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АНОТАЦІЯ 

 

Коваленко Н. В. Теоретичні та методичні засади формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021.  

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого обґрунтовано 

теоретичні та методичні засади формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні та нормативні засади 

дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі. 

Методологію дослідження представлено в моделі на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному рівнях. 

Означена модель уможливила розроблення необхідного методологічного 

інструментарію теоретичних і методичних засад формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій у закладах вищої освіти. 

Окреслено проблему формування ідентичності як міждисциплінарний 

науковий дискурс, що дозволило сформулювати покладену в основу 

дослідження концепцію формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у ЗВО засобами проєктно-тренінгових технологій. 

З‘ясовано науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння основних 

питань дисертаційного дослідження. Визначено, що професійна ідентичність 

являє собою психосоціальне динамічне утворення особистості, результат 

самоототожнення, самовизначення; проявляється в емоційно-позитивному 
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ставленні до себе як представника професії; сукупність стійких переконань, 

цінностей, потреб, мотивів, здібностей у контексті професійної діяльності та 

відчуття єдності й уналежнення з професійною спільнотою. 

З‘ясовано, що найбільш поширеними підходами, з позицій яких рання 

професійна ідентичність майбутніх учителів розглядається зарубіжними 

вченими, є філософський, психологічний, соціологічний. Окреслено 

характерні для зарубіжного наукового дискурсу складові ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, а саме: самоефективність, самооцінка, 

відданість професії, задоволеність роботою, орієнтація на завдання, 

мотивація до роботи та перспективи на майбутнє. 

Визначено структуру ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів, у якій виокремлено такі компоненти: когнітивно-ціннісний, 

емоційнорефлексивний та мотиваційно-діяльнісний компоненти; критерії 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

(особистісної автономності, ідентичнісної інтегрованості), уточнено 

показники: когнітивноціннісний компонент (образ професії, образ 

професіонала); емоційнорефлексивний компонент (емоційно-позитивне 

ставлення до професії, професійна самооцінка); мотиваційно-діяльнісний 

компоненти (навчальнопрофесійні цілі, плани, професійна мотивація, 

професійна позиція) та схарактеризовано рівні сформованості РПІМУ: 

досягнута, мораторій, зумовлена, дифузна. Схарактеризовано рівні 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів: 

досягнута – сформованість педагогічних компетентностей, уявлень 

майбутніх учителів про місію педагогічної професії, образ учителя; умови та 

цінності педагогічної професії професійну групу; позитивне сприйняття себе 

як суб‘єкта навчальнопрофесійної діяльності, майбутньої професійної 

діяльності, уподібнення себе з представниками професійної групи; готовність 

майбутніх учителів до самореалізації у професії; наявність планів 

професійної самореалізації; мораторій – характеризує суперечливий стан: 

недостатня сформованість педагогічних компетентностей поряд із 
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прагненням і готовністю до самореалізації себе в обраній професії, 

фрагментарний образ професії, образ професіонала, неприйняття 

здобувачами освіти майбутньої професії, невизначені, але власні професійні 

плани; зумовлена професійна ідентичність майбутнього вчителя ґрунтується 

на сформованих, але стереотипних, успадкованих від референтної людини чи 

групи професійних уявленнях і ставленні до професійної спільноти, себе як 

професіонала, передбачає адекватну, але ригідну самооцінку, визначені, але 

не власні професійні цілі пасивну й залежну професійну позицію та 

негативну екстринсивну професійну мотивацію; дифузійна – недостатня 

сформованість педагогічних компетентностей, уявлень майбутніх учителів 

про місію педагогічної професії, частковий, поверхневий образ професії та 

розмитий, стереотипний образ професіонала; неприйнятя, ірраціональне 

ставлення до педагогічної професії, неадекватна й ригідна самооцінка; 

невизначені, запозичені навчальнопрофесійні плани; пасивна, залежна 

професійна позиція та негативна, екстринсивна професійна мотивація. 

Виявлено стан сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в закладах 

вищої освіти. Найбільш високими виявилися показники когнітивно-

ціннісного компоненту, значно нижчими – емоційно-рефлексивного й 

мотиваційнодіяльнісного компонентів. З‘ясовано, що становлення 

професійної ідентичності майбутніх учителів має нелінійний, 

хвильоподібний характер, проходить через кризи, важливі для її становлення. 

Доведено актуальність цілеспрямованого формування ранньої професійної 

ідентичності студентів другого року навчання, для більшості яких 

характерний стан кризи професійної ідентичності, обумовлений переглядом 

професійного вибору протягом першого року навчання у ЗВО. 

Результати констатувального експерименту підтвердили необхідність 

теоретичного обґрунтування, розробки й побудови педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти, виокремлення наукових підходів, дидактичних принципів, 
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психолого-педагогічних умов, вибудови відповідної технології – 

навчальнонаукового педагогічного проєкту, що є триєдністю теоретичної, 

практичної та науково-дослідної складових професійно-педагогічної 

підготовки. 

Розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій. Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів і вокремлено такі блоки: концептуально-цільовий, 

змістово-технологічний та результативно-прогностичний.  

Визначено психолого-педагогічні умови формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

засобами проєктно-тренінгових технологій: перша – розвиток рефлексивності 

майбутніх учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; 

друга – створення єдиного навчально-наукового педагогічного проєкту; 

третя – взаємодія закладів загальної середньої освіти та закладу вищої освіти 

на всіх етапах розробки й упровадження навчально-наукового педагогічного 

проєкту; четверта – використання тренінгових технологій навчання в 

навчально-науковому педагогічному проєкті. 

Виявлено, що послідовна перевірка запроваджуваних психолого-

педагогічних умов відобразила еволюційність розвитку педагогічної 

технології навчально-наукового педагогічного проєкту. Цілісна послідовна 

реалізація означених психолого-педагогічних умов уможливила створення 

інклюзивного контекстного рефлексивного середовища формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 

Схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та 

етапи реалізації досліджуваної педагогічної системи. 
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Обґрунтовано педагогічну систему формування РПІМУ як 

взаємопов‘язану та взаємозалежну триєдину сукупність теоретичної 

(вивчення навчальної дисципліни), практичної (проходження навчальної 

педагогічної практики) та науково-дослідницької (здійснення наукового 

педагогічного дослідження) складових професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя другого року навчання, об‘єднаних спільною освітньою 

метою, методологічними й дидактичними підходами, принципами та 

педагогічною технологією реалізації. 

Педагогічна технологія формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів – навчально-науковий педагогічний проєкт, забезпечила 

інтеграцію вивчення педагогічної навчальної дисципліни, проходження 

навчальної педагогічної практики та здійснення наукового педагогічного 

дослідження актуальною педагогічною проблематикою та створення 

безпечного рефлексивного контекстного середовища творчої взаємодії ЗВО 

та ЗЗСО, що уможливило розробку наукових і методичних 

навчальнопрофесійних продуктів учасників проєкту. 

Виокремлено етапи реалізації навчально-наукового педагогічного 

проєкту: проєктування, дослідження, моделювання, навчання на робочому 

місці, презентації та популяризації. Доведено, що ННПП дозволив 

оптимізувати реалізацію традиційних форм і методів викладання 

педагогічних дисциплін, організації практики й наукового педагогічного 

дослідження та запровадити спеціальні форми (тренінг-заняття, тренінг-

консультація), що в цілому забезпечило ефективне функціонування створеної 

педагогічної системи формування РПІМУ. 

Здійснено експериментальну перевірку ефективності педагогічної 

системи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти. У результаті експериментальної 

перевірки ефективності розробленої педагогічної системи виявлено 

позитивну динаміку сформованості РПІМУ. Підсумки експериментальної 
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перевірки дозволили стверджувати, що розроблена та обґрунтована 

педагогічна система формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів засобами проєктно-тренінгових технологій та її імплементація в 

освітній процес професійно-педагогічної підготовки ЗВО забезпечили 

ефективність процесу формування емоційно-позитивного сприйняття 

здобувачами освіти професійної групи, педагогічної діяльності, власної 

належності до професійної спільноти, формування цілісного професійного 

образу, ставлення до професії, професійної самооцінки, побудови навчально-

професійних планів, розвитку їх професійної мотивації, професійної позиції. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: цілісно здійснено теоретико-методичне обґрунтування, розробка 

й експериментальна перевірка ефективності педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій. Визначено сутність 

понять «рання професійна ідентичність майбутнього вчителя», «формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів», «навчально-науковий 

педагогічний проєкт». Схарактеризовано сутність і структуру ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів (когнітивно-ціннісний, 

емоційнорефлексивний та мотиваційно-діяльнісний компоненти); функції 

досліджуваного феномену (адаптивна, приналежності, тотожності, 

екзистенційна). Виокремлено критерії (особистісної автономності, 

ідентичнісної інтегрованості); виявлено стан сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у системі 

професійнопедагогічної підготовки в закладах вищої освіти та виокремлено 

чинники формування (макрочинники, мезочинники, мікрочинники) ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів. Розроблено та науково 

обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій, у якій виокремлено 

концептуально-цільовий, змістово-технологічний та результативно-
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прогностичний блоки; схарактеризовано підходи до побудови педагогічної 

системи (загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний, акмеологічний, 

аксіологічний, середовищний, праксеологічний, екзистенційний; дидактичні 

підходи: компетентнісний, студентоцентрований, контекстний) та дидактичні 

принципи (загальнодидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні). 

Визначено психологопедагогічні умови формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій (розвиток рефлексивності майбутніх учителів у 

корпоративному середовищі закладу вищої освіти; створення навчально-

наукового педагогічного проєкту, який інтегрує вивчення навчальної 

дисципліни, організацію навчальної педагогічної практики, здійснення 

наукового педагогічного дослідження; взаємодія закладу вищої освіти та 

закладу загальної середньої освіти на всіх епатах створення та реалізації 

навчально-наукового педагогічного проєкту; використання тренінгових 

технологій навчання в навчально-науковому педагогічному проєкті). 

Схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій та етапи створення й 

реалізації педагогічної системи (рефлексивного занурення, теоретичного 

моделювання, практичної апробації, професійного прогнозування); етапи 

здійснення навчально-наукового педагогічного проєкту (проєктування, 

дослідження, моделювання, навчання на робочому місці, презентації та 

популяризації). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що розроблено та впроваджено педагогічну систему формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки та представлено в 

навчальних, навчально-методичних та методичних посібниках; робочих 

програмах навчального курсу «Педагогіка» і навчальної практики «Навчальна 

педагогічна практика в базовій середній школі»; тренінговій програмі «Рання 
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професійна ідентичность майбутніх учителів». Протягом 2016–2021 років було 

реалізовано такі  навчально-наукові педагогічні проєкти: «Толерантність у дії» 

(2016–2017), «Всесвітній день дитини» (2017–2018), «Медіаграмотний Я і Ти» 

(2018–2019), «STEM освіта в дії» (2019–2020), он-лайн ННПП «Емоційний 

інтелект» (2020–2021). Матеріали докторського дослідження використані в 

навчальних курсах «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Педагогіка і 

психологія вищої школи», у процесі професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів у ЗВО, у системі діяльності закладів післядипломного 

розвитку вчителів та в освітньому процесі ЗЗСО. 

Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, рання 

професійна ідентичність майбутніх учителів, формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів, професійно-педагогічна 

підготовка, педагогічна система формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, навчально-науковий педагогічний проєкт, 

заклад вищої освіти, заклад загальної середньої освіти. 
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The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive research, in the framework of which the 

theoretical and methodological foundations of forming future teachers‘ early 

professional identity by means of project-training technologies are substantiated.  

The theoretical-methodological and normative foundations of research of the 

problem of forming future teachers‘ early professional identity in the domestic and 

foreign scientific space are substantiated. The research methodology is presented in the 

model at the philosophical, general scientific, specific scientific and technological 

levels. This model has made it possible to develop necessary methodological tools of 

theoretical-methodological foundations for the formation of future teachers‘ early 

professional identity by means of project-training technologies in higher education 

institutions. 

