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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ ДО  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІСУБ’ЄКТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  

СЕРЕДОВИЩІ 

 

© Є. О. Співаковська 
 

Обґрунтовано процес розробки системи підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі. Охарактеризовано компоненти моделі такої системи. Обґру-

нтовано мотиваційний компонент як один із визначальних у контексті проблеми дослідження: проана-

лізовано ключові психологічні та соціально-педагогічні концепції мотивації. Базовими у системі визначе-

но компоненти: концептуальний, цільовий, стимулювально-мотиваційний, змістовий, процесуально-

технологічний та корегувально-результативний 
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гічна технологія, полісуб’єктна взаємодія, мотивація 

 

The process of creation of pedagogical system of the training of future teacher-humanitarian for the professional 

activity in multisubject environment was grounded. The basic components of aforesaid system were character-

ized. The motivational component is determined as the one of node components of the system in the context of 

problem and specificity of the research: the analyzed fundamental native and foreign psychological and socio-

pedagogical theories of motivation. The main components of the system were determined: conceptual, objective, 

stimulating-motivational, content, procedural-technological, correcting-effective. The effectiveness of the system 

must be attained under the following pedagogical conditions: formation of subject position of the future teacher-

humanitarian; activation of reflexive processes at the learning interaction; the use of the methods of psychologi-

cal-pedagogical influence on the effectiveness of learning interaction in PLE; the use of active and interactive 

methods in PLE; the use of the means of web-services Web 2.0 
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1. Вступ 

Реалізація програми підготовки педагога до 

професійної діяльності в середовищі існування акти-

вних суб’єктів навчального процесу передбачає по-

будову адекватної педагогічної системи. Проектуючи 

таку систему, вважаємо за доцільне науковий пошук 

спрямовувати на:  

1) розуміння майбутнім вчителем-гуманітарієм 

сутності сучасної освітньої парадигми та глобальних 

освітніх тенденцій гуманітаризації та інформатизації 

навчального процесу;  

2) формування у майбутніх учителів-гумані- 

таріїв високого рівня готовності до професійної дія-

льності в полісуб’єктному навчальному середовищі 

(ПНС) в єдності її компонентів: психологічної стра-

тегії співробітництва; рефлексійного; мотиваційного; 

суб’єктно-інтерактивного; когнітивного; компетент-

нісно-діяльнісного; інформаційно-техноло-гічного;  

3) розуміння сучасним студентом – майбутнім 

вчителем-гуманітарієм – сутності його суб’єктності, 

її структури (сукупність двох сторін активності 

суб’єкта полісуб’єктної навчальної взаємодії, спря-

мованих на організацію і залучення до навчальної 

діяльності елементів процесів САМО – самодетермі-

нації, самоактуалізації, самовизначення, самооргані-

зації, саморегуляції, саморозвитку, саморефлексії, 

тобто внутрішньої активності, а також інтеграції з 

іншими суб’єктами навчальної взаємодії в ПНС, 

спрямованої на взаємодію в ПНС, тобто зовнішньої 

активності, яка також передбачає вплив на елементи 

процесів САМО інших суб’єктів зазначеного навча-

льного середовища) та підвищення рівня суб’єктної 

активності його особистості;  

4) розуміння майбутнім вчителем-гуманітарієм 

специфіки ПНС, його структури (сукупність компоне-

нтів: суб’єктного, соціально-цільового, інформаційно-

змістового, психолого-дидактично-діяль-нісного, про-

сторово-організаційного, рефлексійно-поведінкового), 

а також розуміння своєї сутності в цій структурі як 

суб’єкта навчальної взаємодії в ПНС з характерними 

такому суб’єкту ознаками (сформованість системної 

мотивації, чітко виражена суб’єктна активність, сфор-

мованість умінь діалогової взаємодії, вміння полі-

суб’єктного управління, сформованість умінь проце-

сів САМО, високий рівень сформованості індивідуа-

льного стилю навчальної (навчально-професійної) 

діяльності, креативно-критичного мислення, сформо-

ваність інформаційної компетентності та вмінь інфо-

рмаційно-аналітичної діяльності);  

5) розуміння майбутнім вчителем-гуманітарієм 

специфіки і структури професійної діяльності в ПНС 

(взаємозалежність компонентів: мотиваційного, дія-

льнісно-управлінського, комунікативного, проектно-

конструкторського, особистісно-когнітивного, пред-

метно-методичного, рефлексійного і синергетично-

акмеологічного);  

6) сформованість професійної компетентності 

вчителя-гуманітарія, готовогодо професійної діяль-

ності в ПНС (яка поєднує в собі такі компетентності: 

мотиваційно-регуляційну, предметну, інформаційну, 

методичну, емоційно-когнітивну, комунікативну, 

компетентність педагогічного управління, компетен- 
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тність дидактичного дизайну, компетентність реалі-

зації процесів САМО, компетентність полісуб’єктної 

взаємодії);  

7) розуміння важливості компетентності полі-

суб’єктної взаємодії як головної передумови форму-

вання готовності до професійної діяльності в ПНС.  

 

2. Огляд останніх досліджень і публікацій 

Підготовку майбутнього вчителя-гуманітарія до 

професійної діяльності в ПНС розуміємо як складну 

педагогічну систему, яка має концептуальну основу 

(системний опис предмета чи явища, який сприяє ро-

зумінню, трактуванню, виявленню первинних ідей 

його (предмета чи явища) побудови і функціонування 

[1]), що визначає її цілі, зміст, процесуально-тех- 

нологічну складову та комплекс діагностичних проце-

дур оцінювання ефективності реалізації системи, а 

саме, формування високого рівня готовності майбут-

нього вчителя гуманітарія до професійної діяльності в 

ПНС. Саме концепція підготовки визначає характери-

стику структури системи, яку вбачаємо як сукупність 

шести ієрархічно взаємопов’язаних компонентів: кон-

цептуального, цільового, стимулювально-мотивацій- 

ного, змістового, процесуально-технологічного та 

корегувально-результативного.  

