дослідження, виникає ймовірність 

вибору хибного шляху й нерозв’язаної ситуації. До того ж, методологічна 

рефлексія, будучи основою успішності проведення науково-дослідної 



 118 

роботи, опосередковано впливає на професійно-кваліфікаційне зростання 

вчителя, яке без елементів дослідницької діяльності приречене на редукцію 

[1]. 

Методологічна рефлексія реалізує абсолютно неординарну функцію – 

послідовно сприяє формуванню різних видів узагальнення. Види узагальнень 

відповідають видам мислення, проте особливість методологічної рефлексії, 

що об’єднує теоретичну рефлексію й рефлексію власної професійної 

діяльності, дозволяє розвинути в майбутнього педагога потребу в творчому 

мисленні й здатність реалізовувати її на індивідуально-особистісному рівні 

[100, c. 127]. 

Погоджуємося з думкою А. М. Ходусова про те, що формування 

методологічної рефлексії найефективніше здійснюється через моделювання 

задачної структури педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність, 

здійснювана в режимі індивідуалізованої моделі рефлексії, систематично 

спонукає педагога виявляти такі якості, як рефлексія, емпатія, емоційність, 

креативність [100]. 

Важливим аспектом розвитку професіоналізму майбутнього педагога в 

процесі науково-дослідної діяльності є врахування етичних норм наукової 

діяльності. 

Етичні норми наукового співтовариства як сукупність чотирьох 

основних цінностей були описані Р. Мертоном ще в 1942 р.:  

– універсалізм – істинність наукових тверджень оцінюється незалежно 

від раси, статі, віку, авторитету, звань тих, хто їх формулює. Отже, наука за 

своєю природою демократична: результати видатного, відомого вченого 

мають піддаватися не менш суворій перевірці та критиці, аніж результати 

дослідника-початківця;  

– спільність – наукове знання має вільно ставати загальним надбанням; 

– неупередженість – учений має шукати істину безкорисливо. 

Винагороду та визнання необхідно розглядати лише як можливий наслідок 
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наукових досягнень, а не як самоціль; раціональний скептицизм – кожен 

дослідник відповідає за оцінку якості того, що зроблено його колегами, він не 

звільняється від відповідальності за використання у своїй роботі даних, 

отриманих іншими дослідниками, якщо він сам не перевірив їх точність. 

Тобто в науці варто, з одного боку, поважати те, що зробили попередники, з 

іншого боку – критично ставитися до їх результатів [1, c. 72]. 

Отже, методологізація та педагогічне спрямування науково-дослідної 

діяльності є важливою умовою формування професіоналізму майбутнього 

педагога. Її реалізація в процесі професійної підготовки дозволяє розв’язати 

низку організаційно-педагогічних проблем його професійного становлення. 

Важливо актуалізувати педагогічну спрямованість студентів на етапі 

базової професійної підготовки (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

та «спеціаліст»), особливо тих, хто навчається на педагогічних 

спеціальностях за різними фахами (історія, математика тощо); стимулювати 

розвиток у студентів позитивної мотивації до науково-дослідної діяльності, 

професійного самовизначення як майбутнього педагога; сприяти розвитку 

педагогічної рефлексії, досвіду наукової діяльності з педагогіки та 

досліджень педагогічного процесу; удосконалювати рівень педагогічної 

компетентності майбутніх викладачів, зокрема фундаментальних знань із 

педагогіки, умінь використовувати категоріально-понятійний апарат 

педагогічної науки та методи науково-педагогічних досліджень у практичній 

діяльності; скеровувати розвиток методологічної компетентності, 

методологічної рефлексії, готовності до самостійної науково-дослідної та 

науково-педагогічної діяльності, траєкторію та мотиваційно-смислове 

забезпечення професійного саморозвитку. 
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Висновки до розділу 2 

 

Вивчення сучасних концепцій підготовки майбутніх викладачів 

дозволяє виокремити 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. 

Будь-який педагогічний вплив, спрямований на розвиток у студентів 

відповідних рефлексивних знань і умінь, передбачає їх розвиток через 

адекватну актуалізацію їхньої індивідуальної діяльності. 

Зміст навчальної діяльності для майбутніх викладачів має бути 

суб’єктивно значущим й ураховувати способи й особливості побудови ними 

своєї рефлексивної діяльності. 

Самовизначення рефлексивної діяльності, її динаміка мають стати 

об’єктом управління з боку викладача, і цей управлінський вплив має бути 

зрозумілим студенту, а навчальна діяльність – усвідомлюватися як «власна». 

Потреба майбутнього педагога змінюватися, розвиватися зумовлюється 

зміною вимог й очікувань суспільства до нього, зміною розвитку освітніх 

систем, суспільства в цілому.  

Оптимізація професійної підготовки передбачає цілепокладання 

професійного розвитку, що сприяє розвитку професійної спрямованості 

майбутнього педагога. Із погляду акмеології, цілепокладання – це процес 

сенсоутворення, що сприяє цілісному розвитку особистості професіонала, 



 121 

закріпленню й накопиченню прогресивного життєвого досвіду, формуванню 

соціально-професійної зрілості як визначальної характеристики високого 

рівня професіоналізму. 

Одним із важливих видів професійної діяльності викладача є 

комунікативна діяльність, через яку педагог реалізує свої професійні функції 

викладання, навчання та виховання. Діяльність викладача безпосередньо 

пов’язана з комунікацією (читання лекцій, проведення практичних, 

семінарських занять), умінням інтерпретувати й представляти зміст 

навчальної дисципліни «Педагогіка», грамотно і яскраво відтворювати свої 

думки, впливати, переконувати, встановлювати комунікативний контакт та 

зворотний зв’язок з аудиторією, тому важливими характеристиками 

професіоналізму майбутнього педагога є комунікативна культура та 

комунікативна компетентність. 

Спілкування передбачає певну дію, участь суб’єкта в деякому акті, 

коли комунікатори створюють ситуацію в соціальному просторі, 

відтворюючи за допомогою певних правил ті чи ті соціальні структури, 

відношення, взаємини, конструюючи їх за своїм задумом. 

Активізація комунікативної взаємодії в системах «викладач-студент» та 

«студент-студент» відбуваєтьсяся в таких видах діяльності, як навчальна, 

виховна, соціокультурна та науково-дослідницька. Навчальна діяльність 

передбачає збільшення діалогічних та полілогічних форм взаємодії в процесі 

вивчення навчальних курсів, під час педагогічної практики, при розв’язанні 

завдань самостійної підготовки з використанням інформаційно-

комунікативних технологій. Виховна діяльність сприяє відпрацюванню 

комунікативних умінь і навичок під час виховних заходів, соціокультурна 

комунікативна взаємодія виявляється в роботі студентського 

самоврядування, у громадській діяльності, науково-дослідницька – у процесі 

роботи з науковою інформацією, у спілкуванні з науковцями, при 
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представленні результатів своєї роботи на наукових семінарах, конференціях 

тощо. 

Науково-дослідницька діяльність є обов’язковим складником 

професійної діяльності педагога вищої школи, оскільки досліджуючи 

навколишній світ, майбутній викладач педагогіки впорядковує свої знання 

про нього, про професію, формує свій педагогічний стиль, професійний й 

особистісний світогляд, підвищує рівень професіоналізму як педагога й 

науковця-дослідника в галузі педагогічних явищ та процесів. 

У систематичній науково-дослідницькій діяльності важливим є 

визначення напрямку та теми дослідження, основної проблеми – епіцентру 

професійного інтересу. Глобальність чи локальність теми дослідження 

зумовлюються багатьма факторами, що є важливими складниками 

професіоналізму майбутнього педагога (загальна ерудованість, професійна 

культура, рівень професійної та методологічної компетентності, досвід 

розв’язання завдань науково-дослідної діяльності, професійна активність 

тощо). 

Наукова та дослідницька діяльність є важливою умовою професійного 

зростання майбутнього педагога-професіонала, тому рівень професіоналізму 

майбутнього викладача педагогіки визначається розвитком його здатностей 

та здібностей до організації науково-дослідної діяльності. Така діяльність 

майбутнього педагога передбачає його участь у дослідженні певної 

педагогічної ситуації, спостереження конкретного педагогічного процесу, 

вивчення розвитку особистості вихованців. 

Узагальненим підсумком такої діяльності є робота майбутнього 

педагога над виконанням кваліфікаційної роботи, що потребує поглибленого 

вивчення теоретичних аспектів, систематизацію раніше отриманих знань і 

доповнення їх у процесі практичного розв’язання визначеної проблеми. Під 

час такої роботи реалізуються навички організації дослідження, проведення 

експерименту й самостійної діяльності. 
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Науково-дослідницька діяльність студентів у межах навчального 

процесу є обов’язковою для кожного студента, оскільки охоплює майже всі 

форми навчальної роботи: написання рефератів у процесі вивчення 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і 

професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін та курсів за вибором; 

виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, 

контрольних робіт з елементами проблемного пошуку; виконання 

дослідницьких завдань під час виробничої та педагогічної практики; 

розробка методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів 

(глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо); 

підготовка й захист курсових, бакалаврських та кваліфікаційних робіт, 

пов’язаних із проблематикою наукових досліджень фахових кафедр. 
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Розділ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

В ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Для проведення дослідження частково використано елементи 

експерименту«екс – пост - факто», особливістю якого є «вирівнювання» груп, 

залучених до дослідження. Таке «вирівнювання» ми здійснювали, 

ураховуючи дані респондентів: рік та місце народження; соціальне 

походження; спеціальність (спеціалізацію); мету, із якою студент отримує 

саме цю спеціальність. 

Під час виконання дослідження ми використовували результати 

досліджень нашої безпосередньої участі в НДР, що здійснюються на 

замовлення МОН України «Соціальна зрілість як якісна характеристика 

соціально-професійного становлення фахівця» (2015-2017 рр.), (державний 

реєстраційний номер 0115U000722). У дослідженні також використано 

матеріали науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка «Соціально-професійне 

становлення особистості» (державний реєстраційний номер 0116U003481). У 

процесі дослідження, ми мали справу із великою кількістю респондентів 

різного рівня та різних навчальних закладів. Нас передусім цікавила 

проблема формування соціально-професійної зрілості студентів – майбутніх 

педагогів – як якісної характеристики розвитку їх особистості. 

Для цілеспрямованого впливу на розвиток соціально-професійної 

зрілості майбутніх педагогів необхідно організувати ефективну участь 

студентів у певних видах освітньої та виховної діяльності, що передбачають 

розвиток і саморозвиток студентів, усвідомлення особистісних та 
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професійних цінностей, внутрішніх виявлень особистості в професійному 

розвитку. Ефективності цього процесу можна досягти через акмеологічний 

розвиток особистості, покращення комунікативної взаємодії, реалізацію 

активної участі у науково-дослідній діяльності. 

Діагностичний зріз 2021 р. проводився зі студентами, які складали 

вибіркову сукупність 2020 р. 

Для організації дослідно-експериментальної роботи було сформовано 

дві групи студентів – експериментальну та контрольну. Експериментальна 

група складалася зі студентів, які активно розвивали соціально-професійну 

зрілість особистості, контрольна – зі студентів, які такої активності не 

виявляли. 

 

3.1. Акмеологічний розвиток особистості майбутнього педагога 

 

Відмінності значень індексів соціально-професійної зрілості студентів 

експериментальної та контрольної груп подаємо за допомогою Таблиці 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1 

Узагальнене значення індексів соціально-професійної зрілості групи 

студентів, які інтенсивно реалізують і які не реалізують акмеологічний 

розвиток особистості (в абс. вел.), станом на жовтень 2020 р. 

Студенти, які інтенсивно 

реалізують акмеологічний 

розвиток особистості 

(Н = 23 особи) 

Студенти, які інтенсивно не реалізують 

акмеологічний розвиток особистості 

(Н = 23 особи) 

4,13 2,48 

 

Дані, подані в Таблиці 3.1.1 засвідчують, що активна участь студентів-

майбутніх викладачів у реалізації акмеологічного розвитку особистості є 

ефективною умовою розвитку їхньої соціально-професійної зрілості. 
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Показники цієї залежності ми спостерігали за допомогою даних 

частотних розподілів студентів за значеннями індексу соціально-професійної 

зрілості та критеріїв її розвитку. 

Значення рівня соціально-професійної зрілості студентів ми фіксували 

за допомогою числових індексів, що дозволяє здійснювати порівняльний 

аналіз їх змінювання. 

Числове узагальнене значення індексу соціально-професійної зрілості 

групи студентів, які активно реалізують акмеологічний розвиток особистості 

в освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти, складає 4,13, а 

тих студентів, які інтенсивно не реалізують акмеологічний розвиток 

особистості – 2,18. Для експериментальної групи студентів це значення 

потрапляє в числовий інтервал на шкалі вимірювань 4,1–4,51, а для 

контрольної – 2,1–2,51 (Рисунки 3.1.1–3.1.8). 
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Рис. 3.1.1. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 
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Рис. 3.1.2. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 

 

Значення рисунків  3.1.2–3.1.8 показують, що одержані дані частотних 

розподілів соціально-професійної зрілості особистості майбутніх педагогів 

підлягають нормальному розподілу. 

Дані рисунків  3.1.2–3.1.8 засвідчують статистично значну різницю в 

рівні виявлення соціально-професійної зрілості особистості майбутніх 

педагогів обох вибіркових сукупностей за допомогою інтенсивної реалізації 

акмеологічного розвитку особистості. 

У контексті вивчення способів інтенсивної реалізації акмеологічного 

розвитку студентів найбільш значущими постають внутрішньо особистісні 

зміни, які безпосередньо впливають на процеси реалізації їх самовизначення 

та самовдосконалення. 

Критерій професійного самовизначення ми розглядаємо як сутність 

самоствердження студентів у процесі формування їхньої соціально-

професійної зрілості, пов’язану із прагненням до самовизначення, потребою 

бути визнаним, незалежним, відстоювати особисту гідність, «показати» себе 
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та стати предметом уваги інших; набути впевненості, мати самоповагу до 

себе та інших. 

Для нас важливою є думка Л. І. Божович, котра розглядає потребу в 

самовизначенні як потребу у формуванні певної смислової системи, у якій 

поєднано уявлення про світ і про самого себе [8]. 

Соціальне самовизначення педагоги розглядають із погляду впливу на 

його розвиток різноманітних соціальних факторів. Сукупність цих факторів є 

умовним простором, у якому здійснюється процес соціально-професійного 

самовизначення. Особливою критеріальною ознакою соціального 

самовизначення студента вищої школи стає освітнє й життєве 

самовизначення. 