The problem of identity formation as an interdisciplinary scientific discourse is 

outlined, which has allowed to formulate the concept of future teachers‘ early 

professional identity formation in a higher education institution by means of project-

training technologies. The scientific-theoretical approaches to understanding the main 

issues of dissertation research are clarified. It is determined that professional identity 

is a psychosocial dynamic quality of the personality, the result of self-identification, 

self-determination; it manifests itself in an emotionally positive attitude towards 

oneself as a representative of the profession; it is a set of strong beliefs, values, needs, 

motives, abilities in the context of professional activity and a sense of unity and 

belonging to the professional community. 

It is found that the most common approaches, from the standpoint of which 

future teachers‘ early professional identity is considered by foreign scholars, are 

philosophical, psychological and sociological. The components of the early 

professional identity of a future teacher characteristic of foreign scientific discourse 

are outlined, namely: self-efficacy, self-esteem, devotion to the profession, job 

satisfaction, task orientation, motivation to work and prospects for the future. 

The structure of future teachers‘ early professional identity is determined, in 

which the components (cognitive-value, emotional-reflexive and motivational-
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activity) are distinguished; criteria of future teachers‘ early professional identity 

formation (personal autonomy, identity integration) are determined; indicators 

according to these components are specified: cognitive-value component (image of 

the profession, image of the professional); emotional-reflexive component 

(emotional-positive attitude to the profession, professional self-esteem); motivational-

activity components (educational-professional goals, plans, professional motivation, 

professional position) and the levels of EPIFT formation are characterized: achieved, 

moratorium, conditioned, diffuse. The levels of future teachers‘ early professional 

identity formation are characterized: achieved – formation of pedagogical 

competences, ideas of future teachers about the mission of the pedagogical profession, 

the image of the teacher; conditions and values of the pedagogical profession and 

professional group; positive perception of oneself as a subject of educational-

professional activity, future professional activity, assimilation of oneself with 

representatives of a professional group; readiness of future teachers for self-realization 

in the profession; availability of plans for professional self-realization; moratorium – 

characterizes a contradictory state: insufficient formation of pedagogical competences 

along with the desire and willingness to self-realization in the chosen profession, a 

fragmentary image of the profession, the image of a professional, rejection by 

students of the future profession, uncertain, but own professional plans; conditioned 

professional identity of the future teacher is based on formed, but stereotypical, 

inherited from the reference person or group professional ideas and attitude to the 

professional community, oneself as a professional, provides adequate but rigid self-

esteem, defined but not own professional goals, passive and dependent position, 

negative extrinsic professional motivation; diffusion – insufficient formation of 

pedagogical competences, ideas of future teachers about the mission of the 

pedagogical profession, partial, superficial image of the profession and blurred, 

stereotypical image of the professional; rejection, irrational attitude to the teaching 

profession, inadequate and rigid self-esteem; undefined, borrowed learning and 

professional plans; passive, dependent professional position and negative, extrinsic 

professional motivation. 
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The state of future teachers‘ early professional identity formation in the system 

of professional-pedagogical training in higher education institutions is revealed. The 

indicators of the cognitive-value component were the highest, and the indicators of the 

emotional-reflexive and motivational-activity components were much lower. It has 

been found that formation of the future teachers‘ professional identity is a non-linear 

process, wavy in nature, which goes through crises that are important for its 

formation.  

The results of the observational experiment confirmed the need for theoretical 

substantiation, development and construction of a pedagogical system for the 

formation of future teachers‘ early professional identity in higher education 

institutions, separation of scientific approaches, didactic principles, psychological-

pedagogical conditions, construction of appropriate technology and research 

components of professional-pedagogical training. 

The structural-functional model of the pedagogical system of future teachers‘ 

early professional identity formation in higher education institutions by means of 

project-training technologies is developed and substantiated. The structural-functional 

model of the pedagogical system of future teachers‘ early professional identity 

formation is theoretically substantiated and the following units are distinguished: 

conceptual-target, content-technological and result-prognostic. 

The psychological-pedagogical conditions for the future teachers‘ early 

professional identity formation in higher education institutions by means of project-

training technologies are determined: first – development of reflexivity of future 

teachers in the corporate environment of higher education institutions; second – 

creation of a single educational-scientific pedagogical project; third – interaction of 

general secondary education and higher education institutions at all stages of 

development and implementation of educational-scientific pedagogical project; 

fourth – use of training technologies in the educational-scientific pedagogical project. 

It is found that consistent verification of the introduced psychological-

pedagogical conditions reflected the evolutionary development of pedagogical 

technology of educational-scientific pedagogical project. The integral and consistent 
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implementation of these psychological-pedagogical conditions has made it possible to 

create an inclusive contextual reflective environment for the future teachers‘ early 

professional identity formation by means of project-training technologies. 

The organizational-methodological foundations of the pedagogical system of 

future teachers‘ early professional identity formation and stages of realization of the 

studied pedagogical system are characterized. 

The pedagogical system of EPIFT formation as an interconnected and 

interdependent trinity of theoretical (study of educational discipline), practical 

(educational-pedagogical practice) and research (conducting scientific-pedagogical 

research) components of professional-pedagogical preparation of the future teacher of 

the second year of study is substantiated. This system is united by a common 

educational goal, methodological and didactic approaches, principles and pedagogical 

technology of implementation. 

The pedagogical technology of future teachers‘ early professional identity 

formation – educational-scientific pedagogical project, provided integration of 

studying the academic discipline, educational-pedagogical practice and conducting 

scientific-pedagogical research on actual pedagogical problems and creation of safe 

reflective contextual environment of creative interaction of the higher education and 

general secondary education institutions that enabled development of scientific and 

methodological educational-professional products of project participants. 

The stages of realization of the educational-scientific pedagogical project are 

allocated: design, research, modeling, on-the-job training, presentations and 

popularization. It is proved that educational-scientific pedagogical project allowed to 

optimize implementation of traditional forms and methods of teaching pedagogical 

disciplines, organization of practice and scientific pedagogical research and to 

introduce special forms (training, training-consultation), which generally ensured 

effective functioning of the pedagogical system of EPIFT. 

An experimental verification of the effectiveness of the pedagogical system of 

forming future teachers‘ early professional identity by means of project-training 

technologies in the process of professional-pedagogical training in higher education 
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institutions is carried out. As a result of experimental verification of the effectiveness 

of the developed pedagogical system, the positive dynamics of the EPIFT formation 

was revealed. The results of the experimental test allowed to state that the developed 

and substantiated pedagogical system of future teachers‘ early professional identity 

formation by means of project-training technologies and its implementation in the 

educational process of professional-pedagogical training provided for the efficiency of 

emotional-positive perception by the higher education applicants of the professional 

group, pedagogical activity, own belonging to the professional community, formation 

of a holistic professional image, attitude to the profession, professional self-esteem, 

construction of educational and professional plans, development of one‘s professional 

motivation, professional position. 

The scientific novelty of the research results lies in theoretical and 

methodological substantiation, development and experimental verification of the 

effectiveness of the pedagogical system of future teachers‘ early professional identity 

formation in higher education institutions by means of project-training technologies. 

The essence of the concepts of ―early professional identity of a future teacher‖, 

―formation of early professional identity of future teachers‖, ―educational-scientific 

pedagogical project‖ is determined. The essence and structure of future teachers‘ early 

professional identity (cognitive-value, emotional-reflexive and motivational-activity 

components) and functions of the studied phenomenon (adaptive, belonging, identity, 

existential) are characterized. The criteria (personal autonomy, identical integration) 

are defined; the state of future teachers‘ early professional identity formation in the 

system of professional-pedagogical training in higher education institutions is 

revealed and the factors of formation (macro-factors, meso-factors, micro-factors) of 

future teachers‘ early professional identity are singled out. The structural-functional 

model of the pedagogical system of forming future teachers‘ early professional 

identity in higher education institutions by means of project-training technologies is 

developed and scientifically substantiated, in which conceptual-target, content-

technological and result-prognostic units are singled out. The approaches to the 

construction of the pedagogical system and didactic principles (general didactic, 
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pedagogy of higher school, special) are characterized. The psychological-pedagogical 

conditions of future teachers‘ early professional identity formation in higher education 

institutions by means of project-training technologies are singled out. They include: 

development of future teachers‘ reflexivity in the corporate environment of the higher 

education institution; creation of educational-scientific pedagogical project which 

integrates study of an academic discipline, organization of educational pedagogical 

practice, conducting scientific pedagogical research, interaction of the institution of 

higher education and the institution of general secondary education at all stages of 

creation and realization of the educational-scientific pedagogical project; use of 

training technologies in the educational-scientific pedagogical project). The 

organizational and methodological foundations of the pedagogical system of future 

teachers‘ early professional identity formation in higher education institutions by 

means of project-training technologies and stages of creation and realization of a 

pedagogical system (reflexive immersion, theoretical modeling, practical approbation, 

professional forecasting) and stages of implementation of the educational-scientific 

pedagogical project (design, research, modeling, on-the-job training, presentations 

and popularization) are characterized. 

The practical significance of the research results is that the pedagogical system 

of future teachers‘ early professional identity formation by means of project-training 

technologies in the process of professional-pedagogical training has been developed, 

introduced and presented in educational and methodological manuals; working 

programs of the academic discipline ―Pedagogy‖ and educational practice 

―Educational-pedagogical practice in basic secondary school‖; training program 

―Early professional identity of future teachers‖. During 2016–2021, the following 

educational-scientific pedagogical projects were implemented: ―Tolerance in Action‖ 

(2016–2017), ―World Children‘s Day‖ (2017–2018), ―Media Literate Me and You‖ 

(2018–2019), ―STEM education in action‖ (2019–2020), online ESPP ―Emotional 

Intelligence‖ (2020–2021). The materials of the doctoral research were used in 

teaching such courses as ―Pedagogy‖, ―Methods of educational work‖, ―Pedagogy 

and psychology of higher school‖, in the process of professional-pedagogical training 
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of future teachers in HEIs, in the system of postgraduate teacher development and in 

the educational process of general secondary education institutions. 

Key words: identity, professional identity, early professional identity of 

future teachers, formation of future teachers‘ early professional identity, 

professional-pedagogical training, pedagogical system of forming future teachers‘ 

early professional identity, educational-scientific pedagogical project, institution of 

higher education, institution of general secondary education. 
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ВСТУП 
 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Проблема професійної 

ідентичності особистості є важливим предметом дослідження в різних 

галузях гуманітарного знання. Професійна ідентичність майбутнього фахівця 

є системоутворювальною властивістю особистості й забезпечує 

самоприйняття себе як професіонала, мотивацію до професійного розвитку, 

швидку адаптацію до нових умов професійної діяльності, стає внутрішнім 

джерелом професійного й особистісного зростання. 

Дослідження означеної проблеми ґрунтувалося на концептуальних 

положеннях законодавчих документів про освіту, зокрема, Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013); Законів 

України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про повну загальну 

середню освіту» (2020), «Концепції розвитку педагогічної освіти» (2018); 

Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель із початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020) та 

інші, які складають основу державної освітньої політики.  

У Концепції «Нова українська школа» (2016) вчителя визначено 

агентом і рушієм освітніх реформ, без якого прогресивні поступи неможливі. 

Акцентовані в Концепції пріоритети: педагогіка партнерства, виховання на 

цінностях, готовність до інновацій, інклюзія, автономія, спричинені 

потребою сучасної школи в педагогах готових до супроводу особистісного 

становлення учнів у освітньому процесі закладу загальної середньої освіти, 

окреслили нові обриси професійної ідентичності вчителя. Розуміння 

майбутнім учителем високої суспільної місії педагогічної професії, власної 

ролі в освітніх інноваціях, усвідомлення себе творцем освітнього процесу, 

закладають підґрунтя професійної ідентичності, яка поряд із теоретичним 
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підґрунтям професійної підготовки, методичною майстерністю, потребує 

самопізнання, саморозуміння й саморозвитку майбутніх учителів. 