ПНС розуміємо як спеціально побудовану сис-

тему, структура і складові якої забезпечують необ-

хідні умови для прояву навчальної активності її 

суб’єктів: педагога, учнів/студентів та ІКТ-полі- 

суб’єкта. Воно має ознаки та складові інформаційно-

го (навчальний процес передбачає роботу з навчаль-

ною інформацією) та віртуального (оскільки ІКТ-пол- 

ісуб’єкт передбачає залучення до взаємодії ІКТ (інфо-

рмаційно-комунікаційні технології), мережеві спільно-

ти, засоби мультимедіа тощо) середовищ. 

Концептуальне бачення системи підготовки 

майбутніх учителів-гуманітаріїв до професійної дія-

льності в ПНС пропонуємо виразити в моделі цієї 

системи, оскільки вважаємо, що педагогічне моде-

лювання дає можливість відобразити характеристики 

педагогічної системи в спеціально створеному 

об’єкті – педагогічні моделі.  

Таку модель системи підготовки майбутнього 

вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в ПНС 

розуміємо (на основі концептуального бачення сут-

ності моделі педагогічного процесу Л. Р. Пелех [2]) 

як імовірнісно-спроектований і логічно створений у 

вигляді структурно-логічної та динамічної схеми 

об’єкт, що дає можливість розкрити сутнісні особли-

вості досліджуваного педагогічного процесу у сере-

довищі полісуб’єктної педагогічної взаємодії.  

Н. П. Муранова зазначає, що основними функці-

ями педагогічного моделювання є відтворення та по-

ширення знань про педагогічні об'єкти, явища, системи, 

конструювання їх нових властивостей та управління 

ними для забезпечення педагогічного розвитку. Воно 

дає змогу створити перспективи, засоби і цілі розвитку 

та видозміни об'єктів моделювання [3].  

 

3. Мета і завдання дослідження 

Метадослідженняполягає в теоретичному об-

ґрунтуванні педагогічної системи підготовки май-

бутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяль-

ності в ПНС. 

Для досягнення мети були поставлені такі за-

вдання:  

– проаналізувати основні характеристики пе-

дагогічних моделей та обґрунтувати вибір для розро-

бки авторської моделі зазначеної вище педагогічної 

системи; 

– обґрунтувати сутність основних компонентів 

системи; 

– визначити педагогічні умови, дотримання 

яких забезпечить ефективну реалізацію розробленої 

педагогічної системи. 

 

4. Хід розробки педагогічної системи 

Розробку моделі педагогічної системи підго-

товки майбутнього вчителя-гуманітарія до професій-

ної діяльності в ПНС здійснено з урахуванням осно-

вних положень застосування моделювання [3]:  

1. У змістовому аспекті педагогічного моде-

лювання має місце постійна змінність педагогічних 

процесів, явищ і систем; суб’єкти освітнього процесу 

характеризуються індивідуальністю, а тому їх дослі-

дження здійснюється з певним рівнем абстракції та 

узагальнення. 

2. Необхідність педагогічного моделювання 

визначається складністю вимірюваних процесів і 

явищ у педагогічних дослідженнях через, оскільки 

відсутні об’єктивні критерії і валідні засоби визна-

чення рівня ефективності педагогічних феноменів. 

3. Педагогічне моделювання передбачає певну 

формалізацію, схематизацію і спрощення в описі педа-

гогічних явищ, процесів, систем з метою виділення пе-

вних визначальних ознак цих явищ, процесів чи систем, 

які й підлягають вивченню, оцінюванню, впливу. 

4. Високий рівень узагальнення й абстракції 

спроектованої моделі дає змогу по-різному інтерпре-

тувати можливість реалізації моделі, розробляти тех-

нології такої реалізації безпосередньо в освітній 

практиці. 

Визначаючи вид запропонованої моделі, ми 

користувалися класифікацією педагогічних моделей 

О. В. Пирогової [4]: концептуальні педагогічні моде-

лі (встановлюють зміст, структуру і новизну підхо-

дів); дидактичні педагогічні моделі (ґрунтуються на 

певних теоретичних положеннях і відображають ав-

торські підходи до моделювання); методичні педагогі-

чні моделі (зумовлені конкретними явищами і проце-

сами практичної навчально-педагогічної діяльності).  

Відповідно розроблену нами модель характе-

ризуємо як концептуальну методичну модель, позаяк 

вона відображає специфічний педагогічний зміст, 

структуру педагогічного процесу, характеризується 

новизною комплексу підходів до вирішення компле-

ксної педагогічної проблеми – підготовки майбут-

нього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності 

в ПНС, а також передбачає системне науково-

методичне забезпечення реалізації моделі, що зумов-

лене специфікою зазначеної вище підготовки. 

На цій підставі можемо визначити основні за-

вдання, виконання яких забезпечить розробку дієвої 

моделі досліджуваної педагогічної системи: 
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1. Визначити методологічну основу педагогіч-

ного процесу (парадигмальні положення, підходи, 

принципи), осмислити їхнє значення для ефективно-

го функціонування системи та виразити її у концеп-

туальному компоненті моделі.  

2. Визначити комплекс зовнішніх та внутріш-

ніх детермінант, що впливатимуть на дієвість систе-

ми, та з’ясувати їхню ієрархію у модельній структурі, 

а також сукупність психолого-педагогічних умов як 

важливих чинників реалізації ефективності змоде-

льованої педагогічної системи.  

3. Визначити й обґрунтувати змістове напов-

нення компонентів моделі, з’ясувати й схарактеризу-

вати оптимальні зв’язки між ними. 

4. Визначити діагностичний інструментарій 

перевірки валідності та ефективності змодельованого 

педагогічного процесу та визначити шляхи реалізації 

дієвості моделі. 