-1 -2 -5 -2 +1 +3 +5 +1 01 3 7 5 3 2 1 10 1 2 3 4 5 6 2 0012345678 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Кількість студентів Шкала інтервалів Іспз1 зріз - жовтень 2020 року 2 зріз - квітень 2021 рокуЖиттєве самовизначення молоді, яка навчається – складна наукова 

проблема, що має філософський, соціологічний, психологічний і 

педагогічний аспекти. За слушним зауваженням Г. П. Нікова, більш 

складним і відповідальним у житті підростаючих поколінь є час, коли 

завершується їх виховання під керівництвом дорослих і вони стають 

самостійними. Це означає, що закінчується життя під опікою старших, 

з’являється більша свобода, самостійність у прийнятті рішень, тобто йдеться 

про соціальну зрілість [37, с. 58].   

Зі свого боку, В. Ф. Сафін уважає відповідальність важливою 

системоутворювальною ознакою самовизначення особистості. За його 

словами, «особистість, яка самовизначилася, – це суб’єкт, який свідомо й 

постійно зіставляє власну мету з метою групи, суспільства, який уміє активно 

відстоювати свої ідеали. Самовизначення є процесом, відносно самостійним 

етапом соціалізації, суть якого полягає у формуванні в індивіда усвідомлення 

мети й змісту життя, готовності до самостійної життєдіяльності на основі 

співвіднесеності своїх бажань, якостей, можливостей і вимог, які 

застосовуються до нього з боку оточуючих і суспільства» [45, с. 151].   

Ще однією системоутворювальною ознакою соціального 
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самовизначення, яка безпосередньо стосується соціально-професійної 

зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки, є 

самостійність людини. Так, І. С. Кон зауважує: «3а будь-якими людськими 

стандартами дорослість означає, з одного боку, соціальне пристосування, 

подолання юнацького максималізму, а з другого – самостійність і 

відповідальність» [25, с. 4].  

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми мотивації 

самовизначеності в професії зумовлений низкою досліджень. Незважаючи на 

те, що сучасні освітні практики наполягають на відсутності вільного 

виховання, якого, за їхніми словами, не може бути в сучасних соціально-

економічних умовах, цей аспект проблеми, зокрема питання вільного 

розвитку особистості в галузі освіти, розкривають Б. Коротяєв та 

В. Третьяченко [27, с. 103].   

Слушною є думка С. Г. Вершловського, згідно з якою «становлення 

професіонала тісно пов’язане з його розвитком як особистості. При цьому 

особистісний простір ширше професійного та суттєво впливає на нього. 

Водночас із професійним досвідом помітно зростає частка стереотипних дій, 

специфічних установок, що помітно впливають на непрофесійну сферу 

життя, роблячи поведінку людини невідповідною ситуації й ускладнюючи 

спілкування» [12, с. 1]. Науковець уважає, що становлення професіонала як 

особистості є процесом професійної соціалізації. Цей процес передбачає 

засвоєння системи ціннісних орієнтацій, що характеризують певну 

професійну спільність, оволодіння знаннями та вміннями, необхідними для 

професійної діяльності тощо. Професійна соціалізація передбачає певні етапи 

[12, с. 1].  

Зосібно Л. М. Мітіна виокремлює три стадії професіоналізації: 

адаптацію, становлення й стагнацію, а розуміння професійного розвитку як 

безперервного процесу самопроєктування особистості дозволяє виділити три 

стадії її перебудови: самовизначення, самовираження й самореалізацію [34].  
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Процес становлення професіоналізму Е. Ф. Зеєр розглядає як 

«життєвий шлях» професіонала, що передбачає основні етапи від початку 

процесу професіоналізації до досягнення вершини розвитку [19].   

На підставі результатів наукових досліджень вищеназваних учених, а 

також Н. В. Гузій, О. А. Деркача, І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало, 

Н. В. Кузьміної, А. К. Маркової, В .О. Сластьоніна та ін., результатів власних 

діагностичних досліджень зазначимо, що процес розвитку соціально-

професійної самовизначеності майбутнього педагога в процесі магістерської 

підготовки відбувається поетапно, у взаємозв’язку із зростанням рівня 

сформованості досліджуваної характеристики. Це положення ми розглядаємо 

як організаційну основу методики формування професіоналізму майбутнього 

педагога. 

Уважаємо, що процес розвитку соціально-професійної самовизначення 

майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки відбувається за 

такими етапами: вибір педагогічної професії та професійна підготовка 

майбутнього викладача (здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня 

«бакалавр»); фахова підготовка майбутнього педагога в магістратурі; 

науково-педагогічна підготовка майбутнього педагога в аспірантурі; 

самовдосконалення та соціальна відповідальність у професійно-педагогічній 

діяльності. 

Протягом першого періоду майбутній викладач здійснює професійний 

вибір щодо педагогічної діяльності, у нього формуються основи професійної 

компетентності та професійної культури, професійно важливі якості та 

здібності, науковий світогляд, відбувається розвиток спрямованості на 

педагогічну діяльність. 

Зважаючи на те, що в сучасній вітчизняній системі вищої педагогічної 

освіти система профвідбору відсутня, вибір професії педагога майбутній 

студент робить самостійно під впливом багатьох суб’єктивних і об’єктивних 

факторів (матеріальний стан батьків, географічне розташування закладу 
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вищої освіти, побажання батьків, обізнаність про можливості здобуття вищої 

освіти, конкурсна ситуація при вступі до ЗВО тощо). 

Отже, процес професійної підготовки на освітньо-кваліфікаційному 

рівні «бакалавр» є визначальним у формуванні педагогічної спрямованості, 

розвитку ціннісно-мотиваційної площини та професійно-важливих якостей і 

здібностей, є важливим фактором професійного самовизначення майбутніх 

викладачів. Набуті протягом цього часу основні знання з педагогіки, 

психології, інших фахових та загальноосвітніх дисциплін, сформовані 

уміння, навички та компетенції дослідницької та педагогічної діяльності, 

ціннісні орієнтації, характеристики педагогічної культури та соціальної 

зрілості стають змістовною базою для формування професіоналізму 

майбутнього педагога протягом наступних періодів його професіоналізації. 

Аналіз наукової літератури та практики підготовки майбутніх 

викладачів педагогіки засвідчують, що процес професійної підготовки 

протягом окресленого періоду потребує певної оптимізації в контексті 

культурно-особистісного розвитку майбутнього педагога, формування 

ціннісно-смислових установок педагогічної діяльності, розвитку 

комунікативної та науково-дослідної компетентності. 

Другий період професійної підготовки пов’язаний із навчанням у 

магістратурі і є визначальним для формування готовності майбутнього 

педагога до науково-педагогічної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх педагогів у магістратурі є підґрунтям 

для розвитку його професіоналізму, дозволяє здійснювати професійну 

діяльність у закладі вищої освіти на посаді асистента та педагога, 

репродуктивно відтворювати педагогічні методики та технології організації 

навчально-виховного процесу у вищій школі. 

На думку Я. В. Абсалямової, професійна адаптація молодих викладачів 

– це складний процес пристосування педагога на початку роботи до 

особливостей робочого місця та організації праці, унаслідок чого 
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відбувається повне оволодіння молодим викладачем специфікою фахової 

діяльності в умовах закладу вищої освіти, що передбачає систематизацію 

набутих раніше та засвоєння нових знань та умінь, необхідних для успішного 

виконання своїх обов’язків, формування професійно важливих особистісних 

якостей, залучення в педагогічне середовище. Отже, процес становлення 

молодого педагога як професіонала є періодом його соціально-професійного 

самовизначення [2, с. 31].  

Безперечно, ефективність розвитку соціально-професійного 

самовизначення майбутніх педагогів у процесі магістерської підготовки 

визначається сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Зовнішніми чинниками вважаємо: освітній простір закладу вищої 

освіти; зміст навчальних дисциплін; педагогічну компетентність викладачів, 

які здійснюють навчання молодих викладачів тощо. Зовнішні чинники 

впливають на зовнішню поведінку майбутніх викладачів. Зі свого боку, 

внутрішні чинники розвитку особистості, притаманні людині (життєвий 

досвід, потреба в саморозвитку, самовдосконаленні, творчій активності 

тощо), активно «пропускають» через себе зовнішні чинники, перетворюючи 

майбутнього педагога на професіонала, визначаючи спрямованість його 

професійної діяльності. 

Отже, у період професійної адаптації відбувається інтенсивне 

становлення майбутнього педагога як фахівця. Структура його 

професіоналізму, що охоплює професіоналізм знань, професіоналізм 

спілкування та професіоналізм самовдосконалення конкретизує, який 

фахівець має сформуватися протягом адаптаційного часу. До того ж рівень 

професіоналізму як показник фахової адаптації педагогів визначається 

відповідними критеріями та критерієм навченості та вихованості студентів 

[1, с. 39–41].   

На індекс соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога впливає рівень розвиненості його самостійності, від якої залежить 
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самореалізація та соціальна відповідальність. Ми проаналізували частотні 

розподіли двох груп педагогів за індексами соціального самовизначення, 

відповідальності та самовдосконалення. 

Дані рисунка 3.1.3 дають змогу порівняти рівень виявлення 

самовизначення у двох групах майбутніх педагогів. Так, рівень 

самовизначення студентів, що активно впливають на акмеологічний 

розвиток, відрізняється від рівня самовизначення студентів, які не впливають 

на їхній акмеологічний розвиток. Для першої сукупності – це інтервал 4,0–

4,5, а для другої – 3,5–4,0. Отже, самовизначення молодого викладача більш 

інтенсивно формується залежно від того, чи виявляє він активність у своєму 

акмеологічному розвитку. Це пояснюється тим, що реалізація інтересів 

особистості майбутнього викладача безпосередньо пов’язана з реалізацією 

інтересів інших студентів. 

Спільне буття передбачає способи й форми, притаманні всім людям 

спільноти, однак не містить способів індивідуальної життєдіяльності. Кожна 

людина має виробити власні способи й прийоми діяльності для реалізації 

суспільних завдань, сформувати індивідуальний стиль життєдіяльності, 

соціальної активності. 

Самовизначення особистості майбутнього педагога ми вивчаємо у 

взаємозв’язку із його соціальною відповідальністю та самовдосконаленням. 

Одержані дані діагностичних зрізів подано на рисунках 3.1.3–3.1.8. 

Результати рисунка 3.1.3 засвідчують, що вищий рівень 

самовизначення спостерігається в майбутніх педагогів, які активно 

здійснюють свій акмеологічний розвиток. Із теоретичного погляду це 

зумовлено більшою розвиненістю соціальної активності. Для майбутніх 

педагогів, які активно здійснюють свій акмеологічний розвиток, – це 

інтервал 4,0–4,51, для тих, хто не активний, – 3,51–4,0. 



 144 

 

-4 -2 -1 +2 +1 +3 -1 +24 3 5 1 4 3 2 10 1 4 3 5 6 1 301234567 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Кількість студентів Шкала інтервалів Iс1 зріз - жовтень 2020 року 2 зріз - квітень 2021 рокуРис. 3.1.3. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовизначення особистості (Iс).  
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Кількість студентів Шкала інтервалів Iс1 зріз - жовтень 2020 року 2 зріз - квітень 2021 рокуРис. 3.1.4. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовизначення особистості (Iс). 
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Рис. 3.1.5. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціальної відповідальності (Iв). 
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Рис. 3.1.6. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціальної відповідальності (Iв). 
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Рис. 3.1.7. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовдосконалення (Iсв). 

 

 

Рис. 3.1.8. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовдосконалення (Iсв). 
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У межах дослідно-експериментальної роботи збільшення рівня 

самовизначення студентів – майбутніх педагогів – пояснюється спеціально 

організованою діяльністю щодо інтенсивності їхнього акмеологічного 

розвитку в процесі соціально-професійного становлення. Участь майбутніх 

педагогів у цій діяльності цілеспрямовано стимулює їх самовизначення. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи ми розвивали показники 

самовизначення. Цілеспрямоване дослідження розвитку соціально-

професійної зрілості майбутніх викладачів здійснювалося з 2013 р. За 

нашими результатами, обов’язкова участь студентів в їхньому 

акмеологічному розвиткові сприяє значному зростанню рівня 

самовизначення та їхньої соціально-професійної зрілості. 

Для майбутніх педагогів, які беруть активну участь в акмеологічному 

розвитку, спостерігається збільшення числового показника індексу 

самовизначення за період із 2020 до 2021 рр. 
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Кількість студентів Шкала інтервалів Iв1 зріз - жовтень 2020 року 2 зріз - квітень 2021 рокуНа першому ранговому місці з-поміж індикаторів соціального 

самовизначення особистості студентів спостерігаємо індикатор «Знаю основи 

педагогіки та психології». Оцінка якості педагогічної підготовки в закладах 

вищої освіти не завжди об’єктивна. Ця проблема є, по-перше, особистісною, 

оскільки, з одного боку, педагог змушений працювати у вузьких межах 

навчального плану з психолого-педагогічних дисциплін, намагаючись 

уникнути змістовної вимоги дублювання теоретичної й практичної частин 

курсу. З іншого боку, студент – майбутній педагог – не отримує повного 

обсягу знань зі спеціальності через обмеженість у навчальному плані 

спеціальності годин із предметів психолого-педагогічного циклу. По-друге, 

проблема має й соціальний характер, оскільки є небезпека, що випускники 

факультетів із недостатнім обсягом педагогічного навантаження в кращому 

разі стануть «учителями-ремісниками», а в гіршому – через слабку 

професійну підготовку здійснюватимуть іншу діяльність. 
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У реальному процесі пізнання кожне науково-педагогічне поняття стає 

складноорганізованою, відкритою мікросистемою, що підлягає постійним 

нелінійним змінам, пов’язується з іншими мікросистемами, разом 

утворюючи цілісну мікросистему, оскільки засвоєння ізольованих понять 

набуває абстрактний, суб’єктивний характер й фактично не відноситься до 

пізнавального процесу. 
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211 8 710 9 36 5 4 1

11 6 0 6 11 Робота із самоосвітиУ навчанні, роботі я дотримуюся наявних норм та традиційХочу мати визнання керівництва у навчанні, роботіХочу працювати педагогом по закінченню університетуЗнаю, що у мене є такі риси характеру, які необхідні для педагогаВважаю, що професія педагога потребує постійного самоудосконаленняЗавжди оцінюю свою діяльністю у навчанні, роботіХочу займатися науковою діяльністю по закінченню навчання у ЗВОЗавжди якісно виконую наявні завданняЗнаю основи педагогіки та психологіїЗнаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)

Студенти, які інтенсивно реалізують акмеологічний розвиток особистості (Н=23 особи)Студенти, які інтенсивно не реалізують акмеологічний розвиток особистості (Н=23 особи)Рис. 3.1.9. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціального 

самовизначення особистості (Iс), квітень 2021 року. 