Визначальним середовищем формування професійної ідентичності 

майбутніх учителів є академічна професійна громада. У ході навчання в 

закладі вищої освіти відбуваються якісні зміни у професійному становленні 

студента. Саме тут трансформуються ідеальні уявлення про професію, 

сформовані в дитинстві, утверджені на етапі вибору професійного шляху в 

реальне усвідомлення себе як представника обраної професії, відбувається 

практичне випробовування майбутнім учителем себе у професії, починають 

формуватись основні ідентифікаційні характеристики, що відображують його 

приналежність до педагогічної професії. Емоційно-позитивне прийняття 

майбутнім учителем своєї приналежності до професійного навчання на 

ранніх етапах професійного навчання, забезпечує ґрунтовне, більш 

усвідомлене опанування професією, активність майбутнього вчителя у 

професійному становленні, побудові перспектив професійного саморозвитку. 

Проблеми ідентичності в різних темпоральних і територіальних 

просторах стали предметом вивчення широкого кола філософів, серед яких 

пріоритетне значення мають такі постаті, як М. Бахтін, Ж. Бодрійяр, 

Г. Гегель, В. Гуревич, Г. Джонстон, М. Йоргенсен, Ж. Ліотар, І. Нойманн, 

Дж. Локк, Р. Музиль, П. Рікер, Б. Спіноза, Н. Феркло, М. Фуко, Л. Філліпс, 

Ф. Шеллінг, Ф. Юм та ін. 

Вивченню сутності й особливостей процесу формування ідентичності 

особистості присвячено праці в галузі психології таких класиків світової 

наукової думки, як А. Адлер, А. Ватерман, Л. Виготський, У. Джемс, 

Е. Еріксон, Дж. Марсіа, Дж. Мід,  Тернер, З. Фройд, Е. Фромм, К. Ясперс та 

ін.  

Протягом останніх десятиліть досліджувана проблема стала предметом 

посиленої уваги таких зарубіжних науковців, як Н. Аллен, Р. Боглер, 

А. Гофман, М. Граунайер, А. Губерман, С. Дей, Г. Кельхтерманс, А. Кінгтон, 

Г. Філіппоу, В. Чен, С. Черелембоуз та ін.  
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Професійна ідентичність учителя розглядається вченими в контексті 

психології розвитку особистості (I. Бех, Г. Бордовський, І. Icаєв, 

О. Кочкурова, С. Максименко, А. Мудрик, К. Тороп, В. Шадриков, 

Л. Шнейдер та ін.); психологічні особливості становлення професійної 

ідентичності вчителя представлено в наукових розвідках таких дослідників, 

як О. Аніcімов, В. Давидов, М. Кашапов, М. Павлюк та ін.; проблеми 

формування професійної ідентичності вчителя розглядають науковці 

М. Абдуллаєва, Г. Гарбузова, В. Галузяк О. Єрмолаєва, Н. Іванова, I. Вачков, 

О. Гриньова, Н. Гога, О. Іщук, М. Кліщєвська, В. Козієв, А. Лукіянчук, 

О. Романишина, М. Савчин, В. Сафін, М. Шерман, В. Якунін та ін. 

Інноваційні підходи до професійної підготовки вчителя в закладах 

вищої освіти є предметом дослідження В. Андрущенка, О. Антонової, 

А. Бойко, В. Бугрія, С. Гончаренка, М. Гриньової, О. Дубасенюк, І. Зязюна, 

О. Заболотної, Г. Іванюк, Д. Козлова, О. Козлової, В. Курок, Ю. Лянного, 

О. Міхеєнка, Н. Ничкало, О. Пєхоти, О. Савченко, А. Сбруєвої, 

О. Семеніхіної, О. Семеног, Т. Семенюк, С. Сисоєвої, О. Чашечникової та ін. 

Соціально-психологічний тренінг у розвитку професійної ідентичності 

фахівця розглядають: І. Вачков, М. Попіль, К. Тороп, Л. Шнейдер та ін. 

Залучення проєктних технологій навчання з метою формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів у ЗВО стало предметом дослідження таких 

учених, як О. Іщук, О. Кочкурова, О. Куліш, О. Романишина та ін. 

Системний аналіз широкого кола джерел із проблеми дослідження 

дозволяє констатувати, що обґрунтування та експериментальна перевірка 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя засобами проєктно-тренінгових технологій у 

закладах вищої освіти не були предметом фундаментального наукового 

дослідження. 

Актуальність і доцільність дослідження формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя засобами проєктно-
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тренінгових технологій детерміновано необхідністю подалання 

суперечностей між:  

– високою суспільною місією педагогічної професії в реалізації 

стратегічних завдань розвитку суспільства знань та недостатнім рівнем 

усвідомлення майбутнім учителем свого місця в побудові такого 

суспільства; 

– потребою сучасних закладів освіти в учителях, спроможних 

ідентифікувати себе з професійною групою, та відсутністю нормативно 

обумовленої спрямованості вищої педагогічної освіти до формування 

професійної ідентичності майбутніх учителів як інтегрального, динамічного, 

особистісного утворення;  

– пріоритетним значенням ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів в усвідомленому здобутті професії, подальшому професійному 

розвиткові та недостатнім рівнем сформованості досліджуваної якості 

випускників закладу вищої освіти; 

– потребами модернізації системи вищої педагогічної освіти України з 

творчим урахуванням кращих світових тенденцій реалізації інноваційних 

підходів до професійної підготовки та традиційними теоретико-

методологічними й методичними засадами професійної підготовки у 

вітчизняних педагогічних закладах вищої освіти;  

– наявністю в системі професійно-педагогічної підготовки складових, 

необхідних для формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів, та відсутністю цілісної педагогічної системи, яка інтегрує 

теоретичне навчання, практичну підготовку, наукове педагогічне 

дослідження та створює рефлексивне безпечне контекстне навчально-

професійне середовище засобами проєктно-тренінгових технологій.  

Актуальність проблеми, її суспільна, теоретична, практична значущість 

і недостатня розробленість у педагогічній науці й освітній практиці, 

необхідність вирішення окреслених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Теоретичні та методичні засади 
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формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах комплексної наукової теми кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка «Теорії та технології інноваційного розвитку професійної 

підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська 

школа» (реєстраційний номер 0118U100337). Тему дисертаційної роботи 

затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 від 27 жовтня 2020 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічної системи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

засобами проєктно-тренінгових технологій. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні та нормативні засади 

дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у вітчизняному та зарубіжному контекстах. 

2. Визначити структуру ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів, критерії, показники та рівні її сформованості.  

3. Виявити стан сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в закладах 

вищої освіти. 

4. Розробити та обґрунтувати структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 

5. Визначити психолого-педагогічні умови формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

засобами проєктно-тренінгових технологій. 
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6. Схарактеризувати організаційно-методичні засади педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та 

етапи реалізації досліджуваної педагогічної системи. 

7. Здійснити експериментальну перевірку ефективності педагогічної 

системи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у процесі професійно-

педагогічної підготовки в закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій. 

Концепція дослідження базується на трактуванні формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів як відкритої педагогічної 

системи, що включає сукупність елементів, підсистем і компонентів. 

Елементами досліджуваної педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів є мета, завдання, методологічні 

підходи та принципи, етапи, зміст, технології підготовки, форми, методи, 

засоби, здобутий результат і критерії його оцінки. Окреслена педагогічна 

система є складною, оскільки є складовою систем більш високого порядку: 

системи професійно-педагогічної підготовки та системи професійної 

підготовки. Складність педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя примножується її реалізацією 

в сучасних умовах багаторівневої взаємодії ЗВО та ЗССО, спрямованої на 

створення практико-орієнтованого безпечного рефлексивного навчального 

середовища, наближеного до професійної діяльності в умовах співпраці й 

супроводу вчителів-практиків. Відкритий характер досліджуваної 

педагогічної системи забезпечується наявністю цілей, психолого-
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педагогічних умов, досягнутими результатами й неперервними прямими та 

зворотними зв‘язками між означеними елементами системи. 

Розроблена в дослідженні педагогічна система відображена у 

структурно-функціональній моделі формування досягнутої професійної 

ідентичності майбутніх учителів з усвідомленим, цілісним образом професії, 

професіонала, їх емоційно-позитивним сприйняттям, розвиненою 

професійної самооцінкою, професійною позіцією, мотивацією, автономією в 

побудові навчально-професійних планів.  

Провідною ідеєю концепції дослідження є положення про те, що 

педагогічна система формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів реалізовується у процесі професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя та являє собою триєдину сукупність теоретичної, 

практичної та науково-дослідницької складових, об᾿єднаних 

методологічними та дидактичними підходами, принципами й педагогічною 

технологією реалізації – навчально-науковим педагогічним проєктом. 

Педагогічною технологією формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів визначено навчально-науковий педагогічний проєкт, 

зміст якого спрямований на інтеграцію вивчення педагогічної навчальної 

дисципліни, проходження навчальної педагогічної практики та здійснення 

наукового педагогічного дослідження актуальною педагогічною 

проблематикою, методи якого передбачають створення безпечного 

рефлексивного контекстного середовища творчої взаємодії ЗВО та ЗЗСО, що 

уможливлює розробку наукових і методичних навчально-професійних 

продуктів.  

Концепцію дослідження реалізовано на методологічному, 

теоретичному та практичному рівнях, які є взаємопов‘язаними, 

взаємодіючими та взаємозалежними. На методологічному рівні розроблено 

методологічну модель дослідження, яку побудовано на засадах системного, 

діяльнісного, компетентнісного, студентоцентрованого, контекстного, 

проєктно-орієнтованого, синергетичного, аксіологічного, акмеологічного, 
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середовищного, екзистенційного підходів. На теоретичному рівні здійснено 

визначенння й уточнення сутності дефініцій дослідження (ідентичність 

особистості, професійна ідентичність учителя, рання професійна 

ідентичність майбутніх учителів); теоретичне обґрунтування сутності та 

структури ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів; критеріїв, 

показників і рівнів її сформованості; структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи формування професійної ідентичності майбутніх 

учителів засобами проєктно-тренінгових технологій; психолого-педагогічних 

умов та навчально-наукового педагогічного проєкту.  

Практичний рівень передбачав упровадження та експериментальну 

перевірку педагогічної системи формування професійної ідентичності 

майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у процесі 

професійно-педагогічної підготовки закладів вищої освіти. Розроблено та 

впроваджено методичний супровід навчально-наукового педагогічного 

проєкту як педагогічної технології формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів. 

Теоретичну основу роботи становили: фундаментальні положення 

філософії освіти й методології педагогічних досліджень (В.  Андрущенко, 

С. Клепко, Г. Васянович, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, 

С. Квіт, П. Саух, С. Сисоєва, О. Сухомлинська та ін.); психологічні 

концепції ідентичності (А. Адлер, А. Ватерман, Л. Виготський, У. Джемс, 

Е. Еріксон, Дж. Марсіа, Дж. Мід, А. Озеріна, З. Фройд, Е. Фромм, 

К. Ясперс); концепції модернізації професійної освіти у ЗВО (О.  Антонова, 

В. Биков, М. Бойченко, В. Бугрій, А. Вербицький, О. Дубасенюк, 

О. Єременко, О. Заболотна, О. Зав‘ялова, М. Кларін, О. Козлова, Д. Козлов, 

В. Курок, О. Лобова, Ю. Лянной, І. Мельничук, О. Михайличенко, 

О. Міхеєнко, С. Ніколаєнко, Г. Ніколаї Н. Ничкало, А. Нісімчук, 

О. Огієнко, А. Сбруєва, О. Семеног, С. Сисоєва, І. Смолюк, О. Устименко-

Косоріч, О. Чашечникова, О. Янкович та ін.); теоретичні засади організації 

педагогічної практики (О. Абдулліна, Г. Коджаспіров, В. Кан-Калік, 
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С. Кульневич, О. Савченко, С. Сисоєва, П. Решетніков та ін.) та науково-

дослідної роботи студентів (В. Андрущенко, С. Балашова, В. Борисов, 

Н. Дем‘яненко, В. Загвязинський, Г. Кловак, О. Крушельницька, 

В. Курило, О. Микитко, Н. Пузирьова, А. Сбруєва, М. Фалько, Т. Шамова 

та ін.) у системі професійної педагогічної підготовки; концепції 

конструювання та моделювання педагогічного процесу з упровадженням 

засобів проєктно-тренінгових технологій: дидактичні основи методу 

проєктів (В. Беспалько, М. Гриньова, О. Заир-Бек, І. Єрмаков, 

О. Коберник, Г. Селевко, В. Сидоренко та ін.); теоретичні питання 

проєктування та організації проєктної діяльності (В. Беспалько, О. Заір-

Бек, І. Єрмаков, О. Коберник, Г. Селевко, В. Сидоренко та ін.); дидактичні 

основи застосування тренінгових технологій (Д. Лі, К. Льюіс, Р. Баклі, 

Д. Кейпл, Г. Паркер, Р. Кропп, І. Вачкова, С. Дерябо, О. Євтіхов, 

К. Фопель, Н. Хрящева та ін.). 