Погоджуючись із думкою дослідників про те, 

що найбільша результативність дослідження досяга-

ється тоді, коли воно здійснюється з урахуванням 

провідних ідей системного підходу [5], визначаємо 

його провідним в розробці запропонованої нами мо-

делі системи підготовки майбутнього вчителя-гума- 

нітарія до професійної діяльності в ПНС.  

Концептуальні підходи визначили необхід-

ність врахування методологічних принципів, які де-

термінують і конкретизують подальший процес конс-

труювання моделі.  

Центральним елементом розробленої нами пе-

дагогічної системи підготовки майбутнього вчителя-

гуманітарія до професійної діяльності в ПНС є мета, 

яку формулюємо як формування у майбутнього вчи-

теля-гуманітарія теоретичної і практичної готовності 

до професійної діяльності в ПНС в єдності її компо-

нентів (психологічної стратегії співробітництва; реф-

лексійного; мотиваційного; суб’єктно-інтерак-тивно- 

го; когнітивного; компетентнісно-діяльнісного; інфо-

рмаційно-технологічного) з головним наголосом на 

компетентності полісуб’єктної взаємодії в ПНС, а 

також забезпечення умов та формування вільної, 

критично мислячої особистості педагога-гуманітарія, 

готового до професійної діяльності в ПНС, яка відпо-

відає вимогам суспільної життєдіяльності в умовах 

ринкової економіки, здатної до безперервного підви-

щення рівня свого професіоналізму, до інтеграції у 

світовий освітньо-інформаційний простір.  

Досягнення означеної мети вбачається у про- 

гнозованому очікуваному результаті – рівнів сфо-

рмованості готовності до професійної діяльності в 

ПНС (низький, середній та високий), який подаємо 

у вигляді компетентнісної моделі майбутнього вчи- 

теля-гуманітарія, готового до професійної діяльно-

сті в ПНС. 

Наступним компонентом системи визначаємо 

стимулювально-мотиваційний, оскільки вважаємо по- 

зитивну мотивацію до здійснення професійної діяль-

ності в ПНС рушійною силою та передумовою форму-

вання готовності майбутнього вчителя гуманітарія до 

такої діяльності. Цей компонент системи виявляється 

у виділенні мотиваційних чинників і факторів у всіх 

досліджуваних нами феноменах (структурі професій-

ної діяльності майбутнього вчителя в ПНС, моделі 

компетентного вчителя-гуманітарія, готового до про-

фесійної діяльності в ПНС, моделі компетентності 

полісуб’єктної взаємодії в ПНС, структурі ПНС тощо).  

Окрім цього, зміст стимулювально-мотивацій- 

ного компоненту визначається також провідними іде-

ями науковців стосовно сутності мотивації до профе-

сійної діяльності та зв’язком аксіогенезу особистості із 

мотиваційно-потребовою сферою особистості.  

Зокрема, у своєму монографічному досліджен- 

ні С. О. Микитюк [6], проаналізувавши праці загалом 

російських учених, робить висновок про існування 

певних методологічних і теоретичних принципів ви-

користання теорії мотивації у професійній підготовці 

майбутніх учителів, сутність яких зводиться до того, 

що мотивація є складним структурованим, динаміч-

ним феноменом, що є елементом діяльності загалом, 

залучає до дії афективні та когнітивні процеси психі-

ки особистості, які власне регулюють її діяльність.  

Аналіз праць зарубіжних учених дає підстави 

узагальнити ідеї про мотивацію до діяльності у такий 

спосіб.  

Мотивація фактично дає відповідь на запи-

тання «Чому люди роблять те, що вони роблять? Що 

є мотивом їхньої діяльності?». Відповідно теорії мо- 

тивації в зарубіжній науці можна поділити на два 

напрями:  

1) теоріїз місту як визначального чинника мо-

тивації (А. Х. Маслоу, К. П. Альдерфер, Ф. Герцберг-

та Д. Макклеланд), які намагались дати відповідь на 

запитання «Що мотивує людину до діяльності?»;  

2) процесуальні (діяльнісні) теорії мотивації 

(В. Х. Врум, Дж. С. Адамс, Е. А. Лок), які шукали 

відповідь на запитання «Як виникає мотив до діяль-

ності?». 

Теорія мотивації А. Х. Маслоу базується на іє-

рархії потреб (стимулів), які спонукають людину до 

діяльності і відповідно до задоволення потреб певно-

го рівня, які вчений поділяє на 5 груп потреб (5 ієра-

рхічних рівнів): фізіологічні, потреби в безпеці, пот-

реби приналежності, потреби самодостатності та по-

треби самоактуалізації [7].У 1969 році К. П. Альдер-

фер, спростивши піраміду потреб А. Х. Маслоу, ви-

діляє три групи потреб-стимулів: потреби існування, 

приналежності, розвитку, де остання група фактично 

поєднує в собі дві останніх групи А. Х. Маслоу [8].  

Д. Маклеланд також досліджував потреби-

стимули, що спонукають людину до діяльності; зок-

рема, у його ієрархічній моделі виділено також три 

групи потреб: потреби в досягненні; потреби в при-

належності до певної соціальної групи; потреби мати 

владу і вплив на інших [9]. Пізніше учений дослі-

джував свідомі та несвідомі мотиви [9], виділивши 

ще одну групу мотивів – мотиви уникнення [9]. 

Дещо іншою виглядає теорія Ф. Герцберга, 

який у 1959 році запропонував двофакторну теорію 

мотивації, фактично виокремивши два види мотивів: 

зовнішні (які він називає гігієнічними факторами, 

тобто винагорода за виконувану діяльність, умови 

діяльності тощо) та внутрішні мотиви (або мотивато-

ри: відчуття досягнення, успіху, визнання, зростання 

в діяльності тощо) [10]. 
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Проаналізовані вище теорії змісту як визнача-

льного чинника мотивації певним чином вносять 

вклад у розумінняк лючових понять мотивацій- 

них процесів. Можна зробити висновок про те, що  

А. Х. Маслоу, К. П. Алдерфер, Д. Макклеланд не ро-

змежовують поняття стимулів і мотивів, певним чи-

ном ототожнюючиїх і називаючи їх потребами, які є 

мотивувальними чинниками діяльності. Ф. Герцберг, 

навпаки, вкладає в поняття стимул зовнішній чинник, 

мотиватор, вплив на особистість, групу людей, що 

викликає певну психічну реакцію, тобто мотив, який 

є внутрішнім, особистісним поясненням дії, впливом 

суб’єктивного змісту. 