 

Професійний педагог, педагог за покликанням, визначає свій шлях 

через виявлення себе як особистості. Це проблемний шлях пошуків й 

можливих втрат, творчого самотворення. Виховна проблематика, яку ставить 

учитель перед собою та своїми вихованцями, визначається тими проблемами, 

виборами й рішеннями, які сприяють становленню цілісної особистості. 

Виконуючи відповідну діяльність, людина має долати свою частковість, 

формувати професійну, а відповідно, однобічну діяльність. 
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Рис. 3.1.10. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціальної 

відповідальності особистості (Iв), квітень 2021 року. 

 

Визначимо вимоги, що сприяють кращому вивченню курсу психолого-

педагогічних дисциплін: 1) надання особливого значення особистісним 

якостям, а не знанням із фаху; 2) формування мислення та засвоєння 

основних понять на підставі індивідуальної програми професійного навчання 

в нерозривному зв’язку навчання із самостійною діяльністю; 3) управління 

цілісним процесом професійного самопізнання, самовиховання, 

саморозвитку й саморегуляції; 4) поступове перетворення цілісного 

педагогічного процесу на систему інтересів, потреб і здібностей на основі 

індивідуалізації оволодіння знаннями. 

Як цінність і засіб професійної праці психологічне знання 

перетворюється на живе знання і є справжнім органом індивідуальності 

вчителя, що визначає його ставлення до власної діяльності та педагогічної 

дійсності загалом. 
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Друге рангове місце посідає індикатор «Завжди якісно виконую 

завдання» соціального самовизначення студентів, які інтенсивно реалізують 

акмеологічний розвиток особистості. 

Суперечності між мотивами діяльності індивіда, що виявляються у 

конфліктах або гармонійності, взаємодії з ідеалами й нормами соціальної 

спільності, можна розв’язати вчинками або діями, які перетворюють 

звичайну програму соціальної спільності, або змінами мотивів 

індивідуальності в процесі взаємодії із соціальною спільністю. У тому разі, 

якщо суперечність є гармонійною взаємодією, вчинки й дії індивідуальності 

сприяють подальшому інтересу соціальної спільності. Якщо ж суперечність є 

конфліктом, то активність індивідуальності може спричинити перебудову 

родової програми цієї спільності, сприяти іншому напрямку еволюційного 

процесу цієї системи. 

Діяльність може розглядатися (класифікуватися) на різних рівнях буття 

людини: соціальному, біологічному, психологічному й фізіологічному. 

Відповідно й визначатися вона буде по-різному. Внутрішнє й зовнішнє 

співвідноситься через діяльність як реальний процес, інакше кажучи, 

зовнішнє проникає у внутрішнє (суспільні відносини перетворюються на 

характеристики особистості), а внутрішні властивості нібито виносяться 

зовні, проникаючи в зовнішнє (особистість опредмечується, змінюючи й 

перетворюючи суспільні відносини, предметний і духовний світи). 

Послуговуючися термінологією О. М. Леонтьєва, зауважимо, що 

відбувається перетворення значень на особистісні смисли, і навпаки – 

особистісні смисли втілюються в життєвих значеннях [31]. Цю проблему 

вивчатимемо з позиції співвіднесеності цінностей і цілісності особистості. 

Спираючись на категорію діяльності при теоретичному аналізі 

особистості, не можна перебільшувати її значення, тим паче абсолютизувати. 

Зрозуміло, що людина стає особистістю тільки в діяльності й через 

діяльність, однак це не означає, що поняття діяльності безпосередньо 
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пояснює нам всі виявлення особистості, усю систему індивідуальних 

відмінностей. Подібний висновок зумовлений простим міркуванням про те, 

що особистість є не тільки продуктом, а й умовою діяльності, а це означає, 

що, принаймні, у відомому значенні ми маємо й саму діяльність пояснювати 

через особистість. З нашого погляду, Б. Г. Ананьев, І. С. Кон справедливо 

наполягають на розмежуванні понять «людина як особистість» і «людина як 

суб’єкт діяльності», хоча є багато спільного між людиною як особистістю і 

людиною як суб’єктом діяльності. 

На останньому ранговому місці з-поміж індикаторів соціального 

самовизначення групи студентів, які інтенсивно реалізують акмеологічний 

розвиток особистості, розміщується індикатор - вид діяльності «У навчанні, 

роботі я дотримуюся прийнятих норм та традицій». Це пояснюється тим, що 

однією із складних і визначаьних проблем педагогічної теорії й практики є 

проблема особистості та її розвитку в спеціально організованих умовах. Вона 

має різні аспекти, тому вивчається різними науками: віковою фізіологією й 

анатомією, соціологією, дитячою й педагогічною психологією та іншими 

науками. Педагогіка вивчає й виявляє найбільш ефективні умови для 

гармонійного розвитку особистості в процесі навчання та виховання. 

Сучасна педагогічна наука розглядає особистість як єдине ціле, у якому 

біологічне невіддільне від соціального. Зміни в біології особистості 

позначаються не тільки на особливостях її діяльності, а й на способі життя. 

Однак важливіше значення мають ті мотиви, інтереси, цілі, тобто результати 

соціального життя, які, визначаючи весь стан особистості, додають їй сил для 

подолання своїх фізичних недоліків й особливостей характеру (запальність, 

соромливість, спрямованість і под.). 

У контрольній групі тих студентів, що не здійснюють ефективний 

акмеологічний розвиток, перше рангове місце належить індикатору 

соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної 

спеціальності (фаху)». Основною функцiєю вчителя в організації навчально-
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пізнавальної діяльності своїх вихованців є умiння грамотно й переконливо 

перетворювати суспiльно значущий змiст знань, залучаючи до них учнiв у тiй 

чи тiй педагогiчнiй системi, на акт iндивiдуального пiзнання учня. Чим 

бiльша вiдповiднiсть мiж рiвнем знань учителя iз загальною системою 

наукових знань за своєю спецiальнiстю, а також умiнням логiчно довести цi 

знання до учнiв, тим бiльша ймовiрнiсть того, що вчитель виконає завдання 

трансформацiї знань в акт роздумiв над цими завданнями й оволодiння ними 

учнями. 

Діяльність учителя протягом багатьох століть визначалася насамперед 

знанням того, чого він навчав. Сьогодні внаслідок досягнень науково-

технічного прогресу знання свого предмета не вважається основною ознакою 

кваліфікації вчителя. Високий рівень професіоналізму виявляється 

переважно в тому, що вчитель знає, як навчати й виховувати, як розвивати 

учня, сприяти його особистісному зростанню, і на цій основі відповідно 

організовує свою професійну діяльність. 

Серед індикаторів соціальної відповідальності особистості групи 

студентів, які інтенсивно реалізують акмеологічний розвиток особистості, 

перше рангове місце посідає індикатор «Завжди оцінюю свою діяльність у 

навчанні, роботі». Структура соціальної відповідальності є складним 

інтегративним утворенням, яке має тісний зв’язок з усіма іншими якостями 

особистості, зокрема, емоційно-вольовим та інтелектуальним аспектами 

діяльності особистості. Соціальну відповідальність доцільно розглядати як 

один із показників соціально-професійного розвитку особистості, як потребу 

саморелізації не тільки в суспільстві, а й реалізації себе для суспільства. 

Міра відповідальності визначається рівнем активної свободи людини, 

міра суб’єктивної відповідальності – рівнем усвідомлення свободи. 

Людина вiльна настільки, наскільки вона активно вiдповiдальна за своє 

життя. Така людина не стане виправдовувати свою поведiнку зовнiшнiми 

обставинами й не звинувачуватиме iнших. 
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Формування соцiальної вiдповiдальностi доцiльно визначати як 

вiдповiдальну дiяльнiсть, спрямовану на реалiзацiю соцiально значущої мети, 

що виникає через послiдовну реалiзацiю системного пiдходу в навчально-

виховному процесi. 

Будь-який суб’єкт відповідальної діяльності, залучений до системи 

стосунків відповідальної залежності, може реалізувати їх як свідомий 

суб’єкт, лише усвідомивши свої обов’язки у зв’язку з розв’язанням суспільно 

значущого завдання. 

Важливою для аналізу проблеми відповідальності є суспільна природа 

людини. Саме суспільні умови життєдіяльності покладають на кожного 

індивіда відповідні обов’язки, за виконання яких він відповідає. 

Відповідальність тому й виникає, що в усіх своїх виявленнях – у праці, у 

побуті, у всебічних соціальних відносинах, у сім’ї, у стосунках з іншими 

людьми – людина постає соціальною істотою. 

Соціальна відповідальність передбачає не весь зміст 

загальноприйнятих у суспільстві норм і цінностей, а лише ті, що 

сприймаються як прогресивні у свідомості й діяльності особистості. 

Психологи однозначно вказують на залежність соціальної відповідальності 

від соціального самовизначення. 

Студентська академічна група є специфічним видом соціальної групи, 

із властивими для неї груповими стосунками, взаємодією, свідомістю, 

думкою, інтересами. Основою соціальної єдності студентської академічної 

групи є навчальна діяльність, тому студент насамперед відповідає за 

максимально якісне засвоєння знань, формуючи в себе почуття пізнавальної 

відповідальності. 

Друге рангове місце з-поміж групи названих індикаторів в 

експериментальній групі студентів належить індикатору «Знаю, що у мене є 

риси характеру, необхідні педагогу». Педагогічний процес – дієве суспільне 

життя, це зміна зустрічних переживань, це напружена боротьба, у якій 
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учитель у кращому разі ототожнює невелику частину суспільства. Усі свої 

особисті елементи, увесь досвід відчуттів й думок, окрім волі, він 

безперервно використовує в напруженій суспільній боротьбі, що називається 

внутрішньопедагогічною роботою. Його особисті незадоволення, 

незручності, прагнення пристосуватися й наслідки цього (педагогічні 

відвертості, виховательскі уроки) – уже вихід на художню творчість. 

Насправді, наші свідомі й чіткі прагнення стосуються окремих 

інтересів і здібностей, і через це розвиток будь-якої людини подається як 

розгалудження ліній різної тривалості, що розповсюджуються в 

найрізноманітніших напрямках. Однак людина стає культурною не через 

досягнення цими лініями свого повного, але приватного завершення, а лише 

через їх значення для розвитку невизначеної особистісної єдності чи цих же 

ліній як такого розвитку. 

Особистість виявляється тоді й там за умови, якщо індивід у своїх діях 

і продукті своїх дій виробляє результат, який хвилює інших індивідів, 

стосується всіх, близький і зрозумілий іншим – загальний результат, 

загальний ефект. 

Справжньою особистістю є та, яка стверджує себе із притаманною їй 

енергією й волею й стає можливою лише там, де є необхідність «ламати» 

старі життєві стереотипи, де закінчився період застою, панування штампів й 

настав час творчості, лише там, де з’являються нові форми стосунків людини 

до людини, ставлення людини до самої себе. 

Останнє рангове місце належить індикатору соціальної 

відповідальності «Робота із самоосвіти». Розкриваючи змістові 

характеристики людини, не можна не звернути увагу на сприйняття й 

розуміння нею себе, ставлення до себе й поведінку в середовищі 

життєдіяльності. У кожної людини в певний момент життя виникає 

споглядальний образ самої себе, відбувається формування тих або тих рис 

особистості й конкретних властивостей себе як одиниці діяльності, 
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одночасно виявляється більше чи менше емоційне навантаження, 

самооцінювання й виробляються способи дії, що стають типовими в 

поведінці й застосовуються в буденному житті. 

У групі студентів, які не реалізують акмеологічний розвиток, перше 

рангове місце посідає індикатор соціальної відповідальності «Завжди оцінюю 

свою діяльність у навчанні, роботі». Відповідальність є аспектом будь-яких 

стосунків між людьми, що як суб’єкти свідомих дій реалізують об’єктивно 

покладені на них обов’язки. Отже, відповідальність є філософсько-

соціологічною категорією, яка показує об’єктивно необхідні відносини між 

особистістю, середовищем, суспільством через їх взаємні зобов’язання, які 

реалізуються у свідомій та вольовій поведінці й діяльності. 

Доцільно розрізняти відповідальну діяльність та відповідальну 

поведінку. Так, відповідальна діяльність – це діяльність, спрямована на 

реалізацію об’єктивно зумовленої соціально значущої (соціально ціннісної) 

мети. А відповідальна поведінка – це поведінка, що утворюється відповідно 

до конкретних норм, правил, поглядів соціуму. 

Відповідальність – це передусім моральна якість особистості. «Вищий 

рівень відповідальності, – зазначає В. Ф. Сафін, – як провідна моральна 

властивість – поняття, безпосередньо пов’язане із світоглядом особистості. 

Воно має зв’язок із такими моральними поняттями, як гуманізм, патріотизм, 

добросовісність, ініціативність, дисциплінованість, чесність, працелюбність, 

творча активність, здатність до дії, розумне самообмеження» [46, с. 115].   

В експериментальній групі студентів, серед індикаторів 

самовдосконалення особистості перше рангове місце належить індикатору 

«Знаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)». Таку ситуацію ми 

пояснюємо тим, що в основу позитивної вмотивованості на знання основного 

фаху покладено активність особистості. Активність є складною 

багатовимірною, багаторівневою, багатоаспектною сутністю. Особливе 

значення при вивченні активності належить джерелам активності. До них 
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відносять мотиви й мотивації, які визначають такі її важливі параметри, як 

енергію, спрямованість, тривалість тощо. Поділ на мотиви й мотивацію 

зумовлений співвіднесеністю між потенційним й актуальним, структурним та 

потенційним, диспозиційним та функціональним, особистісним та 

ситуаційним. Одні складники зазвичай позначаються як мотив і слугують 

стійким особистісним утворенням, що здійснює диспозиційний вплив на 

поведінку. Інші складники часто характеризуються як сукупність факторів, 

що утворюють мотивацію. У психології говорять про мотиви особистості й 

мотиви діяльності. Так, наприклад, визначають мотиви як усвідомлені 

властивості особистості, спонукання поведінки й діяльності. Під мотивацією 

розуміють сукупність мотивів поведінки й діяльності. 

Педагогічний підхід до розгляду розвитку соціальної активності 

особистості пояснює ієрархію видів діяльності, які на послідовно змінних 

етапах розвитку особистості стають визначальними для успішного 

розв’язання завдань навчання й виховання. Отже, на кожному віковому етапі 

необхідно формувати комплексну, багатопланову діяльність, динамічну 

систему діяльностей, кожна з яких розв’язує своє специфічне завдання, що 

відповідає певним соціальним очікуванням. 