Методи дослідження. Досягнення мети та розв‘язання поставлених 

завдань передбачало використання таких методів: теоретичних ‒ 

категоріально-термінологічний та порівняльно-парадигмальний аналіз – 

для обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження проблеми 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій; порівняння, узагальнення, 

систематизація – для характеристики проблеми формування ранньої 

професійної ідентичності засобами проєктно-тренінгових технологій у 

теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти, уточнення поняттєво-

термінологічного апарату досліджуваної проблеми; системний, 

структурно-логічний аналіз – з метою визначення чинників формування та 

структурних складових ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів; класифікація – для визначення критеріїв, показників і рівнів 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів; 

абстрагування, синтез – з метою характеристики організаційно-

методичних засад формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 
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учителів засобами проєктно-тренінгових технологій; моделювання – для 

розроблення й теоретичного обґрунтування структурно-функціональної 

моделі педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій; 

прогнозування – для вибудови структури педагогічної системи, уточнення 

взаємозв‘язків та інтеграції її складових; морфологічний аналіз, 

конкретизація – для визначення психолого-педагогічних умов та етапів 

реалізації структурно-функціональної моделі педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій у системі професійної 

педагогічної підготовки; емпіричних: бесіди, анкетування, опитування, 

тестування, спостереження, узагальнення педагогічного досвіду 

викладачів, діагностування, самоаналіз, самоспостереження, педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний, контрольний етапи), метод 

аналізу продуктів діяльності – з метою експериментальної перевірки 

ефективності розробленої та науково обґрунтованої педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій; методи математичної 

статистики – для оброблення одержаних результатів, аналізу й перевірки 

гіпотез і встановлення кількісних залежностей між досліджуваними 

явищами та процесами з використанням критерію знаків, χ2 (хі-квадрат). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше: цілісно здійснено теоретико-методичне обґрунтування, 

розробка й експериментальна перевірка ефективності педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій. Визначено сутність 

понять «рання професійна ідентичність майбутнього вчителя», «формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів», «навчально-науковий 

педагогічний проєкт». Схарактеризовано сутність і структуру ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів (когнітивно-ціннісний, 
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емоційно-рефлексивний та мотиваційно-діяльнісний компоненти); функції 

досліджуваного феномену (адаптивна, приналежності, тотожності, 

екзистенційна). Виокремлено критерії (особистісної автономності, 

ідентичнісної інтегрованості); виявлено стан сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-

педагогічної підготовки в закладах вищої освіти та виокремлено чинники 

формування (макрочинники, мезочинники, мікрочинники) ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів. Розроблено та науково 

обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій, у якій виокремлено 

концептуально-цільовий, змістово-технологічний та результативно-

прогностичний блоки; схарактеризовано підходи до побудови педагогічної 

системи (загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний, акмеологічний, 

аксіологічний, середовищний, екзистенційний; дидактичні підходи: 

компетентнісний, студентоцентрований, контекстний) та дидактичні 

принципи (загально-дидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні). 

Визначено психолого-педагогічні умови формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій (розвиток рефлексивності майбутніх учителів у 

корпоративному середовищі закладу вищої освіти; створення навчально-

наукового педагогічного проєкту, який інтегрує вивчення навчальної 

дисципліни, організацію навчальної педагогічної практики, здійснення 

наукового педагогічного дослідження; взаємодія закладу вищої освіти та 

закладу загальної середньої освіти на всіх етапах створення та реалізації 

навчально-наукового педагогічного проєкту; використання тренінгових 

технологій навчання в навчально-науковому педагогічному проєкті). 

Схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій та етапи створення й 
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реалізації педагогічної системи (рефлексивного занурення, теоретичного 

моделювання, практичної апробації, професійного прогнозування); етапи 

здійснення навчально-наукового педагогічного проєкту (проєктування, 

дослідження, моделювання, навчання на робочому місці, презентації та 

популяризації). 

Уточнено зміст і сутність ключових понять «структурно-

функціональна модель педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів», «тренінг-заняття», «тренінг-

консультація»; показники сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів (образ професії, професіонала; емоційно-позитивне 

ставлення до професії; професійна самооцінка; навчально-професійні цілі; 

професійні мотивація, позиція) та рівні сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів (досягнута, мараторій, зумовлена, дифузна); 

зміст, форми, методи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів. 

Подальшого розвитку набули наукові уявлення про сутність і 

структуру понять «ідентичність», «ідентифікація», «професійна 

ідентичність», «проєктна технологія», «тренінгові технології», про систему 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої 

освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає 

в тому, що розроблено та впроваджено педагогічну систему формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки та 

представлено в навчальному посібнику «Студентське науково-педагогічне 

дослідження: проєктно-тренінговий підхід», навчально-методичних 

посібниках: «Навчальна педагогічна практика: організаційно-методичні 

рекомендації», «Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, 

історія, інноваційні технології», «Наскрізна педагогічна практика», 

«Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 
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та орієнтовна тематика»); робочих програмах навчального курсу 

«Педагогіка» і навчальної практики «Навчальна педагогічна практика в 

базовій середній школі»; тренінговій програмі «Рання професійна 

ідентичность майбутніх учителів»; методичних посібниках для ЗВО і ЗЗСО 

«STEM освіта в дії: проєкт школи та університету», «Тиждень 

медіаграмотності: проєкт школи та університету», «Медіаграмотний Я і 

Ти: проєкт школи та університету», «Всесвітній день дитини: проєкт 

школи та університету», «Тиждень толерантності: проєкт школи та 

університету». Протягом 2016–2021 років було реалізовано такі навчально-

наукові педагогічні проєкти: «Толерантність у дії» (2016–2017), 

«Всесвітній день дитини» (2017–2018), «Медіаграмотний Я і Ти» (2018–

2019), «STEM освіта в дії» (2019–2020), он-лайн ННПП «Емоційний 

інтелект» (2020–2021). Матеріали докторського дослідження використані в 

навчальних курсах «Педагогіка», «Методика виховної роботи», 

«Педагогіка і психологія вищої школи», у процесі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО, у системі діяльності закладів 

післядипломного розвитку вчителів та в освітньому процесі ЗЗСО. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 738/1 

від 02.03.2021 р.), Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (довідка № 255/1/01-16 від 26.04.2021), Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 934 від 

25.05.2021), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-493 від 26.05.2021), ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (довідка № 68-21-157/1 від 15.03.2021), 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (довідка № 2729/01-14 від 

13.05.2021), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 354-33/03 від 23.03.2021), Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 130/02-13 від 

18.03.2021). 
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Особистий внесок здобувача. Усі результати, наведені в дисертації, 

розроблено автором самостійно. У спільних публікаціях автором: [18] – 

визначено сутність і педагогічні умови готовності майбутніх учителів до 

самореалізації творчого потенціалу в навчальній педагогічній практиці; 

[29] – висвітлено узагальнені результати студентського педагогічного 

дослідження як складової навчально-наукового педагогічного проєкту.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, на науково-

практичних і науково-методичних конференціях різних рівнів, а саме: 

міжнародних конференціях – Освіта та наука в умовах глобальних 

викликів (Сімферополь-Судак, 2010), Професіоналізм педагога в контексті 

Європейського вибору України (Ялта, 2011), Освітні вимірювання: 

викладання, дослідження, практика (Київ, 2012), Інноваційні технології 

навчання обдарованої молоді (Київ, 2015), Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи (Київ, 2016), Викладач і студент: 

мобільність в умовах кредитно-трансферної системи (Черкаси, 2016), 

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та 

бізнесі (Київ, 2017), Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі (Одеса, 2017), Сучасні стратегії педагогічної 

освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної 

інтеграції (Київ, 2017), Society, Integration, Education (Rezekne, Latvia, 

2019), Технології професійного розвитку педагога: спадщина 

А. С. Макаренка і пріоритети української освіти (Полтава, 2019), Сучасні 

стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 

розвитку та євроінтеграції (Київ, 2019), Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін (Суми, 

2019, 2020, 2021), Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи (2019, 2020), Психологія: від теорії до практики: Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога (Суми, 2020), European 
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Volunteering in the moment of COVID-19 (Germany, Berlin), 2020), 

Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи 

(Суми, 2020, 2021), Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі: європейський та національний досвід (Суми, 2020); міжнародних 

проєктах KA2 Erasmus+: ―EduACTor for change‖ – (Mariapfarr, Austria, 

2019), ―Developing Youth Workers‘ Competences in Finland‖ (Virrat, Ilmajoki 

and Tampere, Finland 2019), ―Social Entrepreneurship: Tools and Trainers‖ 

(Yerevan, Armenia, 2020); всеукраїнських конференціях – Професійно-

творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти (Суми, 2012), 

Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку 

освіти ХХІ століття (Суми, 2012), Пізнавально-творча і духовна 

самореалізація особистості в евристичній освіті (Суми, 2015), 

Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів (Полтава, 2016), 

Особистість студента та соціокультурне середовище університету в 

суспільному контексті (Київ, 2020), Інноваційні технології в роботі 

практичного психолога (Суми, 2020), Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх 

практик: набутий досвід і перспективи (Київ, 2020), Інноваційні технології 

розвитку особистісно професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти (Суми, 2021); всеукраїнському круглому столі – 

Макаренківські читання (Суми, 2019, 2020, 2021). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

відображено в 59 (з них 57 – одноосібні) наукових і навчально-методичних 

працях, серед яких: 2 монографії; 7 розділів у колективних монографіях; 

1 навчальний посібник; 10 навчально-методичних посібників; 22 статті у 

фахових виданнях України, 1 публікація в науковому виданні іноземних 

держав та 16 публікацій апробаційного характеру в наукових журналах і 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів.  

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Формування самоосвітньої компетентності учнів основної 
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школи сільської місцевості» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання 

було захищено у 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України. Матеріали кандидатської 

дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, п‘яти розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації – 578 сторінок (372 сторінок – основний текст). 

Список використаних джерел – 595 назв (з них – 104 іноземними мовами). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РАННЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

 

1.1. Методологічні засади дослідження проблеми формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-

педагогічної підготовки в закладах вищої освіти  

 

Дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя в системі професійно-педагогічної підготовки в 

закладах вищої освіти своїм результатом передбачає створення нового 

цілісного наукового знання про досліджуваний процес, обґрунтування 

педагогічної системи, що потребує розроблення методологічних засад, які 

надали би процесу дослідження цілісності, системності, наукової логіки. 

Методологічне підґрунтя для досліджень із широкого кола наук 

закладено в роботах таких учених: В. Блауберг (Блауберг, 1973), Г. Рузавін 

(Рузавин, 1999), Е. Юдін (Юдин, 1978), Г. Щедровицький (Щедровицкий, 

1965) та інші. Методологію педагогічної науки, а також учення про неї 

розробляли В. Андрущенко (Андрущенко, 2004), В. Биков (Биков, 2008), 

Л. Ваховський (Ваховський, 2018), С. Гончаренко (Гончаренко, 2003, 2008, 

2012), В. Краєвський (Краевский, 2006), В. Кремень (Кремень, 2001), 

О. Кочетов (Кочетов, 1975), В. Лутай (Лутай,  2004), П. Образцов (Образцов, 

2004), М. Скаткін (Скаткін, 1986) та ін. 