Процесуальні (діяльнісні) теорії мотивації  

(В. Х. Врум, Дж. С. Адамс, Е. А. Лок), як вже було 

зазначено вище, шукають відповідь на запитання 

«Як виникає мотив до діяльності?». 

Зокрема, теорія «очікувань» В. Х. Врума (Ex-

pectancyTheory) висуває ідею про те, що людина 

вступає в діяльність і виконує її, свідомо очікуючи 

бажану мету та її результат, до якої ця діяльність по-

винна привести [11]. Процес мотивування до діяль-

ності складається з трьох компонентів: очікування 

(свідома віра в те, що затрачені зусилля приведуть до 

бажаного результату); інструментальність (віра в те, 

що буде отримано винагороду, якщо результат діяль-

ності відповідатиме очікуванням); цінність (чи є ви-

нагорода за діяльність привабливою для людини, що 

виконує цю діяльність). Відповідно, можна вивести 

формулу мотивації: очікування х винагорода х цін-

ність = мотивація. 

Е. А. Локу 1968 році запропонував теорію ці-

лепокладання, будучи переконаним у тому, що моти-

вація і результативність виконуваної діяльності бу-

дуть високі, якщо індивід ставить перед собою конк-

ретну мету, яка повинна бути високою, однак досяж-

ною. Водночас у процесі виконання діяльності люди-

на повинна отримувати зворотну інформацію про 

успішність виконуваної нею діяльності. Важливими 

висновками з цієї теорії є такі: ціль/ мета повинна 

бути конкретною (конкретною є ціль «я хочу зароби-

ти мільйон до того, як мені виповниться 30 років»; 

натомість неконкретною є ціль «Я хочу заробити ба-

гато грошей»); ціль/ мета повинна викликати складні 

зусилля в її досягненні, однак повинна водночас бути 

досяжною – чим вища мета, тим більше зусиль буде 

витрачатись людиною, спрямованих на досягнення 

мети [12]. 

Аналіз публікацій зарубіжних учених свідчить 

про загальне розуміння мотивації як зовнішніх і вну-

трішніх чинників, що спонукають людину до діяль-

ності. Такий висновок співпадає з результатами дос-

ліджень учених щодо мотивації в навчанні.  

До прикладу, С. О. Микитюк, проаналізувавши 

думки українських та російських учених Г. С. Костю-

ка, Т. Д. Дубовицької, О. О. Леонтьєва, С. Л. Рубінш-

тейна та ін.) стверджує, що мотив можна вважати вну-

трішнім, якщо він співпадає з метою діяльності. Біль-

ше того, ці мотиви можуть визначатися вродженими й 

набутими стимулами, де перші – залежать від безпосе-

редніх потреб людини (у випадку навчальної мотива-

ції сюди можна віднести потребу в активності, пізнан-

ні нової інформації тощо), а другі – зумовлені соціа-

льними потребами, сформованими суспільством пот-

реба у знанні, прагнення приносити користь суспіль-

ству та ін.) [6].  

Однак, вважаємо, що незалежно від природи 

мотивів та їхніх стимулів, успіх навчальної діяльнос-

ті залежить від спрямованості мотивації на позитив 

чи негатив. Студент із позитивною мотивацією має 

внутрішнє бажання вчитися, здобувати нові знання, 

не потребує зовнішнього примушування, і отримує 

задоволення від навчання. Такий студент легше й 

швидше активно залучається до навчальної діяльнос-

ті, швидше адаптується до нових умов навчальної та 

майбутньої професійної діяльності, самостійно здій-

снює пошук адекватного застосування сформованих 

умінь та здобутих знань. На противагу йому, студент 

з негативною мотивацією безініціативний, часто ухи-

ляється від навчання, очікує зовнішніх стимулів до 

навчання тощо.  

Водночас, психологами доведено, що негатив-

на мотивація може теж бути використана з метою 

залучення людини до діяльності: таку мотивацію слід 

використовувати через залучення природного відчут-

тя страху – страху втратити здобуті результати дія-

льності, стабільність, впевненість у майбутньому 

тощо [13]. 

З іншого боку, М. В. Кларін [14] підкреслює 

той факт, що мотиви не лише детермінують діяль-

ність, а й формуються та розвиваються в ній, наго-

лошуючи на існуванні певних відносин між мотивом 

і метою діяльності. 

Таким чином, на підставі проаналізованих ви-

ще наукових публікацій можемо зробити висновок 

про те, що навчально-професійна діяльність буде 

максимально ефективною за умови:  

1) сформованості суб’єктної позиції майбут-

нього вчителя-гуманітарія на рівні креативно-смис- 

лової (стійка професійна мотивація, покладання на 

власні зусилля, самоуправління процесом професій-

ного розвитку, високий рівень відповідальності за 

результат своєї діяльності, мотивація досягнення і 

висока активність та особистісна зацікавленість педа-

гогом навчально-професійною діяльністю) та профе-

сійно-екзистенціальної (глибоке переконання у пра-

вильному професійному виборі, смислова участь у 

кожній навчально-професійній ситуації, максимальна 

активність для реалізації своїх пізнавально-професій- 

них здібностей, відкритість до нового досвіду, творче 

ставлення до пізнання, прагнення самостійного тво-

рення свого професійного «Я») позиції;  

2) дії комплексного феномену навчальної мо-

тивації (як позитивної, так і негативної) з різними 

мотивами (внутрішніми і зовнішніми: двофакторна 

теорія Ф. Герцберга), що зумовлені чітко визначени-

ми навчальними та навчально-професійними цілями 

(теорія цілепокладання Е. А. Лока) та потребами (в 

досягненні; в розвитку; в безпеці; в приналежності до 

певної соціальної групи (загальносоціальні потреби); 

в самодостатності; в самоактуалізації і самоствер-

дженні; потребами мати владу і вплив на інших – 

теорії мотивації А. Х. Маслоу, К. П. Алдерфера,  

Д. Макклеланда), а також з чітко окресленим очіку-
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ваним результатом діяльності (теорія «очікувань»  

В. Х. Врума), що принесе справедливу винагороду 

(теорія рівності Дж. С. Адамса) у порівнянні з іншими 

студентами – майбутніми вчителями-гуманітаріями. 