Діяльність може сприяти найбільш повному розвитку внутрішнього 

світу особистості. Показником високого рівня діяльності є відповідність 

свідомого, цілеспрямованого, активного й творчого ставлення особистості до 

діяльності. Якість діяльності майбутнього вчителя в суспільстві виявляється 

через соціальну активність через перетворення й самодіяльність в усіх 

площинах життєдіяльності суспільства. 

Зумовлені об’єктивними соціальними умовами та обставинами цінності 

набувають смислу тільки в співвіднесеності їх із суб’єктом і виникають у 

його вдаємодії з об’єктами навколишнього. Вони стають аксіологічним 

знаком за умови, якщо людина надає їм переваги. Позитивне виховання не 

пояснюється тільки зовнішніми впливами, передусім воно залежить від самої 
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особистості, її моральних установок у досягненні гармонії із зовнішнім та 

внутрішнім світом, її готовності до свідомого самообмеження своїх потреб, 

прагнення до доброзичливості та творчості. 

На другому ранговому місці розміщено індикатор «Вважаю, що 

професія педагога потребує постійного самовдосконалення». Перед кожним 

учителем сьогоднi постає завдання сформувати таку особистість вихованця, 

якої потребує суспільство в найближчі роки. У науковiй лiтературi останнiх 

рокiв висловлено лише гiпотетичнi припущення щодо основних 

характеристик особистостi, яку необхідно формувати в умовах переходу 

України до ринкової економіки. З позиції педагогічної науки з-поміж цих 

параметрів обов’язково мають бути громадянська свiдомiсть i 

самосвiдомiсть, вiдповiдна їм мотивацiя, а iз більш загальних якостей – 

освiченiсть та iнтелiгентнiсть, гуманiзм та колективiзм, креативнiсть й 

пiдприємництво в поєднаннi iз совiстю, вiдчуттям справедливостi, 

дiловитiсть i, звичайно, iндивiдуальна самобутнiсть. Зважаючи на соцiальне 

замовлення, сучасному вчителевi також треба зорiєнтуватися, якi соцiально 

значущi якостi молоді конкретного регіону вiдповiдають сучасним потребам 

держави. 

Учитель сьогодення має бути для учнiв орiєнтиром виявлення своєї 

iндивiдуальностi в самореалiзацiї, особистісному зростанні, досягненнi при 

цьому суспiльно корисного й особистісного результату. Вiд рiвня розвитку 

вчителя залежить рiвень сформованостi особистостi учня. 

Дитина вiд природи дiяльна, внутрiшньо активна iстота, забезпечена 

необхiдними задатками та стимулами для розвитку, тому для вчителя 

освiтнiй процес має бути орiєнтованим насамперед на цiлi розвитку 

особистостi, її здiбності. Зв’язок навчання з формуванням якісних 

характеристик особистості полягає в тому, щоб учитель зміг дібрати на 

основi виявлення такі одиниці аналiзу (якості чи характеристики), за 

допомогою яких їх дiалектичнi вiдношення можуть бути встановленi згiдно з 
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їхньою новою об’єктивною природою. Такою одиницею аналiзу є 

«засвоєння» (оволодіння діяльністю). 

Психологiчний змiст оволодіння діяльністю зумовлений своєрiдним 

процесом, у якому фiксуються: 1) iндивiдуальна дiяльнiсть з опрацювання 

наукової iнформацiї; 2) органiзацiя й особливості її здiйснення; 

3) операцiональна сторона цiєї дiяльностi; 4) вiдмiнностi в способах її 

виконання за аналогiчної продуктивностi. Сутність такого оволодіння 

дозволяє вивчати змiст навчання як суб’єктивну дiяльнiсть учня (вiдрiзняти 

його вiд навчання як результат). Отже, оволодіння діяльністю особистості 

учня та вчителя в процесі навчання по суті розглядається як процес 

активного осмислення учнем суспiльно-iсторичного досвiду, змiст та форми 

якого мають вiдповiдати можливостям учня, та вiдтворення цього досвiду у 

власнiй дiяльностi. 

Дослідження засвідчують, що визначальне, майже виняткове значення 

мають не лише компетентнiсть, професiоналiзм, майстернiсть вчителя, а й  

внутрiшнє суб’єктивне ставлення до дiяльностi, її об’єктiв, засобiв, способiв. 

Це пояснюється ще й тим, що в процесi взаємодiї, спiвпрацi учителiв з 

учнями виникають i встановлюються певнi психологiчнi зв’язки, якi 

сприяють виникненню взаємопорозумiння, довiри. 

Можливiсть неформального обмiну з учителем рiзноманiтними 

цiнностями у виглядi iнформацiї, стосункiв, особистих думок, суджень, 

орiєнтацiй стимулює працездатність учнiв, духовно збагачує їх. Важливими 

для встановлення таких зв’язкiв, взаємодій, стосунків є спiвчуття, 

переживання, умiння вчителя поставити себе на мiсце учня, потреба в 

спiлкуваннi, емоцiйних контактах; здатнiсть до розумiння його внутрiшнього 

духовного свiту, хвилювань, проблем, цiннiсних позицій; умiння своєчасно 

вiдгукнутися на цi хвилювання, правильно зрозумiти й вiдреагувати на них. 

Останнє рангове місце належить індикатору самовдосконалення «Хочу 

працювати педагогом після закінчення університету». Діяльність учителя 
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протягом багатьох століть визначалася передусім знанням того, чого він 

навчав. Зараз унаслідок досягнень науково-технічного прогресу знання свого 

предмета не є основною ознакою кваліфікації вчителя. Функції «носія й 

передавача» знань у діяльності сучасного педагога не повністю 

характеризують його професіоналізм. Високий рівень професіоналізму 

виявляється у вмінні вчителя організувати професійну діяльність так, щоб 

навчати, виховувати та розвивати учня, сприяючи його особистісному 

зростанню. 

 

Рис. 3.1.11. Ранговий аналіз змісту індикаторів самовдосконалення 

особистості (Icв), квітень 2021 року. 

 

З-поміж групи студентів, які не розвивають самовдосконалення на 

першому ранговому місці розміщено індикатор «Хочу працювати педагогом 

після закінчення університету». Потреба встановлювати нові, невідомі у світі 

іншого живого зв’язки із подібними собі, формується на зовсім новому 

підґрунті, започатковуючись у процесі антропогенезу. Вона зумовлюється 

такою сутнісно значущою особливістю діяльності людини, як специфічні 
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суперечності – між індивідуальністю здійснення діяльності, з одного боку, та 

існуванням людини взагалі, з іншого – між її індивідуальним, 

цілеспрямованим здійсненням та об’єктивною необхідністю зв’язків з 

іншими індивідами, потребою, що визначається фіксованими способами дій 

знаряддями праці, багатократним їх використанням, характером продукту 

праці, особливостями колективно значущих цілей удосконалення, 

накопиченням дієвого потенціалу. Специфікою відповідної структурної 

організації діяльності в широкому розумінні є те, що між метою діяльності й 

дією з її реалізації встановлюється ставлення до дії, її оцінка для себе 

стосовно цієї дії. Це особливий спосіб існування живого, який передбачає 

активну позицію у його здійсненні, передбачає суб’єкт дії, суб’єкт діяльності, 

здатний до відтворення особливої соціальної форми життя, у якій 

відношення й самовідношення стають необхідною умовою його існування. 

 

3.2. Комунікативна взаємодія та соціально-професійна зрілість 

майбутнього педагога 

 

Відмінності значень індексів соціально-професійної зрілості студентів 

експериментальної та контрольної груп подаємо за допомогою Таблиці 3.2.1 

 

Таблиця 3.2.1 

Узагальнене значення індексів соціально-професійної зрілості групи 

студентів, які активно розвивають і які не розвивають комунікативну 

взаємодію особистості (в абс. вел.), станом на квітень 2021 р. 

Студенти, які активно розвивають 

комунікативну взаємодію 

особистості 

(Н = 21 особа) 

Студенти, які активно не розвивають 

комунікативну взаємодію 

особистості 

(Н = 21 особа) 

4,13 2,48 



 161 

Подані в Таблиці 3.2.1 дані засвідчують, що активна участь студентів – 

майбутніх викладачів у розвитку комунікативної взаємодії особистості є 

ефективною умовою розвитку їхньої соціально-професійної зрілості. 

Показники цієї залежності ми спостерігали за допомогою даних 

частотних розподілів студентів за значеннями індексу соціально-професійної 

зрілості та критеріїв її розвитку. 

Значення рівня соціально-професійної зрілості студентів ми фіксували 

за допомогою числових індексів, що дозволяє здійснювати порівняльний 

аналіз їх змінювання. 

Числове узагальнене значення індексу соціально-професійної зрілості 

групи студентів, які активно розвивають комунікативну взаємодію 

особистості в освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти, 

становить 4,43, а тих студентів, які менш активно розвивають комунікативну 

взаємодію особистості – 3,21. Для експериментальної групи студентів це 

значення потрапляє в числовий інтервал на шкалі вимірювань 4,1–4,51, а для 

контрольної – 3,01–3,51 (Рисунки 3.2.1–3.2.8). 

Значення рисунків 3.2.1–3.2.8 показують, що отримані дані частотних 

розподілів соціально-професійної зрілості особистості майбутніх педагогів 

підлягають нормальному розподілу. 

Дані рисунків 3.2.1–3.2.8 засвідчують статистично вагому різницю 

виявлення соціально-професійної зрілості особистості майбутніх педагогів 

обох вибіркових сукупностей за допомогою активного розвитку 

комунікативної взаємодії особистості. 

Самовідношення розвивається не як властивість, що самостійно 

функціонує у своїй генезі й розвитку, а як конструкт процесу становлення 

нової реальності буття – самості людини, і тому передбачає його здійснення в 

системі інших, у єдиному спрямуванні самості, уважаючи обов’язковими 

моментами його структурування ідентифікацію, відповідний рівень 
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саморозуміння й самовизначення. Саморозуміння й самовизначення 

передбачає ставлення до себе, усвідомлення себе таким, що ставиться.  

 

 

Рис. 3.2.1. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 

 

 

Рис. 3.2.2. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 
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Ця здатність особлива й викликана потребою в процесі антропогенезу 

об’єктивно утворюваних структурно-змістовних характеристик, у процесі, у 

якому формується та закінчена цілісність, яка забезпечує виробництво-

відтворення людини як принципово нового феномена живого, що здійснює 

новий «тип» соціального буття, його розвиток, а отже, розвиток самості. 

Одержані дані діагностичних зрізів подано на рисунках 3.2.1–3.2.8. 

 

 

Рис. 3.2.3. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовизначення особистості (Iс). 

 

Cоцiальну вiдповiдальнiсть логiчно розглядати як iнтегральну якiсть 

особистостi, яка визначає поведiнку, дiяльнiсть людини через усвiдомлення й 

прийняття нею необхiдної залежностi цiєї дiяльностi вiд суспiльних цiлей i 

цiнностей. 

Суб’єкт відповідальної діяльності, залучений до системи стосунків 

відповідальної залежності, може реалізувати їх як свідомий суб’єкт, для чого 
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має усвідомити свої обов’язки через розв’язання суспільно значущого 

завдання. 

 

Рис. 3.2.4. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовизначення особистості (Iс). 

 

 

Рис. 3.2.5. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціальної відповідальності (Iв). 
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Структурно соціальна відповідальність є складним інтегративним 

утворенням, тісно пов’язаним з усіма якостями вчителя, його емоційно-

вольовою й інтелектуальною сторонами діяльності особистості, тому слугує 

показником розвитку особистості, своєрідним критерієм її соціальної 

зрілості, яка виявляється в потребі. Особливістю самореалізації себе в 

суспільстві, себе для суспільства є відносини відповідальної залежності, що 

реалізуються за умови, якщо адекватно відтворюються у свідомості студента. 

 

 

Рис. 3.2.6. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціальної відповідальності (Iв). 

 

Самоздійснення – процес пріоритетної зміни цілісного особистісно-

діяльнісного стану людини, у процесі якого саморозкривається, оновлюється 

та удосконалюється її духовна сутність. Це можливо за умови великої 

цілеспрямованої роботи над собою, із власною особистістю, тобто 

осмислення істинних, справжніх цілей свого життя, а потім їх виокремлення 

за допомогою якісних, основних виявлень своєї особистості та 



 166 

індивідуальності. Отже, самоздійснення є творчістю й формою 

екзистенційного розкриття людини. 

Ранговий аналіз експериментальної групи студентів засвідчує, що  

з-поміж індикаторів їх соціального самовизначення перше рангове місце 

належить індикатору «Хочу працювати педагогом після закінчення 

університету». Значущість цього виду діяльності для ефективної реалізації 

комунікативної взаємодії пояснюємо тим, що в особистості, яка ефективно 

формує соціальну зрілість, виробляються такі якості, як здатність до 

самотрансцендентності, відповідальність за самоздійснення та готовність до 

саморозвитку й самовідновлення, постійного виникненню нових форм та 

способів задоволення потреби в самоздійсненні. Ці особистісні якості, 

зумовлені, з одного боку, рівнем соціально-професійної зрілості, а з іншого – 

самі є детермінантами ефективності в досягненні акме та самоздійснення. 

Водночас внутрішня позиція соціальної зрілості – це особистісне 

новоутворення, яке зумовлює становлення цілісної людини, продуктивність її 

самоздійснення та оптимальність індивідуальної траєкторії досягнення акме 

як рівнів самоздійснення. Високий рівень соціальної зрілості дозволяє 

людині осмислювати процес саморозвитку як життєву цінність, створювати 

умови для самовдосконалення та самореалізації в процесі життєдіяльності, 

пізнавати, аналізувати, творчо виявляти свою самість. 

Розвиток соціальної зрілості як особистісного новоутворення сприяє 

виникненню нових завдань, що відкривають можливості для нових життєвих 

виборів особистості, для нових кроків у саморозвитку та самоздійсненні. 

Само – особлива, унікальна властивість людини, не властива іншому 

живому, що забезпечується новими можливостями цього живого, його 

здатністю по-новому відбивати світ, здатністю до рефлексії, новим типом 

активності – діяльністю, у якій людина свідомо створює новий – соціальний 

– світ. Ідеться про реалізацію людиною себе як особливої (соціальної) форми 

її здійснення, що передбачає дієвий початок, діяльність. 
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Рис. 3.2.7. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовдосконалення (Iс). 

 

 

Рис. 3.2.8. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовдосконалення (Iсв). 
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Друге рангове місце посідає індикатор соціального самовизначення 

«Вважаю, що професія педагога потребує постійного самовдосконалення». У 

сучасних глобалізаційних процесах актуалізувалася проблема взаємозв’язку 

між такими поняттями, як соціалізація, розвиток, освіта та виховання 

особистості.  

 

 

Рис. 3.2.9. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціального 

самовизначення особистості (Iс), квітень 2021 року. 