Методологію розглядають як: «учення про структуру, логічну 

організацію, методи та засоби діяльності (учення про принципи побудови, 

форми і способи науково-дослідницької діяльності)» (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002); «складну діалектичну, цілісну, субординовану 

систему способів, прийомів, принципів різних рівнів, сфер дії, спрямованості, 
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евристичних можливостей, змістів, структур тощо» (Кохановський, 1999); 

«учення про науковий метод пізнання: сукупність пізнавальних засобів, 

методів, прийомів, що застосовуються в певній науці» (Гончаренко, 2008); 

«систему певних правил, принципів і операцій, що застосовуються в тій чи 

іншій сфері діяльності (науці, політиці, мистецтві тощо); учення про цю 

систему, загальна теорія метода» (Руденко, с. 25).  

Методологія науки (Образцов, 2004) характеризує компоненти 

наукового дослідження – об‘єкт, предмет, завдання, систему засобів, 

необхідних для вирішення задачі дослідження, а також формує уявлення про 

здійснення програми дослідження в процесі виконання завдання.  

Головна мета методології науки, на думку Г. Рузавіна, вивчення тих 

методів, засобів і прийомів, за допомогою яких створюється і 

обґрунтовується нове знання в науці, а також структури наукового знання 

взагалі, місце та роль у ньому різних форм пізнання, методи аналізу й 

побудови різних систем наукового знання (Рузавін, 1999).  

Методологію педагогіки В. Загвязинський розглядає як вчення про 

педагогічне знання і про процес його створення, тобто педагогічне пізнання. 

Вона включає: 1) «вчення про структуру і функції педагогічного знання, у тому 

числі про педагогічну проблематику; 2) вихідні, ключові, фундаментальні, 

філософські, загальнонаукові та педагогічні положення (теорії, концепції, 

гіпотези), що мають методологічний сенс; 3) вчення про методи педагогічного 

пізнання (методологія у вузькому сенсі слова)» (Загвязинский, 1982). 

За визначенням В. Краєвського, «методологія педагогіки є системою 

знань про структуру педагогічної теорії, про принципи і способи 

продукування знань, що відображають педагогічну дійсність, а також 

системою діяльності з отримання таких знань і обґрунтування програм, 

логіки, методів та оцінки якості дослідницької роботи» (Краєвський, 

2006). 

О. Новіков, Д. Новіков запропонували схему структури методології: 

1) «підґрунтя методології: філософія, психологія, системний аналіз, 
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наукознавство, етика, естетика; 2) характеристики діяльності: особливості, 

принципи, умови, норми діяльності; 3) логічна структура діяльності: суб‘єкт, 

об‘єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат діяльності; 4) часова 

структура діяльності: фази, стадії, етапи» (Новіков, 2008). 

Схарактеризовані вище уявлення про сутність та структуру методології 

науки стали підґрунтям розроблення методологічної моделі дослідження 

формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя в системі 

професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти. Розробка 

методології дослідження – це «обґрунтування проєкту майбутнього 

педагогічного дослідження» (Хриков, 2018, с. 129). Розробка методологічної 

моделі ґрунтувалася на концепції рівнів методології науки Е. Юдіна, яка 

широко використовується в сучасних науково-педагогічних дослідженнях. За 

ступенем спільності й характером зв‘язку з філософією дослідник виокремив 

чотири методологічних рівні: «філософська методологія, загальнонаукова 

методологія, конкретно-наукова методологія, методика і техніка дослідження» 

(Юдин, 1978).  

Відповідно до означених рівнів у методологічній моделі нашого 

дослідження виокремлено чотири рівні: філософський, загальнонауковий, 

конкретно-науковий, технологічний (рис. 1.1). 

Зміст філософського рівня розробленої методологічної моделі 

ґрунтувався на використанні філософських підходів (матеріалізм, ідеалізм, 

емпіризм, раціоналізм), загальних принципів пізнання (принципи 

об‘єктивності, пізнаваності, всебічності, історизму, конкретності 

дослідження). У розробленій методологічній моделі послуговуємося такими 

поняттями: методологічний принцип, підхід.  

Методологічний принцип розуміємо як нормативне положення, 

орієнтир який організує, спрямовує хід наукового дослідження до наміченої 

мети. Методологічний підхід включає в себе установки, групу методів і 

прийомів, що мають загальне підґрунтя.  
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Рис. 1.1 Методологічна модель дослідження формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій у системі професійно-педагогічної підготовки закладів вищої освіти 

ФІЛОСОФСЬКИЙ РІВЕНЬ 

Підходи: філософський плюралізм, що дозволяє поєднувати елементи різних філософських парадигм з 

метою забезпечення цілісності розкриття предмета дослідження 

Принципи: об'єктивності, єдності теорії і практики, всебічності, історизму 

Завдання: розглянути проблему формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя у 

світоглядному контексті; увідповідити положення дослідження законам діалектики, теорії пізнання 

Методи: діалектики, герменевтики,  філософського структуралізму тощо 

МЕТА: розробка методології дослідження формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів  засобами проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної 

підготовки закладу вищої освіти 

КОНКРЕТНОНАУКОВИЙ РІВЕНЬ 
Підходи: студентоцентрований, контекстний, компетентнісний 

Принципи: загальнодидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні 

Завдання: проаналізувати систему професійно-педагогічної підготовки у ЗВО; методику викладання 

педагогічних навчальних дисциплін, організації навчальної педагогічної практики та здійснення 

наукового педагогічного дослідження у ЗВО;  

окреслити відображення проблематики дослідження в нормативно-законодавчому полі на міжнародному, 

національному та інституційному рівнях 
Методи: теоретичні: категоріально-термінологічний, порівняльно-парадигмальний структурно-

логічний, морфологічний аналіз педагогічних процесів та явищ; емпіричні: діагностична бесіда, 

анкетування, опитування, тестування, психолого-педагогічне спостереження, узагальнення 

педагогічного досвіду викладачів 

РЕЗУЛЬТАТ: взаємопов‘язана сукупність методологічних підходів, принципів, методів дослідження 

проблеми формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ РІВЕНЬ 

Підходи: діяльнісний, системний, акмеологічний, аксіологічний, середовищний, екзистенційний 

Принципи: відповідності, інваріантності, додатковості, історизму, а також загальні питання системного 

підходу  

Завдання: розглянути проблему формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя в 

полі- та між дисциплінарному антропологічному (психологічному, соціологічному, культурологічному) 

та освітньо-політичному дискурсі 

Методи: теоретичні: аналіз; синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння, узагальнення, 

класифікація індукція, дедукція, моделювання, передбачення, прогнозування, конкретизація, науковий 

опис об'єктів і предметів пізнання, уявний експеримент, загальнонаукове обґрунтування фундаментальних 

концепцій і теорій; емпіричні: методи математичної статистики (критерій знаків, χ2 -квадрат) 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ 
Завдання: розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій у закладах вищої освіти 

Методи: психолого-педагогічні спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи), метод аналізу продуктів діяльності , морфологічний аналіз, 

метод експертної оцінки  
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В обґрунтування методологічних підходів, на яких побудовано наше 

дослідження, покладено принцип поліфундаментальності І. Пригожина, згідно 

з яким «будь-яка універсальна теорія, якою б точною вона не була, не в змозі 

вичерпно відобразити соціальну реальність, що є предметом дослідження, у 

всій повноті її сутнісних вимірів» (Пригожин, 2001). 

Логічним вважаємо застосування принципів методологічного 

плюралізму, що проявляється в таких ознаках:  

– взаємозв‘язок з іншими науками, передусім філософією, соціологією, 

антропологією, політологією, культурологією, історією, психологією та 

ін.;  

– різноманітність філософських позицій: від матеріалізму до ідеалізму, 

неопрагматизму та постмодернізму;  

– методологічне різноманіття, що проявляється в застосуванні широкого 

спектру методів дослідження: від природничо-наукових до 

соціологічних, статистичних і власне педагогічних (Сбруєва, 2021). 

Отже, методологічний плюралізм уможливлює синтез у дослідженні  

елементів різних підходів, принципів, наукових парадигм. 

Так, з огляду на матеріалістичний підхід до пізнання світу, педагогічну 

систему цілеспрямованого формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя (навчально-науковий педагогічний проєкт, систему 

тренінгових вправ, корпоративне середовище ЗВО і ЗЗСО тощо) розглядаємо 

в дослідженні первинною, першоджерелом змін у структурі РПІМУ, а 

свідомість, сутність та структуру РПІМУ визначаємо вторинною, наслідком 

впливу означеної матеріальної системи. 

Важливим, з огляду на сутність процесу формування професійної 

ідентичності, а саме актуалізацію персоналізації, проактивності особистості 

у становленні РПІМУ, є методологія метаантропологічного потенціалізму,  

запропонована в монографії С. Пирожкова, Н. Хамітова «Цивілізаційна 

суб‘єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини» 

(Пирожков, 2020). Метаантропологічний потенціалізм розглядається 
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авторами як «теоретичний і практичний спосіб розвитку життєвого 

потенціалу й посилення суб‘єктності особистості, нації, людства від 

буденних до вищих граничних та метаграничних проявів» (Пирожков, 2020). 

Ця методологія поєднує концепцію потенціалізму академіка С. Пирожкова, 

яка дозволяє оцінювати багатоманітні можливості, закладені в тій чи іншій 

системі, з метаантропологією, яку розвиває професор Н.В. Хамітов, у якій 

йдеться і про «креативну персоналізацію людини, здатність виходити за 

межі буденності, тому така методологія є не просто антропологічною, а 

метаантропологічною, методологією розвитку людини» (Кремінь, 2021). 

Принципи ідеалістичного підходу до пізнання світу, за якого визнається 

в якості першооснови й визначальної сили – ідеї, а матерія – є похідною від 

ідеї, її втіленням; знайшли втілення в розумінні професійної ідентичності 

майбутнього вчителя, (що є ідеальною конструкцією, уявленням людини, 

сприйняттям), як першоджерела, що спрямовує людину на власне творення в 

професії, визначає її активність в опануванні професією.  

Емпіризм, як метод і напрям у пізнанні, згідно з яким в основі 

пізнавального процесу, нового знання лежить досвід, став підґрунтям вибору 

методів для перевірки побудованої концепції дослідження, ефективності 

розробленої педагогічної системи. 

Розробка філософського рівня методологічної моделі уможливила 

структурування дослідження формування РПІМУ відповідно з науковими 

принципами, такими як: єдності теорії і практики, об‘єктивності, усебічності, 

історизму. 

Визначальним принципом науково-педагогічного дослідження є 

методологічний принцип об᾿єктивності. Його втілення, як зазначає 

С. Гончаренко, полягає в «усебічному врахуванні факторів, які породжують те 

чи інше явище, умов, за яких воно розвивається, адекватності дослідницьких 

підходів і засобів, які дають можливість одержати істинні знання про об᾿єкт, 

передбачають виключення суб᾿єктивізму, однобічності й упередженості в 

підборі та оцінці фактів» (Гончаренко, 2008, с. 499). Поряд із тим, дослідження 
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РПІМУ, як об‘єктивної реальності, внутрішнього світу людини можливе 

завдяки самоописам студентів, самоаналізу, самоспогляданню (інтроспекція), 

що створює ризики, тому, з огляду на принцип об‘єктивності в 

констатувальному експерименті, був включений широкий комплекс 

діагностичних методик, результати формувального етапу експерименту 

оцінювалися за допомогою діагностичної методики – опитувальника 

«Професійна ідентичність студентів» (Озерина, 2012), розробленої з 

урахуванням критеріїв надійності й валідності та пройшла процедуру 

стандартизації.  