Стимулувально-мотиваційний компонент мо-

делі педагогічної системи підготовки майбутнього 

вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в ПНС 

визначається, окрім мотиваційної складової, ще і 

комплексом ціннісних орієнтацій особистості майбу-

тнього фахівця.  

На такому зв’язку наголошує у своєму моног-

рафічному дослідженні Г. К. Радчук [15], зазначаючи 

його двосторонній характер: «ціннісні орієнтації фо-

рмуються на базі вже сформованих потреб особисто-

сті».., однак «засвоєння цінностей соціального сере-

довища може стати підґрунтям для формування но-

вих потреб» [15].  

Будучи формою безпосереднього ставлення 

особистості до дійсності (а отже і до професійної 

діяльності), потреби діють безпосередньо в даний 

момент діяльності, хоч можуть змінювати свою спо-

нукальну силу; особистісні цінності залежать від 

особистісного та суспільного досвіду індивіда, відо-

бражають певне узагальнене його ставлення до дійс-

ності, діяльності, і не піддаються впливу конкретної 

ситуації (в нашому випадку професійної діяльності).  

Відповідно, можна виділити три групи ціннос-

тей: суспільні ідеали, вироблені суспільством як уяв-

лення про досконалість діяльності у різних сферах; їх 

предметне втілення в діяльності індивідів; мотивація 

особистості, що спонукає її до такого предметного 

втілення ціннісних суспільних ідеалів у своїй діяль-

ності. Ці групи поступово й безконечно проникають 

одна в одну через засвоєння особистістю ціннісних 

суспільних ідеалів, які спонукають її до діяльності, в 

ході якої здійснюється предметне втілення цих цінні-

сних ідеалів, які зумовлюють засвоєння особистістю 

нових ідеалів і т. д.  

Польська дослідниця У. Островська розмежо-

вує негативні та позитивні цінності, де перші – пі-

знаються у контексті цивілізаційних благ, а другі –

виконують в майбутньому руйнівну, деструкційну 

функцію. Відповідно, у ході вибору освітньої мети 

завдання вчителя полягає в тому, щоб позбавити уч-

ня права на задоволення того досвіду, який не базу-

ється на позитивних цінностях[16].  

У руслі суб'єктного підходу як одного з фун-

даментальних до вирішення проблеми нашого дослі-

дження нам імпонує позиція щодо трактування сут-

ності системи цінностей (ціннісних орієнтацій)  

Г. К. Радчук, яка ототожнює їх із стратегічними жит-

тєвими цілями і загальними світоглядними орієнти-

рами, відносячи їх до сфери суб’єктивного як певну 

характеристику ставлення суб’єкта до предметів і 

явищ реальності, наділяючи їх власною структурою 

та приписуючи їм функцію регуляції поведінки і дія-

льності [15]. 

В теорії ієрархії потреб А. Х. Маслоу можна 

теж помітити й ієрархічну структуру цінностей (абст-

ракцій потреб у свідомості особистості), які практично 

зливаються із сутністю потреб. Зокрема, А. Х. Мас- 

лоу виділяє цінності буття (метацінності): цілісність, 

досконалість, завершеність, справедливість, просто-

та, краса, істина, добро, порядок, самодостатність 

тощо та цінності нижчого порядку в ієрархії (дефіцита-

рні цінності), які однак є необхідністю, передумовою 

функціонування цінностей вищого порядку (метацінно-

стей): спокій, сон, відпочинок та ін. [7]. 

Краще розуміння ціннісних орієнтацій особис-

тості студента – майбутнього вчителя-гуманітарія – в 

навчальній та навчально-професійній діяльності дає, 

на нашу думку, здійснена типологія соціальних хара-

ктерів Д. Рісмена, який виводить типи особистостей 

на основі соціально зумовленої системи прагнень 

(цілей, потреб, мотивів, стимулів) індивіда і можли-

востей їх задовольнити: особистість, орієнтована на 

себе, та особистість, орієнтована на інших, де перша 

є достатньо цілеспрямованою, активною, відкритою 

до змін, розвитку, а другий тип особистості є більш 

піддатливим впливу оточення і різноманітних мані-

пуляцій, з меншим проявом суб’єктної позиції, стан-

дартизований, пасивний [17]. 

У контексті нашого дослідження особливий 

інтерес становить питання дослідження педагогічних 

професійних цінностей, які науковці розуміємо як 

професійні психологічні позиції, стійку систему став-

лень педагога до себе, до своєї діяльності, до учнів, 

колег тощо, а також цінності-ставлення до навчання, 

які можна поділити на типи залежно від розуміння 

сутності цього процесу у системі ціннісних орієнтацій:  

1) навчання примусове – надмірно заінтелекту-

алізоване, спрямоване на засвоєння знання, ініційо-

ване, контрольоване і регульоване ззовні; 

2) навчання вільне, самостійне і осмислене – 

ініційоване, регульоване й оцінюване самим суб’єк- 

том навчальної діяльності, спрямоване на формуван-

ня особистісного досвіду) [18]. 