 

Деякі дослідники вважають, що глобальна освіта в сучасних умовах є 

найбільш ефективним засобом позитивного розвитку процесів глобалізації, 

оскільки лише освічене суспільство й освічене людство можуть розумно й 

практично протиставити позитивні процеси розвитку негативним, запобігти 

анархії та насильству. Сьогодні тільки засобами глобальної освіти можна 

забезпечити активну участь світової науки й громадськості в процесі 

розвитку цивілізації. 

Система освіти – це те, що забезпечує дійсне й майбутнє кожної країни 

в умовах світу, що змінюється, сприяє укрупненню суспільних систем, 
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розвитку інтеграційних процесів і водночас посиленню конкуренції в різних 

галузях життя суспільства. 

Будь-яка діяльність індивіда, навіть та, що здійснюється ним тільки для 

себе, передбачає його залучення до соціального поля, функціонування його в 

системі суспільних відношень. 

Рівень саморозвитку індивіда, його суб’єктності забезпечує здатність та 

можливість його самореалізації на відповідному рівні саморозвитку й 

відповідно оцінюється й приймається соціумом. 

В онтогенезі відбувається не тільки розвиток-дорослішання – на рівні 

оволодіння закінченими, спеціалізованими якостями та властивостями виду, 

а й розвиток із відкритими межами – розвиток - саморозвиток, що передбачає 

розширення своїх можливостей за межами біологічно заданого 

дорослішання, і розвиток через забезпечення умов та зміни середовища свого 

існування й себе в ньому. Саморозвиток початково є визначальним фактором 

руху – зростання-розвитку людини в онтогенезі, важливий 

структуроутворювальний компонент цього процесу, результативність і 

своєрідна якість здійснення якого залежать від того, якою мірою людина стає 

реальним суб’єктом свого суб’єктного розвитку та саморозвитку. 

Рівень саморозвитку визначається реальним виявленням його в 

розвитку та диференційній розгорнутості дієвості суб’єкта. Саморозвиток 

суб’єкта, що виявляється в зростанні-розвитку його суб’єктності, здатності та 

потреби в самовизначенні, самопізнанні тощо, за своєю суттю передбачає 

потребу реалізації здобутого рівня, із тенденцією до самореалізації як умови 

й результату не тільки самооцінювання, а й визначення себе з-поміж інших, – 

самореалізації, що передбачає належність соціуму своєю дієвістю як умови 

наступного саморозвитку. 

Останнє рангове місце посідає індикатор соціального самовизначення 

«У навчанні, роботі я дотримуюся прийнятих норм, традицій». Особистість 

може контролювати не тільки свою поведінку, а й трансформуватися. 
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Самодетермінація особистості – це реалізація усвідомленого вибору. 

Особистість здатна впливати на свій характер, управляти своїми станами, 

психічними процесами, а також своїми спонуканнями й смислами, довільно 

змінювати значущість різноманітних альтернатив. 

Розвинена особистість усвідомлює себе. Суб’єктивним для індивіда є 

його «Я», система уявлень про себе в процесах спілкування та діяльності. 

Предметом самосприйняття й самооцінки можуть стати певні сторони 

особистості, ті чи ті її виявлення. Розвиток особистості передбачає її 

безперервну еволюцію як єдиного цілого. До того ж людина може впливати 

на еволюцію своєї особистості. 

Завдяки суб’єктній предметності певного просторово-часового буття, 

утвореного культурою стосунків взаємодії людини, особистість створює 

позаприродний світ, сприяє виникненню соціального світу, здійснює історію 

суспільства як суб’єкт соціального руху. У процесі цього руху формуються 

певні соціокультурні простори, які опановує індивід в історичному процесі 

індивідуалізації, соціалізації і суб’єктивізації, перетворює їх відповідно до 

своїх цілей і формуює новий простір для себе, зокрема для себе як початково 

суб’єктно здатної істоти. Ця здатність людини філогенетична, оскільки ще не 

реалізуючись у діяльності того, що народжується й розвивається в онтогенезі 

індивіда, уже є в ньому як суб’єктноздатність людської істоти. 

У групи студентів, які активно не розвивають комунікативну взаємодію 

особистості, перше рангове місце посідає індикатор соціального 

самовизначення «Знаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)». 

Структура людини – продукт і фактор розвитку. Якщо розглядати розвиток 

дитини, підлітка, юнака в школі, закладі вищої освіти, то можна побачити, 

що новоутворення зумовлюється педагогічними впливами (зокрема й 

педагогічною оцінкою) на вихованця. Цілеспрямовані, систематичні 

педагогічні впливи спричиняють різні за якістю зміни, які врешті-решт 

узагальнюються в структурі людини. 
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Феномени, що стосуються поняття індивідуального стилю, 

різноманітні й пов’язані із характеристиками індивідуальності людини. У 

зарубіжній психології акцентується на особистісних детермінантах, а стиль 

описується через особистісні диспозиції у зв’язку з особливостями 

поведінки, реагування, пізнавальних процесів. У радянській та 

пострадянській психології стиль найчастіше описують через стійкі 

індивідуальні особливості виконання діяльності, детерміновані 

властивостями індивідуальності найрізноманітніших рівнів і специфікою 

діяльності, у якій стиль формується. 

 

 

Рис. 3.2.10. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціальної 

відповідальності особистості (Iв), квітень 2021 року. 

 

Реалізація будь-якого виду діяльності забезпечується її регуляцією, що 

характеризується специфічними для певного суб’єкта індивідуальними 

регуляторними особливостями. 

Новий вид активності належить певному живому, найбільш високому 

рівню розвитку й зберігає всі рівні активності живого. Ця особлива 
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активність створює новий, неприродний (соціальний) світ і відтворює його, 

оскільки тільки в ньому може жити людина, а тому всі види активності, 

виявлення дієвості є наслідком її побутовості. І цей новий тип активності – 

діяльність, яка по-різному реалізується в життєдіяльності людини й  

по-різному досліджується нею, залишаючись способом її існування як 

особливого явища еволюції соціальної, – виявлення еволюції універсальної.  

Усі форми та рівні творчого життя людини, її здібностей, зумовлені 

рівнем її свідомості, самосвідомості, мислення, культурно-історичним 

розвитком, здійснюються як виялення діяльності – універсальної форми 

відзеркалення світу та способу відтворення людини. 

Серед індикаторів соціальної відповідальності групи студентів, які 

активно розвивають комунікативну взаємодію, перше рангове місце 

належить індикатору «Робота із самоосвіти». Саморозвиток та самореалізація 

в структурі онтогенезу як самостійні та об’єктивно зумовлені та нерозривні у 

своєму здійсненні процеси підпорядковані загальним законам розвитку 

індивіда в онтогенезі, ураховуючи закони розвитку суб’єктності суб’єкта, 

його суб’єктивності та самості як важливих властивостей людської системної 

визначеності, що відрізняє його від усього іншого живого. Однак одночасно 

обидва виокремлені процеси «самобудування» людини як умови її 

відтворення та розвитку, умов її буття та відтворення соціального світу 

загалом мають і свої внутрішні особливості та закономірності, зумовлені 

спрямованістю розвитку кожного із них – себе в собі для себе в одному 

випадку та себе серед інших для себе через інших – здійснення себе не тільки 

як носія, а й творця соціального в іншому. 

Саме в процесі самореалізації стикаються потреби індивіда 

реалізуватися в особистому, індивідуальному творчому пориві, у реальному 

значущому для нього досягненні та потреби прийняття його досягнення 

іншими, суспільством як реально соціально значущого, соціально 

оцінюваного, потреби бути причетним до цілого, брати участь у відтворенні 
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соціального за допомогою надання йому свого «Я», відбутися в людській 

належності як реальний носій соціального. 

У процесі самореалізації вибудовуються свої вертикальні й 

горизонтальні рівні, зумовлені закономірностями її розгортання й здійснення 

в онтогенезі, різницею ситуацій розвитку людини, її індивідуальними  

особливостями, можливостями. Самореалізація забезпечує основи для 

виконання-здійснення сформованого в саморозвитку «Я», його здібностей, 

потреб, творчих можливостей на кожному віковому етапі загалом, а також 

його прийняття соціумом, у якому він може подати себе у творчому 

здійсненні, розвинути й реалізувати свою самість, суб’єктність, 

суб’єктивність. 

Друге рангове місце належить індикатору відповідальності «Знаю 

основи педагогіки та психології». У реальному процесі пізнання кожне 

науково-педагогічне поняття стає складною організованою, відкритою 

мікросистемою, що постійно змінюється, пов’язується з іншими 

мікросистемами, утворюючи єдину мікросистему. 

Педагог-професіонал за покликанням визначає свій шлях через пошук 

себе як особистості, що є непростим шляхом пошуків та можливих втрат, 

творчого самотворення. 

Останнє рангове місце у цієї групи студентів посідає індикатор 

соціальної відповідальності «Знаю навчальний курс із основної спеціальності 

(фаху)». Як цінність і засіб професійної праці, психологічне знання 

перетворюється на живе знання і є справжнім показником індивідуальності 

вчителя, визначає його ставлення до власної діяльності та педагогічної 

дійсності загалом. 

В індивідуальній свідомості ціннісні об’єкти й особливе ставлення до  

них реалізуються особистісними смислами, а ціннісно-смислове ставлення 

майбутніх учителів до психології та педагогіки пояснюється як особливий 

особистісний акцент, який виникає під час опанування студентами 
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професійно орієнтованих психолого-педагогічних знань. Таке ставлення 

говорить про потреби та інтереси майбутніх педагогів у галузі педагогіки та 

психології, зорієнтовує й спрямовує активність студентів на розв’язання 

актуальних особистих й професійних проблем психологічними засобами, 

суттєво впливає на весь процес їх навчання та виховання. 

У студентів контрольної групи перше рангове місце належить 

індикатору соціальної відповідальності «Знаю навчальний курс із основної 

спеціальності (фаху)». У центрі педагогічної концепції самореалізації 

міститься індивідуальний досвід людини та її здатність до саморозкриття, 

можливість виявлення унікальної й неповторної сутності, визначення 

напрямку й засобів особистісного зростання. Тут здійснюється вплив 

соціально-професійних вимог на самооцінку, самоствердження, 

самовизначення, професійну самосвідомість, на мотивацію досягнень у 

професії, на цілі професійного зростання. Причина самореалізації полягає в 

необхідності узгодження внутрішніх інтенцій людини й умов, за яких вона 

живе. Педагогічний аспект проблеми самореалізації особистості передбачає 

розробку засобів й умов, що стимулюють процеси самопізнання, 

цілепокладання, проєктування перспектив індивідуальної життєдіяльності. 

Отже, теоретична за своєю сутністю проблема самореалізації особистості має 

практично орієнтований характер. 

Самореалізація може здійснюватися спонтанно в тому разі, якщо 

людина реалізує свої можливості, не усвідомлюючи це. Необхідними 

умовами успішної самореалізації в організованому освітньому процесі 

вважаємо: переважну орієнтацію педагога на суб’єктивний досвід учня, 

обов’язкове використання рефлексивних процедур, досягнення 

взаєморозуміння в інтерпретації результатів діагностики, наявність 

можливостей для вільної комунікації; підтримку в спробах усунення розривів 

між «хочу – можу – є – потрібно»; допомога в пошуках засобів реалізації 
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діяльності; урахування індивідуальних особливостей і диференціювання 

педагогічних впливів при загальній гуманістичній орієнтації. 

 

 

Рис. 3.2.11. Ранговий аналіз змісту індикаторів самоудосконалення 

особистості (Icв), квітень 2021 року. 

 

Будь-яка діяльність є процес (дія) перетворення та його результат. 

Якщо продукт праці має практичну цінність, то діяльність стає 

продуктивною, оскільки людина формує не лише себе, а й навколишнє 

середовище, створює певні об’єкти, структури. Пам’ятаємо, що результатами 

діяльності можуть бути емоції, які сприяють чи заважають здійсненню видів 

діяльності, спостереженню, доповнюють досвід суб’єкта діяльності, а також 

досвід її здійснення, тобто, результат діяльності, зокрема й педагогічної, є 

складним. 

З-поміж індикаторів професійного самовдосконалення, у групі 

студентів, які активно розвивають комунікативну взаємодію особистості 

перше рангове місце посідає індикатор «Знаю, що у мене є риси характеру, 



 176 

необхідні педагогу». На першому етапі студенти розв’язують особливе 

смислове завдання, наслідком якого є усвідомлення особистісного смислу, 

значення для «мене» психологічного знання. Висхідним пунктом руху на 

цьому етапі є виникнення динамічної смислової системи, наслідком етапу – 

інтеріоризація й втілення сформованого в індивідуальній свідомості 

ставлення до психології як особистісного смислу. На другому етапі 

особистісний смисл стає змістом смислової установки студентів, що 

виявляється в готовності до здійснення діяльності, певним чином 

спрямованої. Відбувається ціннісно-смислове самовизначення майбутніх 

учителів. Смисловий досвід ставлення студентів до психологічного знання, 

здобутого в попередніх діях на лекціях, семінарах, лабораторно-практичних 

заняттях, фіксується у свідомості, отримуючи можливість актуалізуватися в 

нових діях, передуючи їх характеру й спрямованості. Останнім етапом 

формування ціннісно-смислового ставлення майбутніх педагогів до 

психологічного знання є етап руху особистісного смислу від індивідуальної 

свідомості студентів до продуктів їхньої діяльності. 

Неформальний обмін з учителем різноманітними цінностями у вигляді 

інформації, стосунків, особистих думок, суджень, орієнтацій стимулює 

працездатність учнів, духовно збагачує їх. Така взаємодія та стосунки 

встановлюються через співчуття, потребу в спілкуванні, емоційні контакти, 

уміння вчителя сприймати інформацію з позиції учня, здатність до розуміння 

внутрішнього духовного світу вихованця тощо. 

Будучи суб’єктом діяльності, вчитель може виконувати функції 

аналізу, цілепокладання, планування, організації, контролю, проєктування, 

мотивування, оцінки, комунікації тощо. Функції, потрібні для здійснення 

різних практичних дій, варіативні. З цього погляду основним завданням 

педагогічної освіти стає надання майбутнім педагогам засобів реалізації 

відповідних функцій суб’єкта та формування вміння застосовувати ці засоби 

в практичній діяльності. 
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Отримати потрібні засоби студенти можуть під час вивчення 

навчальних дисциплін у кожному із блоків психолого-педагогічної 

підготовки. Засвоєння засобів розв’язання кожного практичного завдання має 

відбуватися одночасно, а в процесі навчання розв’язується особливе 

навчальне завдання щодо синтезу окремих засобів та методів у цілісний 

спосіб вирішення певних практичних завдань. 