Принцип єдності теорії і практики, ґрунтується на тому, що «теорія, 

яка не спирається на практику, виявляється абстрактною, безплідною, поряд 

із тим, теорія покликана висвітлити шлях практиці. Практика, яка не 

спрямовується науковою теорією, страждає стихійністю, відсутністю 

належної цілеспрямованості, малоефективності» (Образцов, 2004). Тому під 

час організації дослідження проблеми формування РПІМУ виходили не 

тільки з досягнень філософії, соціології, психології, педагогіки, а й з 

розвитку освітньої практики. Науковий аналіз творчих здобутків практичної 

діяльності викладачів, самоаналіз дозволили розробити педагогічну систему 

формування РПІМУ в ЗВО. Поряд із тим, теоретичні засади перевірялися 

практикою, підтверджувалися статистичними методами. 

Науковий принцип усебічності дозволив урахувати в дослідженні той 

факт, що освітній процес у ЗВО, система професійно-педагогічної 

підготовки є складними, динамічними системами, з одного боку 

відокремленою від зовнішнього середовища і, у той самий час нерозривно 

пов‘язаною з багатьма його факторами, знаходиться в тісному контакті з 

ним. Урахування принципу всебічності надало можливість встановити 

взаємозв‘язки досліджуваних явищ і процесів, урахування зовнішніх 

впливів, усунення всіх випадкових факторів, що спотворюють картину 

досліджуваної проблеми. Поряд із тим, означений принцип дозволив 

змоделювати досліджуваний процес – формування РПІМУ ‒ в його розвитку 
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і в різних зовнішніх та внутрішніх умовах, провести багаторівневе й 

різнопланове дослідження, у ході якого побудовано сукупність моделей 

(методологічна модель дослідження, структурно-функціональна модель, 

структура РПІМУ, структура ННПП), відобразити досліджуваний процес на 

різних рівнях.  

Принцип історизму дозволив розглянути розвиток особистості як 

своєрідного причинно-наслідкового поля для розуміння конкретної 

особистості, прийняття рішень щодо вибору майбутньої професії. Поряд із 

тим, розглядуваний принцип спрямував дослідження на пошук шляхів 

вирішення проблеми, що ураховують сучасний розвиток педагогічних 

досліджень, критичного аналізу з позицій сучасності, тих рішень, що на 

певному історичному етапі визначалися прогресивними. 

Для побудови методологічних засад дослідження на філософському 

рівні з переліку існуючих методів (діалектика, метафізика, догматизм, 

еклектика, софістика, герменевтика, метод філософського структуралізму, 

наукова рефлексія) було обрано методи: діалектики, метафізики, 

герменевтики, філософського структуралізму, наукової рефлексії. 

Метод філософського дослідження – діалектика – дозволив розглянути 

освітній процес ЗВО, процес становлення професійної ідентичності гнучко, 

педагогічну систему формування РПІМУ послідовно, з урахуванням їх 

внутрішніх протиріч, змін, розвитку, причин і наслідків, єдності й боротьби 

протилежностей. 

Герменевтика – метод точного прочитання та тлумачення змісту 

текстів. Педагогічна герменевтика (Закірова, 2012) це теорія і практика 

(наука та мистецтво) тлумачення й інтерпретації суб‘єктами освітнього 

процесу знань, зафіксованих у різножанрових текстах, що має на меті 

якнайповніше і глибоке їх розуміння з урахуванням соціально-культурних 

особливостей, осмислення емоційно-духовного досвіду людства й 

особистого духовного досвіду суб‘єкта. Означене розуміння об‘єктності й 

точності у використанні та інтерпритеції інформації цілісно визначило 
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спрямування нашого дослідження в теоретичному обґрунтуванні 

педагогічної системи; взаєморозумінні суб‘єктів педагогічного процесу, 

смислотворенні в педагогічній взаємодії; аналізі даних експериментального 

дослідження та стало предметом вивчення майбутніми вчителями в ході 

організації студентського наукового-педагогічного дослідження. 

Метод наукової рефлексії як складний комплекс процесів та явищ 

дозволив систематично аналізувати особливості, умови, труднощі, завдання 

дослідження, стану досліджуваної області знання, основних проблем, 

тенденцій і перспектив розвитку. 

Другий рівень методологічної моделі – загальнонауковий 

методологічний рівень (рис. 1.1) – є рівнем, де загальнонаукова методологія, 

загальнонаукові концепції забезпечують підґрунтя нової концепції 

формування РПІМУ. У нашому дослідженні  на загальнонауковому 

методологічному рівні побудовано концепцію дослідження, яка ґрунтується 

на загальнонаукових підходах (діяльнісний, системний, акмеологічний, 

аксіологічний, середовищний, екзистенційний), які стали основою 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у закладах вищої освіти. 

Завданнями загальнонаукового рівня методології дослідження визначено: 

розглянути проблему формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя на засадах студентоцентрованого, контекстного, 

компетентнісного підходів у полі- та міждисциплінарному антропологічному 

(психологічному, соціологічному, культурологічному) та освітньо-політичному 

дискурсі. 

З огляду на потреби дослідження проблеми формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя в системі професійно-

педагогічної підготовки в закладах вищої освіти, у ході побудови 

методологічної моделі дослідження було обрано такі загальнонаукові методи 

дослідження: теоретичні: категоріально-термінологічний та порівняльно-
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парадигмальний аналіз – для обґрунтування теоретико-методологічних засад 

дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій; системний та 

структурно-логічний аналіз – з метою визначення чинників формування та 

структурних складових ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів; 

порівняння, узагальнення, систематизація – для характеристики проблеми 

формування ранньої професійної ідентичності засобами проєктно-тренінгових 

технологій у теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти, уточнення 

поняттєво-термінологічного апарату досліджуваної проблеми; класифікація – 

для визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів; синтез, абстрагування, 

узагальнення, індукція, дедукція, категоризація – з метою визначення 

ключових понять дослідження, характеристики організаційно-методичних 

засад формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій; моделювання – для розроблення й 

теоретичного обґрунтування структурно-функціональної моделі педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій; передбачення, прогнозування – для 

вибудови структури педагогічної системи, уточнення взаємозв‘язків та 

інтеграції її складових; морфологічного аналізу, конкретизація – для 

визначення психолого-педагогічних умов та етапів реалізації структурно-

функціональної моделі педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у 

системі професійної педагогічної підготовки; а також: науковий опис об‘єктів і 

предметів пізнання (якісне й кількісне), уявний експеримент, метод 

знаходження та встановлення причин явищ, опис законів зв‘язку станів 

пізнаваного об‘єкта, загальнонаукове обгрунтування фундаментальних 

концепцій і теорій; емпіричні: методи математичної статистики – для 

опрацювання одержаних результатів, аналізу й перевірки ефективності 

розробленої педагогічної системи і встановлення залежностей між 
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досліджуваними явищами та процесами з використанням критерію знаків, 

критерію χ2 (хі-квадрат). 

Третій рівень методологічної моделі – конкеретнонауковий 

методологічний рівень (рис. 1.1) – ґрунтувався на психолого-педагогічних 

теоріях, сучасних досягненнях дидактики вищої школи, загальнодидактичних 

підходах: студентоцентрований, контекстний, компетентнісний, був 

спрямований на вирішення таких завдань: розглянути систему професійно-

педагогічної підготовки у ЗВО; методику викладання педагогічних навчальних 

дисциплін, організації навчальної педагогічної практики та здійснення 

наукового педагогічного дослідження у ЗВО; окреслити відображення 

проблематики дослідження у вітчизняному та зарубіжному законодавчо-

нормативному полі. Досягнення мети та розв‘язання поставлених завдань 

передбачало використання таких груп методів: теоретичних: категоріально-

термінологічний, порівняльно-парадигмальний, структурно-логічний аналіз 

педагогічних процесів та явищ. 

Четвертий рівень методологічної моделі – технологічний (рис. 1.1) – 

уможливив упровадження та експериментальну перевірку ефективності 

педагогічної системи формування РПІМУ за допомогою таких методів: 

діагностична бесіда, анкетування, опитування, тестування, що були 

використані з метою виявлення рівня сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів; психолого-педагогічне спостереження, 

яке дозволило вивчити й узагальнити педагогічний досвід; самоаналіз, 

самоспостереження, метод морфологічного аналізу для визначення 

психолого-педагогічних умов, метод експертної оцінки, педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), метод 

аналізу продуктів діяльності, що забезпечили експериментальну перевірку 

ефективності розробленої та науково обґрунтованої педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій у ЗВО; методи математичної 

статистики, що надали можливість опрацювання одержаних результатів, 
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аналізу й перевірки гіпотез і встановлення кількісних залежностей між 

досліджуваними явищами та процесами (критерій знаків, χ2 (хі-квадрат)). 

Таким чином, розроблена методологічна модель дослідження 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у системі 

професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти спрямована на 

надання цілісності, системності, наукової логіки реалізації процесу 

дослідження. Означена модель окреслила методологічні засади дослідження 

проблеми формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

у системі професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти, 

дозволила реалізувати низку функцій методології дослідження: 

дескриптивну (описову), яка передбачає теоретичне обґрунтування 

досліджуваного процесу і прескриптиву (нормативну), що створила 

орієнтири для реалізації мети та завдань дослідження. 

 

 

1.2. Міжнародні, національні та інституційні нормативно-правові засади 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів  

 

У контексті системного аналізу теоретико-методологічних засад 

досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне здійснити розгляд 

нормативних засад досліджуваного феномену, який здійснено з позицій 

компетентнісного й аксіологічного підходів, що становлять складову 

методологічного інструментарію наукової розвідки. 

Застосування компетентнісного підходу передбачило з᾿ясування 

наявності в нормативних документах різного рівня термінологічних одиниць, 

пов᾿язаних із концептом професійна ідентичність учителя/майбутнього 

вчителя та особливостей їх трактування в контексті розгляду питань 

професійної (педагогічної) компетентності. 
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Аксіологічний підхід до розгляду нормативних засад досліджуваного 

феномену зумовив виокремлення в документах, що стали предметом 

розгляду, ціннісної складової, яку визначено як основу діяльності освітньої 

системи, закладу освіти, педагога, студента як майбутнього фахівця в 

контексті розгляду питань формування професійної ідентичності. 

Предметом порівняльно-термінологічного аналізу стали документи 

міжнародного (європейського), національного та інституційного рівнів, у 

яких визначено стратегічні пріоритети розвитку освіти на різних рівнях її 

функціонування. 

На міжнародному (європейському) рівні пріоритетної уваги 

заслуговують документи Болонського процесу та розбудови Європейського 

простору вищої освіти. Підкреслимо, що вже у «Великій Хартії 

університетів» (1988), прийняття якої безпосередньо передувало старту 

євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти, було визначено основні 

принципи діяльності європейського університету, побудовані на засадах 

європейського гуманізму як основоположної ціннісної орієнтації вищої 

школи в цілому й кожного педагога та студента зокрема. Чотирма 

принципами, що визначають цінності європейської академічної культури в 

Хартії визначено такі: 

1. Університет є автономною інституцією всередині суспільств із 

неоднаковою організацією, що є наслідком різноманітності історичної 

спадщини, розвиваючи, досліджуючи, аналізуючи й передаючи культуру за 

допомогою досліджень і навчання. Передбачаючи розвиток суспільства, його 

наукова та освітня діяльність мають бути духовно й ментально незалежними 

від жодної політичної й економічної сили. 

2. Освітня й наукова діяльність у закладах вищої освіти мають бути 

інтегровані, щоб навчання враховувало змінювані запити суспільства, 

прогресивні досягнення наукового знання. 

3. Свобода в науковій та освітній діяльності виступає провідним 

принципом університетського устрою. Адміністрація університетів, у межах 
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власних повноважень, мають забезпечувати дотримання означеної 

фундаментальної вимоги. Не допускаючи нетерпимість і пропагуючи 

толерантність, відкриту комунікацію, ЗВО є місцем творчої співпраці 

викладачів, здатних транслювати власні знання та озброєних відповідними 

засобами для їхнього вдосконалювання через наукові дослідження та 

інноваційну діяльність, та здобувачів освіти, які виявлять готовність та 

вмотивованість до власного збагачення переданими знаннями. 