Таким чином, до стимулювально-мотивацій- 

ного компоненту запропонованої нами моделі систе-

ми підготовки майбутнього педагога до професійної 

діяльності в ПНС вводимо комплекс цінностей осо-

бистості майбутнього вчителя-гуманітарія, готового 

до професійної діяльності в ПНС. Такий комплекс 

передбачає постановку студентом таких особистіс-

них цілей у майбутній професійній діяльності, які у 

ході професійного становлення скеровуватимуть йо-

го на формування особистості, спрямованої на себе 

(тобто формування суб’єкта, активної, динамічної 

особистості), зі ставленням до навчання як вільного, 

осмисленого процесу, цілісним розумінням ціннос-

тей-цілей і цінностей-засобів, а також на формування 

метацінностей (цінностей буття в ієрархії А. Х. Мас-

лоу: цілісність, досконалість, завершеність, справед-

ливість, істина, добро, порядок, самодостатність, са-

моутвердження, самовираження тощо). 

Змістовий компонент змодельованої нами пе-

дагогічної системи підготовки майбутнього вчителя-

гуманітарія до професійної діяльності в ПНС харак-

теризується комплексною програмою такої підготов-

ки, що передбачає формування суб’єктної активно-

сті учасника взаємодії в ПНС, а такожформування в 

педагога готовності до професійної діяльності в 

ПНС, яка відображається у сформованості професій-

ної компетентності вчителя-гуманітарія, готового 
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до такої діяльності, ключовим компонентом якої є 

компетентність полісуб’єктної взаємодії в ПНС як 

складного особистісно, діяльнісно, професійно зумов-

леного феномену, що складається із комплексу взає-

мопов’язаних, взаємозалежних складових: інформа-

ційної, когнітивної, рефлексійної, методичної, суб’єкт- 

ної компетентностей, компетентності саморозвитку в 

ПНС, компетентність діалогової взаємодії в ПНС. Ко-

жна із зазначених складових передбачає формування 

відповідних знань, навичок, умінь, компетенцій, цін-

ностей навчальної та майбутньої професійної діяльно-

сті і належного досвіду професійної полісуб’єктної 

взаємодії в ПНС, які формуються у процесі засвоєння 

студентами змісту і програми спецкурсу «Підготовка 

вчителя-гуманітарія до взаємодії в ПНС». 

Процесуально-технологічний компонент пе-

редбачає обґрунтуванняетапів і визначення та харак-

теристику шляхів реалізації комплексної програми 

підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до про-

фесійної діяльності в ПНС (технологія підготовки, 

форми, методи, засоби навчання). Відповідно до спе-

цифіки цього компоненту системою передбачено 

здійснення підготовки у чотири етапи:  

1) діагностико-аналітичний (діагностування 

рівнів сформованості компетентності полісуб’єктної 

взаємодії в ПНС; аналіз потреб студентів, їхніх на-

вчально-професійних цілей);  

2) структурувально-мотиваційний (планування 

навчального процесу, визначення стану сформовано-

сті суб’єктної активності кожного з учасників взає-

модії в ПНС, структурування навчального змісту, 

вибір методів, форм і засобів навчання);  

3) формувально-технологічний (впроваджен-

ня технології підготовки, спрямованої на формуван-

ня в студентів компетентності полісуб’єктної взає-

модії в ПНС);  

4) оцінювально-результативний етап (оціню-

вання результатів навчальної діяльності студентів та 

процесу підготовки загалом, корегування навчально-

го процесу, визначення перспектив розвитку сформо-

ваних феноменів та рівня готовності майбутніх учи-

телів-гуманітаріїв до професійної діяльності в ПНС). 

Основним шляхом реалізації програми підго-

товки є технологія формування допрофесійної діяль-

ності в ПНС, яка реалізується завдяки опануванню 

студентами поетапної програми і змісту спецкурсу 

«Підготовка вчителя-гуманітарія до взаємодії в ПНС» 

через комплекс лекцій і семінарських занять, спрямо-

ваних (разом із формуванням професійної компетен-

тності вчителя-гуманітарія, готового до професійної 

діяльності в ПНС) на формування у студентів: необ-

хідної мотивації та ціннісних орієнтацій щодо важ-

ливості компетентності полісуб’єктної взаємодії в 

ПНС для здійснення ефективної професійної діяль-

ності, вмінь цілепокладання через виконання відпо-

відного алгоритму цілепокладання, розуміння специ-

фіки майбутньої професійної діяльності в ПНС, ро-

зуміння сутності ПНС, суб’єктної позиції вчителя-

гуманітарія – майбутнього учасника взаємодії в ПНС.  

Одним із етапів програми спецкурсу є вико-

нання студентами програми тренінгу формування 

компетентності полісуб’єктної взаємодії в ПНС, 

спрямованого на: формування вмінь навчально-

професійної діяльності в ПНС; груповий розвиток 

суб’єктів взаємодії завдяки оптимізації форм між-

суб’єктної взаємодії, міжсуб’єктного спілкування в 

єдності комунікативного, перцептивного та інтеракти-

вного аспектів; розвиток у суб’єктів ПНС між-

суб’єктної сенситивності, емпатії, підвищення точнос-

ті міжсуб’єктного сприйняття; розвиток, загострення в 

суб’єктів взаємодії бачення (прогнозування) групової 

динаміки ПНС, групових процесів мережевої взаємодії 

в цілому; занурення в реальну практику полісуб’єктної 

взаємодії завдяки створенню спеціального ПНС.  