У сучасних концепціях гуманістичної освіти одним із важливих 

компонентів педагогічної культури визнається досвід творчої діяльності 

вчителя, а його професіоналізм оцінюється за показниками концептуальності 

та індивідуальності стилю. Для цього необхідний достатньо високий рівень 

науково-педагогічної грамотності. 

Для орієнтації майбутнього вчителя в гуманній творчості потрібна нова 

якість методологічної культури, що сприяла б виникненню загальної 

професійної культури майбутнього вчителя, особистісної смислотворчої 

діяльності. 

Діяльність свідомості відрізняється від діяльності мислення тим, що 

основні цінності – особистісний смисл та досвід – виникають, існують й 

керують поведінкою людини лише в її свідомості. Гуманістичні цінності 

стають особистісними не тому, що вчитель залучається до знань, а 

вихователь виховує, як потрібно чи непотрібно поводитися. Особистісний 

смисл та досвід стають досягненнями людини лише за умови, якщо вона сама 

усвідомлює цінність знань та правильної поведінки особисто для себе. Для 

цього потрібна активна інтелектуальна діяльність свідомості, яка самостійно 

вибирає цінності. 

Педагогічна свідомість – це сукупність педагогічних ідей, цільових 

установок, що стали орієнтиром та інструментом педагогічної діяльності. 

Вона слугує парадигмою, з огляду на яку людина сприймає, осмислює, 

оцінює отриману ззовні інформацію й здійснює свою теоретичну чи 

практичну діяльність, адекватну цим установкам. 
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Для майбутнього вчителя в перспективі важливо вміти розрізняти 

особистісний та індивідуальний підходи. Для розуміння цього вчителю 

необхідні уміння не тільки практичної діяльності, а й інтелектуальної 

переддіяльності. Кожному вмінню-дії має передувати комплекс 

інтелектуальних операцій: осмислення, переосмислення, встановлення 

зв’язків, побудова нових смислів, конструювання дій тощо. Слід навчитися 

не тільки використовувати зразки педагогічної діяльності, а й створювати 

власні авторські моделі на основі вміння надавати смислу. Для цього 

свідомість учителя по-особливому налаштовується на науково обґрунтовану, 

самоорганізовану творчість. 

Друге рангове місце посідає індикатор професійного 

самоудосконалення «Хочу мати визнання керівництва в навчанні, роботі». 

Внутрішні зміни, що відбуваються в особистості, забезпечуються діяльністю 

особистісних структур свідомості, що так само впливають на якість навчання 

та виховання. Виникнення у свідомості нових, більш сильних структур, що 

мають нові якості, уможливлюється дотриманням низки умов: 1) стара 

система перебуває в кризовому стані, і її структури не можуть впоратися із 

вимогами нової ситуації; 2) основне джерело виникнення нових якостей 

покладено всередину самої системи, однак для того, щоб запустити механізм 

самоорганізації, це джерело повинне зазнати зовнішнього впливу; 3) нова 

структура в процесі еволюції та тих відхилень, випадковостей, що її 

супроводжують, повинна самостійно вижити, щоб досягти потрібної 

стійкості; 4) формування нових якостей у системі має визначатися 

синергетичними принципами й умовами. Це означає, що реальна, 

гуманістична взаємодія між учителем та учнем можлива за умови, якщо вона 

вибудовується на основі орієнтирів для спільної творчості в навчанні та 

вихованні, що створюють зовнішнє виховне поживне середовище для 

виявлення внутрішніх джерел саморозвитку та самоорганізації. 
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Одним із важливих перехідних моментів від стратегії методологічної 

культури до тактики самоорганізованого виховання є уміння педагога 

встановлювати й застосовувати комплекси педагогічних орієнтирів. Вони 

подані в системі самоорганізованої педагогічної діяльності, основними 

компонентами якої є її мета, зміст, технологічні основи. Увесь ціннісний 

матеріал для моральної самоорганізації особистості, який може бути 

потрібним у процесі застосування технологій педагогічної підтримки, 

міститься в структурах свідомості особистості – у критичності, мотивуванні, 

рефлексії, опосередкуванні, колізійності тощо. 

Перехід особистості до нового стану супроводжується переживаннями, 

усвідомленням ситуації та свого місця в ній. Позиція активної творчої 

діяльності з перетворення ситуації відповідає стану самоорганізованої 

творчості навчання, виховання та самовиховання й визначається як мета 

педагогічної діяльності. 

У сучасній науковій літературі однозначного тлумачення поняття 

«вибір» дотепер не існує. «Вибір» у працях філософів, психологів, етиків, 

соціологів визначається по-різному. Різні види вибору різняться за 

спрямованістю їх змісту, за галуззю виявлення, за ступенем інтенсивності 

творчих зусиль суб’єкта, за характером значущості тощо. 

В етиці вибір людини визначається в моральному аспекті. Моральний 

вибір – акт моральної діяльності, пошуків особистості, що подається в 

усвідомленій перевазі певної системи цінностей, лінії поведінки або 

конкретного варіанту вчинку, коли людина самостійно приймає моральне 

рішення й забезпечує його реалізацію. 

У психологічних дослідженнях вибір людини висвітлюється в 

контексті проблеми самовизначення, самореалізації особистості. Йдеться про 

життєві вибори, в основу яких покладено основні світоглядні принципи, що 

визначають життєву стратегію людини як суб’єкта життєдіяльності, і тому 

вибір характеризує його цілісність. 



 180 

Останнє рангове місце має індикатор-вид діяльності «Хочу працювати 

педагогом після закінчення університету». Втілення психолого-педагогічних 

знань у практику взаємодії з дітьми здійснюється успішніше за умов, якщо 

педагог уміє створити сприятиві умови для дієвості учнів; подати 

інформацію так, щоб вона була доступною для слабших учнів й достатньою 

для більш сильних; залучити всіх учнів до корисної для них праці. 

Педагогізація освітнього процесу в закладах вищої освіти полягає в 

тому, що курс соціально-економічних дисциплін має спрямовуватися на 

розвиток нової парадигми професійного мислення студентів, що виявляється 

в усвідомленні ними космопланетарної сутності людської особистості. З 

огляду на це в майбутнього вчителя формується нове бачення філософії 

освіти та мети гуманітарної школи. 

У студентів контрольної групи перше рангове місце посідає індикатор 

професійного самоудосконалення «Робота із самоосвіти». Чим повніше 

індивід опановує суб’єктивну позицію в діяльності, тим більше можливостей 

отримує в реалізації себе як особистості й індивідуальності та свого 

суб’єктного потенціалу. 

Практика засвідчує, що більшість молоді переживає незадоволеність й 

розчарування через зроблений вибір навчально-професійного поля. У дії 

виявляються закономірні особливості психічного й соціального розвитку 

вчорашнього школяра, які викликають відповідні труднощі, пов’язані з 

процесом адаптації у вищому навчальному закладі наявних шкільних 

стереотипів навчання. Нове, незвичне для учня соціокультурне середовище й 

більш вільний характер організації занять активізують на перших-других 

курсах конфлікти особистісного й професійного самовизначення. 

Суб’єктний досвід стає можливим лише в разі ставлення до себе як до 

об’єкту, тоді й зовнішні предмети стають для суб’єкта світом об’єктів, лише 

тоді, коли з’являється перший, елементарний акт самопізнання. 

Цілі формування особистості як різнобічно інтегрованої в культуру й 
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вільної за різних підходів суперечать навчальним планам й програмам. 

Насиченість програм науковою інормацією спричиняє перевантаження учнів, 

унеможливлює їх особистісне осмислення. А вимоги гуманітарної освіти, що 

вважаються надактуальними, суперечать вимогам стандартів, що обмежують 

виховний та освітній потенціал і смисл навчального матеріалу. 

 

3.3. Ефективна організація науково-дослідної діяльності 

 

Відмінності значень індексів соціально-професійної зрілості студентів 

експериментальної та контрольної груп подаємо за допомогою Таблиці 3.3.1 

 

Таблиця 3.3.1 

Узагальнене значення індексів соціально-професійної зрілості групи 

студентів, які здійснюють активну організацію науково-дослідної діяльності 

особистості (в абс. вел.), станом на квітень 2021 р. 

Студенти, які здійснюють активну 

організацію науково-дослідної 

діяльності особистості 

(Н = 25 осіб) 

Студенти, які не здійснюють 

активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості 

(Н = 25 осіб) 

4,57 3,38 

 

Подані в Таблиці 3.3.1 дані засвідчують, що активна участь студентів – 

майбутніх викладачів – в організації науково-дослідної діяльності 

особистості є ефективною умовою розвитку їхньої соціально-професійної 

зрілості. 

Показники цієї залежності ми спостерігали за допомогою даних 

частотних розподілів студентів за значеннями індексу соціально-

0професійної зрілості та критеріїв її розвитку. 
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Значення рівня соціально-професійної зрілості студентів ми фіксували 

за допомогою числових індексів, що дозволяє здійснювати порівняльний 

аналіз їх змінювання. 

Числове узагальнене значення індексу соціально-професійної зрілості 

групи студентів, які активно залучаються до науково-дослідної діяльності 

особистості в освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти, 

становить 4,54, а тих студентів, які не активні в цьому виді діяльності, – 3,38. 

Для експериментальної групи студентів це значення потрапляє у числовий 

інтервал на шкалі вимірювань 4,51–5,01, а для контрольної – 3,01–3,51. 

(Рисунки 3.3.1–3.3.8). 

 

Рис. 3.3.1. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 

 

Значення Рисунка 3.3.1 показують, що отримані дані частотних 

розподілів соціально-професійної зрілості особистості майбутніх педагогів 

підлягають нормальному розподілу. 
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Дані Рисунка 3.3.1 засвідчують існування статистичної різниці у 

виявленні соціально-професійної зрілості особистості майбутніх педагогів 

обох вибіркових сукупностей за допомогою активного розвитку науково-

дослідної діяльності особистості. 

 

 

Рис. 3.3.2. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціально-професійної зрілості особистості (Іспз). 

 

Феномен індивідуальної змінюваності в наукових дослідженнях 

розглядається як практично безмежний. Ця змінюваність виявляється у всіх 

системах і на усіх рівнях людської життєдіяльності, оскільки пов’язана не 

тільки з розвитком мозку, а й накопиченням індивідуального досвіду в 

процесі розвитку, де визначальними стають соціальні функції індивіда й 

комунікація. Саме тому пристосувальний характер цілісного організму 

дитини у її взаємодії із зовнішнім середовищем опосередкований не 

стаціонарно, не паспортним віком вихованця, а індивідуальною зрілістю 

різних психофізіологічних систем, функціонування яких, зі свого боку, 

сприяє якісній перебудові організму. Такі якісні зміни діяльності 
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психофізіологічних систем притаманні певним стадіям на кожному віковому 

періоді. 

 

Рис. 3.3.3. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовизначення особистості (Iс). 

 

Розуміючи особистість як одну із сутнісних характеристик людини, її 

соціального розвитку, визнаємо, що особистісна зрілість (зріла особистість) 

не розкриває всіх аспектів цілісного розвитку особистості. У процесі 

онтогенезу та соціогенезу формуються різні варіації рівнів розвитку різних 

видів зрілості людини, що дорослішає, видів, нерозривно пов’язаних із її 

освітньою діяльністю. 

На рубіжних етапах вікового розвитку, що певною мірою 

співвідносяться із рівнями навчання в системі неперервної освіти, людина 

досягає своєї вершини, своєї зрілості, що втілюється в готовності до 

переходу на новий, більш високий рівень освіти й розвитку. У процесі 

дорослішання людина здатна розв’язувати нові, більш складні завдання в 

житті, навчанні чи праці, ураховуються якісні зміни у фізичному й 

психічному розвиткові, у здоров’ї, освіті й вихованості, мотивації діяльності, 

в особистісній царині й творчій самореалізації індивідуальності людини. 
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Рис. 3.3.4. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовизначення особистості (Iс). 

 

 

Рис. 3.3.5. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом соціальної відповідальності (Iв). 
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Кожний віковий етап розвитку певною мірою пов’язаний із періодами 

навчання. Він завершується досягненням відповідного виду зрілості, сутність 

якого полягає в готовності до розвитку освіти на наступному етапі: 

дошкільник досягає шкільної зрілості; випускник початкової школи –

навчальної зрілості, тобто готовності до освітньої діяльності в основній 

школі (коли навчальна діяльність стає провідною в розвитку підлітка); 

випускник основної школи досягає особистісної зрілості, тобто прагнення до 

особистісного самовизначення, до осмисленого і відповідального вибору 

подальшого освітнього руху; випускник середньої школи досягає соціальної 

зрілості, тобто обирає шлях життєвого (особистісного й професійного) 

самовизначення. 

 

Рис. 3.3.6. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом соціальної відповідальності (Iв).  

 

На рівні особистості саморозвиток та її духовне збагачення на 

відповідних етапах життєвого шляху відбуваються тільки завдяки 

формуванню й розвитку різних новоутворень. Формування та закріплення 

певних новоутворень спричиняє руйнування однієї соціальної ситуації 
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розвитку й зумовлює виникнення іншої, адекватної новому психологічному 

стану особистості. 

Відповідальність особистості охоплює лише ті норми і цінності в 

суспільстві, які стають прогресивними у свідомості й діяльності особистості. 

У психологічних дослідженнях зауважується кореляційна залежність 

відповідальності від самовизначення. 

Ми дотримуємося погляду, згідно з яким соціальну відповідальність 

логічно розглядати як інтегральну якість особистості, що визначає поведінку, 

діяльність людини на підставі усвідомлення й прийняття нею необхідної 

залежності цієї діяльності від суспільних цілей і цінностей. 

Виникнення внутрiшньої вiдповiдальностi, перетворення її на 

соцiальну якiсть особистостi залежить вiд активностi та самовизначення 

людини, її психологiчних й iнтелектуальних особливостей. 

 

 

Рис. 3.3.7. Динаміка частотного розподілу студентів контрольної групи 

за індексом самовдосконалення (Iс).  
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Основне завдання виховної й педагогічної діяльності полягає в 

підготовці людини до життя в суспільстві, що передбачає пристосування 

індивіда до найрізноманітніших видів діяльності. 

 

 

Рис. 3.3.8. Динаміка частотного розподілу студентів експериментальної 

групи за індексом самовдосконалення (Iс). 

 

Особистісно-формувальною діяльністю, яка утворює специфічний вид 

«опрацювання людей людьми», є виховно-педагогічна діяльність, 

спрямована на формування громадських індивідів, їх особистості. 