4. Заклад вищої освіти виступає хранителем європейської 

гуманістичної традиції. У реалізації власного покликання ЗВО спрямований 

на створення універсального знання, яке не має географічних та політичних 

меж і задовольняє нагальну потребу взаємопізнання та взаємодії різних 

культур (Сбруєва, 2015). 

Таким чином, у «Великій Хартії університетів» чітко сформульовано 

сучасне бачення європейських академічних цінностей, якими є автономність 

(самостійність) університету та його незалежність від політичних і 

економічних впливів; єдність академічної освіти й науки у служінні запитам 

суспільства; свобода академічної діяльності, толерантність і відкритість до 

діалогу; традиції європейського гуманізму (Сбруєва, 2021). Усвідомлення та 

прийняття означених цінностей відбувається на всіх рівнях функціонування 

освітніх систем. Важливим суб᾿єктом інтеріоризації цінностей є студентство, 

свідченням чого є активна діяльність студентських організацій, передусім 

Європейського союзу студентів у освітніх реформах і розбудові 

Європейського простору вищої освіті (ЄПВО). 

Термінологічний аналіз документів Болонського процесу передбачав 

визначення смислових характеристик концептів, що становлять складові сім᾿ї 

понять «професійна ідентичність», передусім таких, як «ідентичність» 

(identity) та «цінності» (values).  

З᾿ясовано, що поняття «ідентичність» (identity) було використано вже в 

настановчому документі Болонського процесу – Сорбонській декларації 

1998 р. у контексті визначення цілей формування ЄПВО. У документі, 
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зокрема, зазначалося, що створення ЄПВО сприятиме взаємодії та зміцненню 

як національних ідентичностей, так і спільних інтересів на користь Європи, її 

студентів, та її громадян у цілому (Sorbonne Joint Declaration, 1998). 

Підкреслимо, що вже в Берлінському комюніке 2003 р. йдеться про 

формування у членів академічної громади «європейської ідентичності, 

громадянства та здатності до працевлаштування» (Berlin Communiqué, 2003). 

У цілому зазначимо, що в результаті розвитку Болонського процесу означені 

якості перетворилися на вагому складову соціальної та, зокрема, професійної 

ідентичності представників університетської спільноти країн-членів 

Болонського клубу. Означені особистісні та професійні трансформації 

вважаємо не менш значущими в розбудові ЄПВО, ніж масштабні структурні 

реформи національних систем вищої освіти значної кількості країн 

євразійського простору. 

З метою конкретизації змістового наповнення поняття «європейська 

ідентичність» у контексті характеристики нормативних засад вищої освіти в 

ЄПВО звернемося до ціннісної складової означеного концепту. Виявлено, що 

поняття «цінності» використано в абсолютній більшості документів 

міністерських конференцій Болонського процесу й подано в таких смислових 

контекстах: спільні цінності та належність до єдиного соціального й 

культурного простору (Bologna Declaration, 1999); демократичні цінності, 

різноманіття культур, мов та систем вищої освіти (Prague Communiqué, 2001); 

віддання переваги академічним цінностям у міжнародній академічній співпраці 

(Berlin Communiqué, 2003); наполягання на побудові міжнародного 

академічного співробітництва на академічних цінностях (Bergen Communiqué, 

2005); взаємна довіра та взаєморозуміння як основоположні цінності 

Болонського процесу (London Communiqué, 2007); європейські цінності 

інституційної автономії, академічної свободи, соціальної рівності та 

повноцінної участі в освітніх реформах педагогічних працівників і студентів 

(Leuven and Louvain-la-Neuve, 2009); підтримка закладів вищої освіти в їхніх 

зусиллях щодо сприяння міжкультурному розумінню, розвитку критичного й 
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аналітичного мислення, толерантності до будь-яких політичних чи релігійних 

груп, гендерної рівності, демократичних та громадянських цінностей з метою 

посилення європейського та глобального громадянства й формування основ для 

створення інклюзивного суспільства (Yerevan Communiqué, 2015); академічна 

свобода та доброчесність, інституційна автономія, участь студентства й 

педагогічного персоналу в управлінні закладом освіти, суспільна 

відповідальність за вищу освіту та вищої освіти перед суспільством – 

становлять фундаментальні цінності Європейського простору вищої освіти; 

відповідальність за підтримку цих цінностей здійснюється в межах усього 

ЄПВО шляхом інтенсифікації політичного діалогу та співробітництва (Paris 

Communiqué, 2018).  

Найдокладніше розкриття проблема цінностей європейської вищої 

освіти знайшла в Римському комюніке 2020 р., структурним елементом 

якого вперше став окремий підрозділ «Фундаментальні цінності». В 

означеному підрозділі європейська освітньо-політична спільнота зазначає: 

«Ми просимо BFUG (Групу супроводу Болонського процесу) розробити 

рамку для посилення фундаментальних цінностей ЄПВО, яка буде сприяти 

саморефлексії, конструктивному діалогу та колегіальному навчанню 

національних органів влади, закладів вищої освіти й організацій і водночас 

дозволить оцінити ступінь дотримання та впровадження їх у наших 

системах. Ми приймаємо визначення академічної свободи як свободи 

академічних працівників і студентів займатися дослідженнями, 

викладанням, навчанням і комунікацією в суспільстві без остраху репресій. 

Ми підтверджуємо своє зобов‘язання підтримувати етику, прозорість і 

доброчесність як у освіті та дослідженнях, так і в інших сферах за 

допомогою освіти й досліджень, і зазначаємо, що Платформа Ради Європи 

з питань етики, прозорості та доброчесності в освіті (ETINED) дає 

можливість для всіх повних членів, консультативних членів та партнерів 

ЄПВО співпрацювати заради досягнення цієї мети» (Rome Ministerial 

Communiqué, 2020). На підставі наведеної вище цитати, аналізу додатків до 
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основного документу Римського саміту BFUG 2020 року констатуємо 

посилення уваги європейської академічної громади до ціннісної складової 

реформ вищої освіти, до формування європейської академічної 

ідентичності на засадах гуманізму, академічної свободи, демократії, 

інклюзії й доброчесності. 

Предметом подальшого розгляду стане документ, розроблений групою 

європейських науковців та освітньо-політичних діячів, що безпосередньо 

стосується стратегії розвитку педагогічної освіти в європейському регіоні. 

Йдеться про Педагогічну Конституцію Європи, затверджену Загальними 

зборами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи у 2016 р. 

Унікальність даного документу в контексті нашого дослідження полягає в тому, 

що до основних компетентностей європейського вчителя (розділ 6, ст. 6.1.) 

автори віднесли «компетентність самоідентичності вчителя» поряд із такими, як 

комунікативна, лідерська, дослідницько-аналітична, компетентність 

справедливості, здатність навчатися протягом життя, емпатія (Pedagogical 

Constitution of Europe, 2016).  

Означена констатація заклала підвалини для пошуку змісту професійної 

ідентичності майбутнього європейського вчителя крізь призму 

компетентнісного підходу. У документі зазначено необхідність формування 

самоусвідомлення вчителем власного розвитку, відчуття професійної 

необхідності, що виступає фундаментом розвитку професійної ідентичності 

майбутнього вчителя. Усвідомлення власного «Я», власних прагнень, потреб, 

бажань, сильних та слабких сторін, рефлексія своїх емоційних станів, 

маніфестацій, стереотипів поведінки уможливлює глибшу інтеграцію 

особистісної ідентичності в професійну. Розвинена рефлексія виступає основою 

для самоприйняття, ефективної побудови власної професійної траєкторії, 

усвідомленого трансформування своїх життєвих сенсів у професійній сфері. 

У характеристиці дослідницько-аналітичної компетентності в Конституції 

зазначено необхідність формування «усвідомлення майбутнім учителем себе як 

науковця, творця, спрямованого на пошук нових прогресивних рішень, 
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продукування інновації. Здатність навчатися впродовж життя додає до 

структури професійної ідентичності майбутнього вчителя важливість і 

прагнення до постійного саморозвитку як риси сучасного вчителя, що стають 

необхідним механізмом досягнення успіху в учительській професії» 

(Pedagogical Constitution of Europe, 2016).  

В основу ПІМВ покладено низку ціннісних орієнтацій. Зокрема, 

відповідно до Педагогічної конституції Європи, однією з головних цінностей 

є справедливість, що покликана стати інтегральною цінністю особистості, 

зумовлювати подальшу професійну діяльність, виявлятися на таких основних 

складових педагогічного процесу, як: цілепокладання, зміст, методи, 

контроль успішності здобувачів освіти, налагодження партнерської взаємодії. 

Як здатність декодувати почуття учня та співпереживати під час спілкування 

емпатія, виступаючи складовою особистісної і професійної ідентичності, 

стає ціннісним підґрунтям міжособистісної взаємодії (Pedagogical 

Constitution of Europe, 2016).  

В умовах розбудови суспільства знань учитель перетворився на агента 

суспільних змін у цілому, тому наступною змістовою лінією ПІВ у 

Педагогічній Конституції виокремлено усвідомлення себе як лідера думок, 

усвідомлення своїх можливостей, що надихають і мотивуюють. Лідерські 

здібності відбиваються в змісті професійної ідентичності через сприйняття 

майбутнім учителем себе як лідера, який має активну життєву позицію, й 

побудову стратегії їх розвитку (Pedagogical Constitution of Europe, 2016).  

Отже, розгляд змісту ПІМВ в світлі компетентнісного підходу 

відкриває смислові орієнтири для формування професійної ідентичності в 

річищі актуальних тенденцій європейської педагогічної освіти. 

Предметом подальшого розгляду є нормативно-правові документи 

національного рівня. Спираючись на положення Концепції «Нова українська 

школа» (Концепція «Нова українська школа», 2016), Закону України «Про 

освіту» (Закон України «Про освіту», 2017), визначено провідні складові 

компетентності вчителя як агента змін, а саме: інноваційний спосіб мислення; 
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здатність до експериментування й імпровізації; готовність відстоювати 

академічну та професійну свободу; дотримання принципів науковості, 

академічної доброчесності, інклюзивності освітнього середовища; особистісні 

характеристики (лідерські здібності, толерантність та інші якості). 

Закон «Про освіту» (Закон України «Про освіту», 2017) визначає ціннісну 

складову професійного профілю вчителя. Так, згідно з положеннями ст. 54 

«Права та обов‘язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу», «учитель має 

бути готовим до настановлення й утвердження особистим прикладом поваги до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, 

патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, 

інших доброчинностей; виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінки, 

старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, 

культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе 

ставлення до історико-культурного та природного середовища країни; готувати 

учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, 

студента; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам» (Закон України «Про освіту», 2017).  

Крім документів політичного характеру, якими є розглянуті вище 

хартії, конституції, комюніке, декларації міжнародного та закони 

національного рівня, вартими уваги в контексті характеристики 

аксіологічних основ професійної ідентичності вчителя є нормативні 

документи, передусім стандарти професійної освіти. 

Таким документом є, зокрема, Професійний стандарт за професіями 

«Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Учитель 

закладу загальної середньої освіти», «Учитель початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)», у якому визначено головну мету професійної 
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діяльності вчителя як «організацію навчання й виховання учнів, отримання 

ними повної загальної середньої освіти, компетентностей і світогляду на 

основі загальнолюдських і національних цінностей; розвиток здібностей, 

необхідних для успішної самореалізації» (Наказ МОН № 2736, 2020).  

Відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель із початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (Наказ МОН №2736, 2020), основна мета 

професійної діяльності вчителя полягає в «організації навчання та виховання 

учнів під час здобуття ними повної загальної середньої освіти шляхом 

формування в них ключових компетентностей і світогляду на основі 

загальнолюдських і національних цінностей, розвитку інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, необхідних для успішної самореалізації та 

продовження навчання».  