Складовим компонентом розробленої нами те-

хнології на всіх її етапах є виконання студентами 

програми самостійної навчальної діяльності, що пе-

редбачає:  

– вміння цілепокладання;  

– формування вміння побудови рольової перс-

пективи (образ очікуваного результату діяльності, 

який спонукає до такої діяльності і спрямовує дії та 

вибір способів діяльності на основі емоційного та 

когнітивного оцінювання характеру змісту, методи-

ки, технології реалізації запланованої діяльності) 

саме у вчителів-філологів, на якому наголошує укра-

їнський науковець Т. М. Яблонська [19], яка орієнтує 

майбутніх учителів-філологів на саморозвиток і са-

моутвердження в ситуаціях вільного вибору розв’я- 

зання навчальних завдань, програмує формування і 

розвиток професійно-ціннісних орієнтацій, стійкого 

інтересу до нестандартної педагогічної діяльності (а 

саме такою вважаємо професійну діяльність педаго-

га в ПНС);  

– засвоєння та виконання студентами алгорит-

му мікротехнології активізації рефлексійних процесів 

у професійній діяльності майбутнього вчителя-

гуманітарія через використання активних та інтерак-

тивних методів навчання, методів психолого-

педагогічного впливу на ефективність навчальної вза-

ємодії в ПНС, а також засобів веб-сервісів Web 2.0. 

Зазначений вище спецкурс передбачає такі фо-

рми роботи у ході виконання його програми та змісту: 

лекційні, семінарські заняття, тренінгові заняття, са-

мостійна робота студентів, веб-опосередковані форми 

навчальної взаємодії (веб-семінари, веб-дискусії, веб-

форуми, веб-конференції, веб-блоги тощо). 

У ході реалізації педагогічної системи підго-

товки майбутнього вчителя-гуманітарія до професій-

ної діяльності в ПНС передбачається використання 

таких методів роботи, зумовлених методологічною 

основою і сутністю досліджуваних феноменів та спе-

цифікою процесу їх формування:  

1) методів психолого-педагогічного впливу на 

ефективність навчальної взаємодії в ПНС (лекцій, се-

мінарів, бесід, групових дискусій та ігор, симуляцій);  

2) активних та інтерактивних методів (диску-

сія, мозковий штурм, аналіз ситуацій, кейс-метод, 

метод незакінчених речень, метод ігрового моделю-

вання, метод електронного (цифрового) портфоліо, 

рольових і ділових ігор, метод колективного взаємо-

навчання, лекція-бесіда, «перевернутий клас», про-

блемна лекція, лекція із заздалегідь запланованими 

помилками, відео-лекція). 
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Окрім традиційних засобів навчання (навчаль-

но-методичне забезпечення навчального процесу у 

ході виконання програми спецкурсу, програми трені-

нгу, завдань для самостійної роботи, наочні засоби 

навчання), процес реалізації педагогічної системи 

передбачає використання засобів веб-сервісівWeb 2.0 

як дидактичного засобу в організації навчально-

пізнавальної діяльності на заняттях та в позааудито-

рний час: Вікі-середовище (віртуальна енциклопедія 

Wikipedia); фотосервіси (сервіси Picasa, Panoramio); 

карти знань (Bubbl.us, FreeMind, Mindmeister, Mindo- 

mo та ін.); освітні форуми (forum.osvita.org.ua, 

myreferatik.in.ua, bgschool1.ucoz.ua/forum/1); освітні 

блоги; шкільні та освітні веб-сайти, які дають змогу 

учням брати участь у їх створенні та наповненні за 

допомогою низки згаданих вище веб-сервісів Web 2.0. 

Корегувально-результативний компонент пе-

дагогічної системи передбачає моніторинг реалізації 

програми підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв 

до професійної діяльності в ПНС, з’ясування динамі-

ки сформованості рівнів готовності до такої діяльно-

сті відповідно до визначених критеріїв і показників 

трьох рівнів (низький, середній, високий) із застосу-

ванням спеціально розробленого діагностичного ін-

струментарію, і, при потребі, розробку корекційної 

програми підготовки майбутнього вчителя-гумані- 

тарія до професійної діяльності в ПНС, якщо резуль-

тативність реалізації основної програми не відповідає 

запланованим і бажаним показникам.  

Цей компонент передбачає також остаточний 

аналіз результатів реалізації розробленої педагогічної 

системи та її загальної ефективності, свідченням чого 

повинен стати високий рівень сформованості у май-

бутнього вчителя-гуманітарія компетентності полі-

суб’єктної взаємодії в ПНС і відповідно готовності 

до професійної діяльності в ПНС, виражений у ста-

тистично значущих прогресивних змінах показників 

сформованості компонентів зазначеної вище компе-

тентності та готовності, зафіксованих під час прове-

дення формувального експерименту.  

Погоджуючись із точкою зору Г. М. Мешко 

про те, що всебічне пізнання і формування готовності 

до діяльності потребує з’ясування системи її детер-

мінант, тобто обставин, які впливають на ефектив-

ність процесу формування досліджуваного феномену 

[5], проаналізуємо дію об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, що матимуть вирішальний вплив на ефек-

тивність реалізації розробленої нами педагогічної 

системи.  

Дія суб’єктивних чинників, відповідно, зале-

жатиме від суб’єктної позиції учасників педагогічно-

го процесу – майбутніх учителів-гуманітаріїв, тобто 

від високого рівня внутрішньої мотивації студентів 

(хоч ці чинники можуть з часом набути ознак 

об’єктивності, оскільки, як було зазначено вище, зо-

внішня мотивація студента під спеціально спроекто-

ваним педагогічним впливом викладача може перей-

ти у внутрішню; отже, такі чинники можна трактува-

ти як суб’єктивно-об’єктивні, тобто такі, що певним 

чином залежать і від інших людей, поряд із самим 

суб’єктом діяльності) та компетентності і професіо-

налізму та внутрішньої мотивації викладачів, від пози-

тивної атмосфери у ході спільної навчальної діяльнос-

ті учасників цього процесу, їх ціннісних орієнтацій.  

Об’єктивними чинниками вважаємо соціальні 

умови навчального середовища, відповідна матеріа-

льно-технічна база навчального закладу, соціально-

психологічний клімат освітнього середовища, в тому 

числі й ПНС тощо. Однак, найбільш дієвим вважаємо 

об’єктивно-суб’єктивний чинник – створення опти-

мальних психолого-педагогічних умов, що у значній 

мірі визначають специфіку і результативність освіт-

нього процесу, оскільки конструюються спеціально з 

метою впливу на педагогічний процес.  