Педагогіку, на відміну специфічній рефлексії самосвідомості в 

психології, цікавлять саме ті характеристики діяльності вчителя, які 

«виводять» його за межі конкретно-практичного діяння. Педагог розсуває 

межі безпосередніх діяльнісних основ своєї праці (методики, педагогічні 

технології), однак шукає для них особистісно орієнтовані, укоріненні в 

культурі основи, іноді виходячи із соціокультурного призначення діяльності 

вчителя. Із цієї позиції нас цікавить самосвідомість педагога в 

соціокультурному вимірюванні, коли педагог постає не тільки виконавцем 
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інституціональних вимог, а й особистістю, здатною усідомити свою самість, 

самовизначитися стосовно інших й визначити себе, свій професійний та 

особистісний вибір у більш широкому культурному розумінні. 

 

 

Рис. 3.3.9. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціального 

самовизначення особистості (Iс), квітень 2021 року. 

 

Світоглядна позиція, що формується в реальній діяльності й рефлексія 

на ті проблемні ситуації, що виникають у цій діяльності, сприяють 

усвідомленню себе не тільки як предметника, однобічно спрямованого у 

своєму розвитку професіонала, а як цілісної особистості, готової й здатної до 

різнобічного опанування й ставлення до природного й соціального світів, 

тобто усвідомленню себе як суб’єкта й представника культури. 

У групи студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості перше рангове місце належить індикатору 

соціального самовизначення «Хочу займатися науковою діяльністю після 

закінчення навчання в ЗВО». Одним з основних висновкiв, що iснує в 
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бiльшостi наукових дослiджень стосовно поняття «соцiальна зрілість», є 

висновок про те, що особистiсть є суб’єктом людської дiяльностi, 

спрямованої на перетворення навколишньої дiйсностi. З цієї позиції 

формування соціальної зрілості особистості розкривається через зміст двох 

взаємозумовлених процесів – становлення й розвитку. Ми пропонуємо 

розглядати більш ширше поняття – становлення. 

 

 

5 11104 81 3 62 97

1011 8 16 39 5 27 4

11 6 0 6 11 Робота із самоосвітиУ навчанні, роботі я дотримуюся наявних норм та традиційХочу мати визнання керівництва у навчанні, роботіХочу працювати педагогом по закінченню університетуЗнаю, що у мене є такі риси характеру, які необхідні для педагогаВважаю, що професія педагога потребує постійного самоудосконаленняЗавжди оцінюю свою діяльністю у навчанні, роботіХочу займатися науковою діяльністю по закінченню навчання у ЗВОЗавжди якісно виконую наявні завданняЗнаю основи педагогіки та психологіїЗнаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)

Студенти, які здійснюють активну організацію науково-дослідної діяльності (Н = 25 осіб)Студенти, які не здійснюють активну організацію науково-дослідної діяльності (Н = 25 осіб)Рис. 3.3.10. Ранговий аналіз змісту індикаторів соціальної 

відповідальності особистості (Iв), квітень 2021 року. 

 

Суттєвим моментом у питаннi про становлення соцiальної зрiлостi 

вчителя є цiннiсні орiєнтацiї його особистостi. Сутнiсть проблеми побудови 

цiннiсно-нормативної моделi становлення соцiальної зрiлостi вчителя 

полягає у тому, щоб виокремити системо утворювальну властивiсть системи 

«особистiсть – середовище». Тоді в структурі соціальної зрілості найбiльш 

важливими для вчителя є ситуація, соціальна позиція, соціальне 

самовизначення, соціальна активність, соціальна відповідальність та 

соцiальнi установки, якi визначають мету й засоби його дiяльностi. Із 
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психологiї вiдомо, що цiннiснi орiєнтацiї – це внутрiшє (спонукальне) начало 

людської дiяльностi. Процес формування в цьому спрямуванні цiннiсної 

орiєнтацiї є формуванням особистостi в умовах її соцiального оточення. З 

iншого боку, цiннiсна орiєнтацiя – це стiйке й цiлiсне соцiальне утворення, у 

якому концентрується весь досвiд, накопичений людиною протягом її життя. 

Соцiальна зрiлiсть є складним особистiсним утворенням. Такому 

утворенню, що має ознаки системного явища, властива цiлiснiсть, елементи 

якої специфічно взаємопов’язані, серед яких особливе мiсце посідають 

системоутворювальнi, зокрема, органiзацiйнi зв’язки. 

Отже, з погляду на сучасну теорію систем і системний аналіз поняття 

«зрілість» можна застосувати до будь-якої складної соціальної системи для 

характеристики стану її окремих елементiв та всiєї системи загалом. 

Становлення змісту соціальної зрілості особистості характеризується тим, що 

кожний її елемент у змозi здiйснювати свої функцiї, реалiзувати в практичнiй 

дiяльностi свої якісні характеристики. 

На другому ранговому місці розміщено індикатор «Завжди оцінюю 

свою діяльність у навчанні, роботі». Пiд зрiлiстю особистостi вчителя ми 

розумiємо передусім соцiальну зрiлiсть, що виявляється в тому, наскiльки 

адекватно він розумiє своє мiсце в шкільному середовищі, населеному 

пункті, суспiльствi, яким свiтоглядом керується, яке його ставлення до 

суспiльних iнститутiв (норм моралi, норм права, законів, соцiальних 

цiнностей), до своїх обов’язкiв та своєї працi. Соцiальна зрiлiсть 

обумовлюється наявнiстю психологiчної зрiлостi. Не може бути повної 

психологiчної зрiлостi в соцiально незрiлої особистостi, яка характеризується 

одноманiтнiстю суджень та дiй і навпаки. 

Зрiлiсть людини більшістю виявляється в культурi особистiсного 

прагнення, визначається мiрою вiдповiдального ставлення до поставленої 

мети, характером та якiстю планування її досягнення. Тому соцiальна 

зрiлiсть передбачає iнтелектуальні якості та громадські почуття: об’єктивне 
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бачення свiту, iсторичний (життєвий) оптимiзм, працелюбство та високий 

професiоналiзм. 

 

 

Рис. 3.3.11. Ранговий аналіз змісту індикаторів самоудосконалення 

особистості (Ic), квітень 2021 року. 

 

Соцiальна зрiлiсть вчителя об’єднує два рiвнi – соціально-свiтоглядний 

та поведiнковий. У взаємодiї вони утворюють вищу якiсть – соцiальну 

визначенiсть мислення та почуттiв, тобто оволодiння соцiальними знаннями 

та соцiальним досвiдом. Громадське виховання й самовдосконалення 

особистостi розуміємо як єдиний процес соцiалiзацiї людини. 

Останнє рангове місце в студентів експериментальної групи належить 

індикатору «Хочу мати визнання керівництва в роботі, навчанні». Учитель 

сьогодення – безпосередня виробнича сила суспільства, яка реалiзує важливу 

соцiальну функцiю – духовне вiдтворення людини, а отже, i суспiльства. 

Учитель – не лише професія для транслювання знань. Це висока мiсiя, 

призначення якої – «створення» особистостi, утвердження людини в людинi. 
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Сьогодення вимагає яскравої, масштабної особистостi вчителя, яка глибоко 

володiє досягненнями наук про людину та закономiрностями її розвитку, 

новими педагогiчними технологiями та мистецтвом спiлкування, високою 

педагогічною майстерністю. Сучасний учитель покликаний бути носiєм 

накопичених загальнолюдських цiнностей, має всебiчно знати нацiональнi, 

культурнi, iсторичнi традицiї свого народу та людства загалом. 

У студентів контрольної групи студентів, перше рангове місце посідає 

індикатор соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної 

спеціальності (фаху)». Психiчний i соцiальний розвиток особистостi 

здiйснюється на всiх етапах життєвого шляху, де разом iз загальними 

закономiрностями розвитку характеризується особливими, специфiчними 

закономiрностями. Досягнення певного рівня зрiлостi особистостi не можна 

розглядати як деякий кiнцевий стан, до якого спрямовано розвиток i яким вiн 

закiнчується. Навпаки, чим зрiлішою з психiчної i соцiальної позиції є 

особистiсть, тим бiльше зростає її здатнiсть до подальшого розвитку. 

Вивчаючи становлення соцiальної зрiлостi учителiв, ми зосередили 

увагу на вивченні механізмів стимулювання їх професiйного самовиховання, 

розвитку iнiцiативи, формуваннi особистiсного стилю навчально-виховної 

дiяльностi на основi врахування особливостей особистостi та рiвня 

професійної пiдготовки. Саме таке поєднання сприяє зростанню 

задоволеностi вчителя роботою в школi за рахунок зниження iнтенсивностi 

труднощiв, із якими вiн стикається, закрiплення зв’язкiв у педагогiчному 

колективi, через додаткові перспективи в реалiзацiї здiбностей. Аналіз змісту 

цих процесів є основою вивчення основних критеріїв становлення соціальної 

зрілості особистості вчительських кадрів. 

Узагальнюючи вищесказане зазначимо, що цiннiсні орiєнтацiї вчителя 

є суттєвими ознаками його соцiальної зрiлостi i як основний елемент його 

свiдомостi та самосвiдомостi. Свiдченням того, що особистiсть досягла 

перiоду соцiальної зрiлостi i залучилася в суспiльнi стосунки як цiлiсна 
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саморегулювальна система, є соцiальної вiдповiдальність особистостi 

вчителя як усвiдомленої необхiдностi своєї поведiнки з метою соцiального 

прогресу. 

У групи студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості перше рангове місце з-поміж індикаторів 

соціальної відповідальності посідає індикатор «Вважаю, що професія 

педагога потребує постійного самовдосклналення». Активна життєва позицiя 

особистостi вчителя саме й полягає в його здатностi до здiйснення функцiй 

самоконтролю, саморегуляцiї, самоутвердження та самосвiдомостi. Саме 

вчитель найбiльш стiйко демонструє цiннiсний спосiб моделювання, змiст 

суспiльно значущої дiяльностi, спiлкування й поведiнки, за яких особистiсть 

може стати самостiйною системою в мiжособистiсному просторi. У процесi 

формування соцiальної активностi вчитель активно шукає, створює й 

перетворює умови задоволення суспiльно значущих потреб згiдно з позицiєю 

власної особистостi, її цiнностями й поставленими до неї вимогами. 

Соцiальна активнiсть є особистiсним способом зiставлення себе з iншими 

людьми, визначенням своєї позицiї i цим характеризує соцiальну 

самореалiзацiю. 

Соцiальна зрiлiсть особистостi вчителя виявляється за наявностi 

логiчних взаємозв’язкiв соцiальної самореалiзацiї й соцiальної 

відповідальності, що є важливими поняттями соціальної зрілості особистості 

і її основними критеріальними характеристиками. Ця позиція у виокремленні 

названих критеріїв спостерігається в дослідженнях інших науковців. 

Проблема соцiальної вiдповiдальностi має тiсний зв’язок з проблемою 

свободи, оскільки йдеться про необхiднiсть прийняття компетентного 

рішення. 

Друге рангове місце в цієї групи студентів належить індикатору 

«Завжди якісно виконую завдання». Формування соцiальної вiдповiдальностi 

доцiльно окреслити як вiдповiдальну дiяльнiсть, спрямовану на реалiзацiю 
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соцiально значущої мети, що виникає через послiдовну реалiзацiю 

системного пiдходу в навчально-виховному процесi, у якому навчальна, 

науково-дослiдна й громадська дiяльнiсть взаємодоповнюють одна одну. 

Тодi науково-дослiдний блок педагогiчної освiти разом із навчальним i 

виховним блоками максимально стимулюють активний розвиток усiх 

основних структурних компонентiв педагогiчної спрямованостi особистостi 

вчителя в їх органiчнiй єдностi. 

Основне завдання виховної i педагогiчної дiяльностi вчителя на 

сучасному етапі розвитку суспільства полягає в пiдготовцi людини до життя 

в суспiльствi, що передбачає залучення iндивiда до найрiзноманiтнiших видiв 

дiяльностi. Педагогiчна дiяльнiсть здiйснюється як об’єктивно реальний 

процес, спрямований на трансформацiю соцiального досвiду, вироблення на 

його основi соцiальних якостей i соцiально необхiдної поведiнки особистостi. 

Виховний процес в умовах загальноосвiтньої школи, педагогiчного 

навчального закладу враховує особливостi й закономiрностi функцiонування 

усiх ланок освітнього механiзму. Неможливо зрозумiти педагогiчний процес 

у школi поза його середовищем, поза оточенням. Пiд середовищем виховання 

особистостi розумiють усе те, із чим цей процес взаємодiє, те, на що виховна 

дiяльнiсть впливати не може, однак зазнає впливу ззовнi. 

Формування соцiальної вiдповiдальностi як однiєї iз найважливiших 

професiйних якостей вчителя потребує цiлеспрямованої диференцiйованої 

роботи з усiма учнями школи, педагогічного навчального закладу. Знання, 

якi одержав вчитель у процесі професійної підготовки, мають особисту 

значущiсть, перетворюються на переконання, стають мотивами поведiнки, 

виявляючись у практичнiй дiяльностi. Отже, соцiальну вiдповiдальнiсть 

логiчно розглядати як iнтегральну якiсть особистостi, яка визначає поведiнку, 

дiяльнiсть людини на основi усвiдомлення й прийняття нею необхiдної 

залежностi цiєї дiяльностi вiд суспiльних цiлей i цiнностей.  
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На останньому ранговому місці розміщено індикатор «У навчанні, 

роботі я дотримуюся прийнятих норм та традицій». Пiзнання процесу 

становлення соцiальної зрiлостi особистості вчителя – це пiзнання дiяльностi 

вчителя в суспiльствi (середовищi). Кiнцевою метою такого пiзнання є 

регулювання цiєї діяльності, однак соціально-педагогiчна дiяльнiсть завжди 

свідома, до того ж вiд мiри її усвiдомлення залежить її ефективнiсть. 

Наполягаючи на дiйовому характерi самосвiдомостi, ми вiдзначаємо й 

духовну природу субстрату цiєї дiєвостi, оскільки самосвiдомiсть особистостi 

є когнiтивно-психологiчним феноменом. Самосвiдомість i як процес, i як 

структура формується пiд час дiяльностi людини та її спiлкування й своїм 

розвитком вiдтворює те, що її формує, тобто дiяльнiсть суб’єкта, його 

взаємини, його спiлкування, його розвиток. Водночас соцiально зумовлена 

природа самосвiдомостi робить її дiалогiчною, тобто самосвiдомiсть як 

явище свiдомостi не монолог свiдомостi з самим собою. Це швидше дiалог 

особистостi зi своїм досвiдом. Розвиток самосвiдомостi є розвитком 

феноменального «Я» iндивiда, однак це «Я» виникає, стає, утверджується 

лише дiяльнiсно опосередковуючися своїм «не Я», лише виявляючи в ньому 

«своє інше», лише поновлюючи себе запозиченими через «не Я» смислами, 

тобто «образ Я» містить соцiальнi компоненти. I навпаки, вiдмiннiсть «Я» i 

«не Я» iснує скрiзь, де є iндивiдуальна самосвiдомiсть, оскільки людина 

пiзнає себе лише завдяки результатам своєї спiльної з iншими людьми 

дiяльностi, позбавляється її як «зовнішньої», неминуче заходить у безвихiдь, 

стає «порожнім» поняттям. 

Самосвiдомiсть вчителя – це не пасивний результат його залучення в 

групу, суспiльство. Вона є дiєвим феноменом, покликаним виконувати 

регулятивну функцiю. До того ж, маючи соціальні всезагальнi й соцiально-

типизованi (професiйнi) риси, середовище формує вчителя як особистiсть. 

Регулятивна функцiя самосвiдомостi в цьому разi полягає в здiйсненнi 

вчителем соцiального самоконтролю, тобто в постiйнiй готовностi 
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реалiзувати трансформованi ним суспiльнi й груповi обмеження та 

регламентацiї, що мають для нього соцiальну значущiсть. 

У групи студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості з-поміж індикаторів професійного 

самовдосконалення на першому ранговому місці посідає індикатор «Хочу 

займатися науково-дослідною діяльністю після закінчення навчання в ЗВО». 

Соціальна зрілість і педагогічна майстерність вчителя на практиці 

виявляються у тісному взаємозв’язку, тому професійна самосвідомість 

вчителя не може бути сформованою доти, доки майбутній учитель не 

залучиться в практичну діяльність. 

У сучасних умовах не можна ефективно розв’язувати проблеми 

навчання й виховання, не оволодівши елементами педагогічної майстерності, 

не озброївшись науковою методологією, різноманітними знаннями з 

педагогіки психології, інших соціальних наук, не навчившись критично й 

творчо застосовувати їх у роботі з дітьми. 

Функція інформатора, що передає змістову сторону знань певною 

мірою зберігається й зараз. Однак учень сьогодні ще до вступу до школи, а 

потім і поза нею одержує велику змістовну інформацію з книг, журналів, 

насамперед з Інернету тощо. Отже, функцію педагога для передання знань 

уже не можна вважати основною. А в майбутньому вона буде ще 

послаблюватися. 

Професіоналізм вчителя сьогодні має виявлятися переважно в тому, що 

він здобуває знання про те, як навчати й виховувати, як переключати учня із 

одного стану в інший, супроводжувати від нижчого рівня його розвитку до 

вищий, тобто в тому, як найбільш швидкими й економічними шляхами 

реалізувати завдання формування соціальної зрілості особистості учнів. 

Отже, основною функцією соціально зрілого вчителя, у якій найповніше 

реалізується його професіоналізм, є функція керівника, організатора. У 
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завдання вчителя входить трансформація державних завдань, поставлених 

перед школою, у педагогічні. 

Друге рангове місце посідає індикатор «Знаю, що у мене є риси 

характеру, необхідні педагогу». Важливим у діяльності вчителя є вміння 

надавати допомогу учням у процесі перетворення їх із об’єкта виховання 

суб’єкт самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. Для цього необхідно вміти 

формувати в учнів потребу в самовихованні, навчити їх самостійно 

формулювати відповідні завдання і розв’язувати їх. Чим краще педагог знає 

своїх учнів і чим краще він до них ставиться, тим більшою мірою цілі, які він 

формулює в процесі виховання, відповідають цілям самовиховання, тим 

більша ймовірність успішного керівництва цією системою. 

Якості творчої особистості, необхідні для виявлення цих умінь 

соціально зрілого вчителя, формуються ще в процесі його навчання в закладі 

вищої освіти. Їх вироблення здійснюється в процесі оволодіння студентами 

елементами соціального досвіду. Соціальний досвід досягається участю 

студента в навчальній, суспільно корисній, науково-дослідній та інших видах 

діяльності. 

Аналізуючи рівень соціальної зрілості особистості різних категорій 

учителів у практичній діяльності, необхідно застосовувати найрізноманітніші 

діагностичні методи наук, за допомогою яких можна розглядати педагогічні 

процеси. Найзрозумілішим є педагогічний підхід, що передбачає діагностику 

факту зростання або зниження сформованих якостей особистості 

майбутнього вчителя, а також ступінь їх виявлення залежно від факторів, що 

зумовлюють його. Для визначення ефективних форм і методів педагогічного 

впливу достатньо діагностувати розвиток особистості вчительських кадрів на 

рівні узагальненого параметру, структуру якого складають: 1) узагальнений 

зміст новоутворень особистості як вищі якості (для нас це соціальна зрілість); 

2) узагальнений показник у вигляді кількісного індексу, без якого практично 

не можна проводити порівняльний педагогічний аналіз. Управління 
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факторами розвитку особистості соціально зрілого вчителя передбачає 

становлення й корекцію діючих зв’язків з експериментально впровадженим 

педагогічним впливом. 

У педагогічному дослідженні неприпустимо визначати ефективність 

педагогічного впливу без урахування взаємодії об’єктивних і суб’єктивних 

факторів. Згідно з прийнятою схемою педагогічного експерименту для цього 

необхідно здійснити підбір експериментальної і контрольної груп, 

спрямований на умовне порівняння факторів соціального середовища. При 

вивченні педагогічного досвіду виявлено факт випереджувального зростання 

вищих якостей особистості на фоні даних аналогічної діагностики 

респондентів із контрольних груп. До того ж вивчається й зміст аналогічних 

впливів у структурі інших взаємозв’язаних об’єктивних і суб’єктивних 

факторів, які реально впливають на розвиток соціальної зрілості обистості. 

На останнє рангове місце потрапив індикатор «У навчанні, роботі я 

дотримуюся прийнятих норм та традицій». Цілі виховної роботи 

формулюються на основі змісту основних потреб суспільства. Проєктування 

соціальної зрілості як продукту виховання цілісної особистості вчителя 

здійснюється на основі соціального замовлення суспільства – соціально 

зрілий учитель повинен виконувати покладені на нього соціальні функції, 

що, зазвичай, не пов’язується із віком. 

Реалізація поставленої мети можлива насамперед у тому разі, якщо 

стратегічна роль категорії «соціальна зрілість вчителя» виявляється в процесі 

досягнення особистістю відповідного рівня соціальної зрілості як результату 

цілеспрямованого педагогічного впливу. Безперечно, що в основі 

педагогічного впливу реалізується діяльнісний підхід. Форми досягнення 

особистістю студента педагогічного закладу вищої освіти, вчителя високого 

рівня соціальної зрілості в тому чи тому виді діяльності характеризуються 

системою впливів, які в цих формах реалізуються, та їх зв’язками з іншими, 

менш вагомими чинниками. З-поміж зв’язків розрізняють прийоми 
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формування рівнів соціальної зрілості в причинових та функціональних 

зв’язках. 

У контрольній групі студентів, які не здійснюють активну організацію 

науково-дослідної діяльності особистості, перше рангове місце належить 

індикатору «Робота із самоосвіти». Ми пояснюємо це тим, що сутнісна 

характеристика психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя 

передбачає спрямованість на учня як основну цінність своєї роботи, а також 

потребу в самопізнанні й самозміні, визначення способів навчально-виховної 

діяльності, методів впливу на учнів з урахуванням закономірностей розвитку 

особистості. 

Специфіка педагогічної діяльності зумовлює особливу значущість 

соціально-професійних рис, які сприяють міжособистісній і рольовій 

взаємодії учителя й учнів. Уважаємо такими соціально-професійними рисами 

рефлексивність, гнучкість, емпатійність, комунікативність, здатність до 

співпраці, емоційну зацікавленість. 

Педагогічна рефлексія – застосування всіх характеристик (мислення 

спрямоване на осмислення й усвідомлення власних форм і передумов; 

предметне опрацювання самого знання, критичний аналіз його змісту й 

методів пізнання; діяльність самопізнання, яка розкриває внутрішню будову 

й специфіку духовного світу людини), що дає вчителю змогу оцінювати свою 

працю з позиції іншої людини. Педагогічна рефлексія визначає ставлення 

вчителя до себе як суб’єкта професійної діяльності. Здатність порівнювати, 

зіставляти самосвідомість з оцінками інших учасників взаємодії допомагає 

вчителеві усвідомити те, як він сприймається й оцінюється іншими людьми – 

учнями, колегами, батьками. 
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Висновки до розділу 3 

 

Для проведення дослідження частково використано елементи 

експерименту«екс – пост - факто». Його особливістю є «вирівнювання» груп, 

залучених до дослідження. Таке «вирівнювання» ми здійснювали, 

ураховуючи рік та місце народження; соціальне походження; спеціальність 

(спеціалізацію); мету, з якою студент отримує саме цю спеціальність. 

Для цілеспрямованого впливу на розвиток соціально-професійної 

зрілості майбутніх педагогів необхідно організувати ефективну участь 

студентів у певних видах освітньої та виховної діяльності, що передбачають 

розвиток і саморозвиток студентів, усвідомлення особистісних та 

професійних цінностей, внутрішніх виявлень особистості в професійному 

розвитку. Ефективність цього процесу можна досягти через акмеологічний 

розвиток особистості, покращення комунікативної взаємодії, реалізацію 

активної участі в науково-дослідній діяльності. 

З позиції вивчення способів інтенсивної реалізації акмеологічного 

розвитку студентів визначальними є внутрішні особистісні зміни, які 

безпосередньо впливають на процеси реалізації їх самовизначення та 

самоудосконалення. 

На індекс соціально-професійної зрілості особистості майбутнього 

педагога впливає рівень розвиненості його самостійності, від якої залежить 

самореалізація та соціальна відповідальність. Ми проаналізували частотні 

розподіли двох груп педагогів за індексами соціального самовизначення, 

відповідальності та самовдосконалення. 

Результати таблиць, поданих у цьому розділі, засвідчують, що вищий 

рівень самовизначення спостерігається в майбутніх педагогів, які активно 

здійснюють свій акмеологічний розвиток. Із теоретичної позиції це 

зумовлено більшою розвиненістю соціальної активності. 
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У межах дослідно-експериментальної роботи підвищення рівня 

самовизначення студентів – майбутніх педагогів – пояснюється спеціально 

організованою діяльністю щодо їхнього інтенсивого акмеологічного 

розвитку в процесі соціально-професійного становлення. Участь майбутніх 

педагогів у цій діяльності цілеспрямовано стимулює їх самовизначення. 

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». 

В контрольній групі тих студентів, що не здійснюють ефективний 

акмеологічний розвиток, на першому ранговому місці розміщено індикатор 

соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної 

спеціальності (фаху)». 

З-поміж індикаторів соціальної відповідальності особистості групи 

студентів, які інтенсивно реалізують акмеологічний розвиток особистості, 

перше рангове місце посідає індикатор «Завжди оцінюю свою діяльність у 

навчанні, роботі». 

В експериментальній групі студентів серед індикаторів 

самовдосконалення особистості перше рангове місце належить індикатору 

«Знаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)», серед групи 

студентів, які не розвивають самовдосконалення, на першому ранговому 

місці розміщено індикатор «Хочу працювати педагогом після закінчення 

університету». 

Ранговий аналіз експериментальної групи студентів, які реалізують 

комунікативну взаємодію серед індикаторів їх соціального самовизначення 

засвідчує, що перше рангове місце посідає індикатор «Хочу працювати 

педагогом після закінчення університету». 
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У групи студентів, які активно не розвивають комунікативну взаємодію 

особистості, перше рангове місце належить індикатору соціального 

самовизначення «Знаю навчальний курс із основної спеціальності (фаху)». 

Серед індикаторів соціальної відповідальності групи студентів, які активно 

розвивають комунікативну взаємодію, на першому ранговому місці – 

індикатор «Робота із самоосвіти». У студентів контрольної групи перше 

рангове місце посідає індикатор соціальної відповідальності «Знаю 

навчальний курс із основної спеціальності (фаху)».  

Серед індикаторів професійного самовдосконалення в 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 

належить індикатору професійного самоудосконалення «Робота із 

самоосвіти». 

Участь майбутніх педагогів у цьому виді діяльності цілеспрямовано 

стимулює їх відповідальність. 

У групі студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості, перше рангове місце посідає індикатор 

соціального самовизначення «Хочу займатися науковою діяльністю після 

закінчення навчання в ЗВО». 

У студентів контрольної групи студентів, перше рангове місце охоплює 

індикатор соціального самовизначення «Знаю навчальний курс із основної 

спеціальності (фаху)». 

У групі студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості перше рангове місце з-поміж індикаторів 

соціальної відповідальності перше рангове місце належить індикатору 

«Вважаю, що професія педагога потребує постійного самоудосклналення». 

Участь майбутніх педагогів у науково-дослідній діяльності діяльності 

цілеспрямовано стимулює їх професійне самоудосконалення. 
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У групі студентів, які здійснюють активну організацію науково-

дослідної діяльності особистості серед індикаторів професійного 

самовдосконалення на першому ранговому місці розміщено індикатор «Хочу 

займатися науково-дослідною діяльністю після закінчення навчання в ЗВО». 
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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 предмет творчого 

результату, адекватно оцінювати цілі, задачі, результати, здійснювати 

корекцію, рефлексію, самоконтроль у процесі життєдіяльності. 

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 огляду на це визначили алгоритм 

інтегрування показника соціально-професійної зрілості особистості – її 

індекс. 

2. Застосовуючи критеріально-рівневий підхід до процесу розвитку 

соціально-професійної зрілості особистості, розуміємо якість розвитку 
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особистості як соціально-професійне утворення. Критеріями сформованості 

рівня розвитку соціально-професійної зрілості майбутніх викладачів 

педагогіки є соціальне самовизначення, соціальна відповідальність та 

професійне самовдосконалення. 

Обґрунтовано, 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 і 

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 
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соціально-професійної зрілості майбутнього викладача педагогіки. Названий 

рівень має як кількісне, так і якісне пояснення. 

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 «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 

вищезгаданих індексів не потрапляють у жоден із двох інтервалів 

зумовлених вище (3,0–1,4). 

4. 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. 

Визначено якісний зміст критеріїв із показниками виявлення. 

Критерій соціальна відповідальність передбачає виконання соціально 

значущих для суспільства проблем; підвищення значущості в суспільстві 

високих моральних якостей майбутнього педагога; підтримка стимулювання 

соціально-відповідальної поведінки студентів. 

Критерій соціальне самовизначення полягає в якісному виконанні 
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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 

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 умовою є 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 візначальної 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 
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реалізують акмеологічний розвиток особистості «Завжди якісно виконую 

наявні 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 передбачає комунікативну взаємодію. 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, 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, 



 215 

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». 

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 
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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». 

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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