 

5. Результати дослідження 

Таким чином, у ході розробки педагогічної си-

стеми (рис. 1) нами передбачено її ефективність і 

відповідну результативність завдяки створенню та-

ких психолого-педагогічних умов:  

1) сформованість суб’єктної позиції майбут-

нього вчителя-гуманітарія на рівні креативно-смис- 

лової та професійно-екзистенціальної позиції, де пер-

ша передбачає: стійку професійну мотивацію, покла-

дання на власні зусилля, самоуправління процесом 

професійного розвитку, високий рівень відповідально-

сті за результат своєї діяльності, мотивацію досягнен-

ня і високу активність та особистісну зацікавленість 

педагогом навчально-професійної діяльності; друга – 

глибоке переконання у правильному професійному 

виборі, смислову участь у кожній навчально-про- 

фесійній ситуації, максимальну активність для реалі-

зації своїх пізнавально-професійних здібностей, відк-

ритість до нового досвіду, творче ставлення до пізнан-

ня, прагнення самостійного творення свого професій-

ного «Я»; 2) активізація рефлексійних процесів у ході 

навчальної взаємодії (саме ця умова є рушійним еле-

ментом дієвості першої зазначеної умови);  

3) використання методів психолого-педагогіч- 

ного впливу на ефективність навчальної взаємодії  

в ПНС;  

4) використання активних та інтерактивних 

методів навчання в ПНС;  

5) використання засобів веб-сервісів Web 2.0.  
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Рис. 1. Модель системи підготовки вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в ПНС 
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6. Висновки 
Таким чином, у дослідженні нами: 

1) розроблено структурно-функціональну мо-

дель педагогічної системи підготовки майбутніх учи-

телів-гуманітаріїв до професійної діяльності в ПНС, 

що зображена на рисунку вище, яка є її проектом і 

ґрунтується на методологічних підходах і принципах, 

поетапно реалізується через виконання студентами 

комплексної програми підготовки; 

2) визначено й обґрунтовано основні зазначені 

вище компоненти системи;  

3) результативність яких (компонентів) забез-

печується спеціально створеними й зазначеними ви-

ще психолого-педагогічними умовами.  

Саме визначення результативності створеної 

нами педагогічної системи потребує детальної харак-

теристики, чому й буде присвячено наші наступні 

наукові пошуки. У них ми також зосередимо дослід-

ницьку увагу на аналізі й інтерпретації результатів 

експериментального етапу дослідження. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  

ВИЩОЇ ШКОЛИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ЕКОЛОГ-ДОСЛІДНИК, ВИКЛАДАЧ ВНЗ»  

 

© О. С. Заблоцька 
 

У статті визначено перелік компетентностей з педагогіки і психології вищої школи магістрів кваліфі-

кації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», необхідних для їхньої майбутньої професійної діяльності з ви-

кладання екологічних дисциплін. Встановлено етапи формування компетентностей. Розкрито зміст не-

обхідних психолого-педагогічних знань і практичних навичок студентів. Визначено пріоритетні методи 

і засоби навчання та організаційні заходи з формування компетентностей на навчальних заняттях 

Ключові слова: компетентності, педагогіка і психологія вищої школи, магістр, викладач екологічних ди-

сциплін 

 

The value of competences on pedagogy and psychology of higher school of the masters of qualification “Ecol-

ogist-researcher, teacher of HEI” for the further professional activity on teaching of ecological disciplines was 

elucidated in the article. There was given the list of competences of students taking into account the specificity of 

these disciplines, especially as to organization of scientific-pedagogical activity according to the normative base 

of higher education of Ukraine and documents of HEI; preparation of the learning-methodical support of eco-

logical disciplines; conducting of learning activities and their critical analysis; necessity of permanent rise of 

the level of pedagogical skill. There were determined the stages of formation of competences on pedagogy and 

psychology of the higher school, especially – motivational, cognitive, activity and evaluative-reflexive ones. 

There was elucidated the content of psychological-pedagogical knowledge and practical skills, necessary for the 

further teaching activity of the future masters. There were offered the methods and means of the study, priority 

for the formation of students’ competences. There was presented the correspondence between the subject of lec-

ture and practical activities on the discipline “Pedagogy and psychology of the higher school” and competences 

of the future masters that must be formed at each activity. There were determined the organizational arrange-

ments on competences formation in the process of practical activities 

Keywords: competences, pedagogy and psychology of higher school, master, teacher of ecological disciplines 

 

1. Вступ 

Згідно з Законом «Про вищу освіту» [1] резуль-

татом навчання здобувачів вищої освіти на усіх її рів-

нях є компетентність (стаття 1, п. 13). Формування 

професійної компетентності студентів здійснюється 

протягом вивчення навчальних дисциплін відповідних 

освітніх програм. Це безперечно стосується й навчан-

ня майбутніх магістрів спеціальності 101 «Екологія», 

кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ». Під-

готовка цих фахівців передбачає вивчення норматив-

ної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої шко-

ли», завдяки якій у студентів формуються необхідні 

для майбутньої викладацької діяльності психолого-

педагогічні знання, уміння, практичні навички, спо-

соби мислення, професійні, світоглядні і громадянські 

якості, морально-етичні цінності [1] – загалом компе-

тентності.  

 

2. Аналіз останніх досліджень 

Теоретичні і методичні засади педагогічної під-

готовки магістрів в умовах ступеневої освіти висвіт-

лено у працях С. Вітвицької [2, 3]. Зміст дисципліни 

«Педагогіка і психологія вищої школи» для вивчення 

магістрами різних спеціальностей розкрили Н. Маще-

нко [4], О. Мороз, О. Падалко, В. Юрченко [5], Д. Че-

рнілевський, М. Томчук [6], стосовно підготовки сту-