Учитель спільно з батьками, іншими законними представниками учнів 

сприяє розвиткові здібностей здобувачів освіти, а також їхньої 

здоров‘язбережувальної компетентності, дбає про фізичне і психічне здоров‘я 

школярів; прищеплює їм повагу до Конституції та законів України, виховує 

прагнення захищати її суверенітет і територіальну цілісність; виступає 

рольовою моделлю в дотриманні норм суспільної моралі та громадянських 

цінностей (правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 

працелюбства тощо); формує в учнів прагнення до взаєморозуміння, 

установлення миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та 

релігійними групами.  

На нашу думку, досягнення означеної мети, що забезпечуються 

професійними компетентностями, особливо в частині: «сприяє розвиткові...», 

«дбає про…», «виступає рольовою моделлю…» потребує особистісної 

зацікавленості і спрямованості особистості у становленні майбутніх 

поколінь, усвідомлення вчителем місії професійної діяльності, тобто 

наявності в нього сформованої професійної ідентичності. 
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Аналіз розглядуваного професійного стандарту виявив, що такі концепти, 

як «професійна ідентичність», «образ Я», не представлені самостійними 

одиницями, а розкриваються через зміст компетентностей. Поряд із тим, 

структурні компоненти, елементи професійної ідентичності широко 

задекларовані в змісті компетентностей, увага акцентується на широкому 

спектрі складових, чинників формування професійної ідентичності: цінностях, 

здібностях, культурі, саморегуляції, рефлексивності, емоційно-етичних 

навичках, що забезпечують формування професійної ідентичності (Коваленко, 

2021a).  

Ще одним документом, який став результатом тривалих 

інтелектуальних зусиль та творчої співпраці широкої вітчизняної науково-

педагогічної громади, є «Концепція розвитку педагогічної освіти» (2018), у 

п. 15 якої передбачено «формування якісного контингенту здобувачів 

педагогічної освіти, що потребує розгортання системи спеціальних заходів 

для професійної орієнтації молоді та популяризації педагогічної діяльності». 

До таких заходів, відзначено в Концепції, «може бути віднесено створення 

класів педагогічного профілю на рівні профільної середньої освіти, у тому 

числі на базі педагогічних коледжів, проведення конкурсів педагогічної 

майстерності для учнів закладів загальної середньої освіти, молодіжних 

педагогічних фестивалів у канікулярний період тощо» (Концепція розвитку 

педагогічної освіти, 2018). 

Вважаємо за потрібне здійснити в контексті характеристики нормативних 

засад досліджуваного процесу докладний аналіз положень Концепції «Нова 

українська школа» (НУШ), які стосуються предмета нашої наукової розвідки 

(Концепція «Нова українська школа», 2016), оскільки положення цього 

документа стали основою як для Закону України «Про освіту» (2017 р.), так і 

для широкої сукупності підзаконних актів, що визначають механізми реалізації 

освітньої реформи в умовах сьогодення. 

Згідно з Концепцією НУШ, «важливою професійно-особистісною 

характеристикою вчителя є академічна свобода, що трактується як  
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самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної 

діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 

поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

установлених законом» (Концепція «Нова українська школа», 2016). У той 

самий час у документі окреслено умови, що дозволяють державі й місцевій 

громаді як повноправному стейкхолдеру забезпечувати успішну організацію 

освітнього процесу, однією з яких є «вмотивований учитель, який має свободу 

творчості й розвивається професійно. … Автономність як риса особистості 

передбачає віру у власні ідеї, власний професіоналізм, сміливість до їх 

представлення та апробації в педагогічному процесі, готовність відповідально 

аналізувати результати та забезпечується стійкою професійною ідентичністю 

майбутнього вчителя. … Усвідомлення майбутнім учителем власної 

автономності і свободи як важливої особистісної та професійної цінності має 

стати підґрунтям відповідного ставлення до учасників освітнього процесу, 

надання їм свободи, права вибору його форм, методів та змісту» (Концепція 

«Нова українська школа», 2016).  

Докладні рекомендації щодо формування ціннісних орієнтацій та 

професійних якостей учителя Нової української школи знаходимо в 

методичному посібнику для вчителя, розробленому колективом науковців 

НАПН України під керівництвом академіка НАПН Н. Бібік. Науковці 

зазначають, зокрема, що формула НУШ складається з дев‘яти ключових 

компонентів, одним із яких є «наскрізний процес виховання, який формує 

цінності» (Нова українська школа, 2017, с. 11). Готовність до впровадження 

означеного широкого переліку морально-етичних цінностей передбачає 

сформованість їх у самого майбутнього вчителя, оскільки «вчитель є взірцем 

людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину» (Нова 

українська школа, 2017, с. 19). Поряд із тим, означені положення підкреслюють 

важливість усвідомлення майбутніми вчителями місії педагогічної професії в 
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розвиткові суспільства, що значно актуалізує і розширює зміст емоційно-

ціннісного компоненту ПІМУ. Автори довідника для вчителя початкової школи 

переконані в необхідності того, щоб «учителі повною мірою розуміли свою 

роль як моделі бажаної поведінки та ставлення до людей з повагою, добротою й 

відповідальністю» (Нова українська школа, 2017, с. 52). 

Важливим принципом Нової української школи в аспекті розуміння 

сутності феномену «професійна ідентичність майбутнього вчителя» є 

«орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм» (Нова 

українська школа, 2017, с. 11). На думку В. Кременя, «актуальні для сучасної 

освітньої системи ідеї дитиноцентризму реалізуються через такі принципи, як: 

«відсутність адміністративного контролю, що обмежує свободу педагогічної 

творчості; активність учнів у навчальному процесі; орієнтація на інтереси та 

досвід учнів; створення навчального середовища, яке би перетворило навчання 

на яскравий елемент життя дитини; практична спрямованість навчальної 

діяльності; взаємозв‘язок особистого розвитку дитини з її практичним 

досвідом; відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього 

школяра й обов‘язкове врахування інтересів кожної дитини; виховання вільної 

незалежної особистості; забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її 

діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, 

забезпечення морально-психологічного комфорту дитини; упровадження 

шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини розуміє 

виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних 

сучасному суспільству» (Кремень, 2008, с. 16).  

Як наголошено в Концепції «Нова українська школа», «орієнтація на 

потреби учня передбачає усвідомлення майбутніми вчителями таких 

складових професійної позиції, як основи їх професійної ідентичності: 

поважати кожну дитину; вірити в успішність кожної дитини; бути чесними й 

визнавати власні помилки; уміти слухати й дотримуватися конфіденційності; 

бути послідовними та справедливими; мати високі очікування щодо кожного 

учня, у тому числі учнів із особливими освітніми потребами; цінувати 
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особисті зусилля дітей; організовувати стимулювальне навчальне 

середовище; постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток» (Нова 

українська школа, 2017, с. 52). 

Надання потребам здобувача освіти пріоритетного значення й 

усвідомлення необхідності орієнтації освітнього процесу на досягнення 

результату, що відбивається в ключових компетентностях, зумовлює 

усвідомлення майбутнім учителем місії і цілей педагогічної діяльності, вносить 

у професійну ідентичність розуміння власної професійної позиції як 

«відповідального балансу здоров᾿язбережувального й комфортного освітнього 

простору, що спрямований на інтереси та потреби дитини і забезпечення 

результативності освітнього процесу. Поряд із тим, зміни в організації 

сучасного освітнього середовища, започатковані реформою НУШ, 

передбачають зростання частки групової, ігрової, проєктної і дослідницької 

діяльності, створення середовища, де забезпечуються їхні потреби – базові 

навчальні та додаткові (для дітей із особливими освітніми потребами). У такому 

освітньому середовищі є баланс між навчальними видами діяльності, 

ініційованим учителем та видами діяльності, ініційованими самими дітьми» 

(Нова українська школа, 2017, с. 52). 

Необхідність урахування потреб здобувача загальної середньої освіти в 

освітньому процесі закладена в педагогіці партнерства (співробітництва), що 

«ґрунтується на принципах гуманізму та творчого підходу до розвитку 

особистості. … Її метою є створення нового гуманного суспільства, вільного від 

тоталітаризму і офіціозу. Головним завданням педагогіки партнерства є 

подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови 

взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Це завдання 

реалізовується у спільній діяльності вчителя й учнів, учителя й батьків, що 

передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного 

розвитку школярів. … Принципами педагогіки партнерства є «повага до 

особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; 

діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право 
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вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв‘язків); принципи 

соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов‘язань, 

обов‘язковість виконання домовленостей)» (Нова українська школа, 2017, с. 16). 

Означені принципи визначають змістову складову ПІМУ. 

Дослідження стану висвітлення проблеми ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя на інституційному рівні передбачало 

вивчення внутрішніх інституційних стандартів ЗВО, що регламентують його 

діяльність. Місію університету визначаємо, вслід за А. Сбруєвою, як «загальну 

мету організації, сукупність загальних установок і принципів, що визначають 

призначення організації в суспільстві, взаємовідносини з іншими соціально-

економічними суб‘єктами» (Сбруєва, 2015, с. 74). На основі порівняльно-

педагогічний аналізу п‘яти вимірів розгляду місії Топ-10 університетів світу 

А. Сбруєва констатує наявність трьох підходів до формулювання місії 

університету: «1) соціоцентрованого, у межах якого місія університету 

детермінована з позицій суспільних інтересів (місцевої громади, національної 

держави, геополітичного регіону, світу) та полягає у примноженні знань, 

інновацій, суспільного блага та сприянні сталому розвиткові суспільства й 

оточуючого середовища; 2) студентоцентрованого, за яким місія центрована на 

забезпеченні університетом розвитку когнітивних, моральних, громадянських 

та професійних якостей і вмінь студентів; 3) університето(его)центрованого, у 

якому відображено власні цілі університету як організації (завоювання та 

збереження лідерських позицій на національному та глобальному ринку 

освітніх і наукових послуг)» (Сбруєва, 2015, с. 77).  

У межах нашого дослідження особливу увагу приділено 

соціоцентрованому і студентоцентрованому підходу до формулювання місії 

університету. Відображення принципів соціоцентрованого підхіду в місіях 

українських університетів, у розрізі нашої проблеми, могло би спрямовувати 

діяльність університету на створення сучасного образу професії вчителя, 

позитивного іміджу педагогічної процесії тощо. Студентоцентрований підхід 

спрямував наше дослідження на виявлення у внутрішніх інституційних 
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стандартах ЗВО, що регламентують його діяльність, сутність та складові 

професійної ідентичності майбутнього вчителя, механізми її формування. 

Розмірковуючи над формулюванням місії одного з кращих університетів 

світу – Гарвард коледжу, представленого в дослідженні української 

компарвтивістки, наголосимо на важливому механізмі професійної 

ідентифікації студентів. Йдеться про те, що «інтелектуальна трансформація 

створює умови для соціальної трансформації. Створюючи умови для 

інтелектуального та особистісного становлення, ми сподіваємося, що 

студенти отримають розуміння того, куди спрямувати свої здібності й 

таланти, осмислять свої цінності та інтереси і зрозуміють, як найкращим 

чином служити світу» (Сбруєва, 2015).  

На основі аналізу внутрішніх інституційних стандартів українських ЗВО, 

що регламентують їх діяльність, виявлено, що положення, визначені в 

стратегіях, місії, цілях досліджуваних ЗВО, спрямовують діяльність 

університетів на провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними 

ними спеціальностями, при тому не уточнюючи необхідність формування у 

здобувачів освіти професійних ідентифікаційних характеристик; 

передбачають розвиток особистості майбутнього професіонала, його 

загальнолюдських та національних цінностей, національну 

самоідентифікацію, проте не акцентуючи увагу на професійних цінностях, 

становленні ідентичності вчителя.  

Так, метою університету, яка представлена в Статуті 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (ТНПУ) (п. 2.3.1.), визначено «забезпечення 

особистісного розвитку всіх суб‘єктів освітнього процесу (студентів та 

працівників) з урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей на 

основі принципів гуманізації та гуманітаризації, індивідуалізації та 

диференціації; збереження, поширення й розвиток цінностей української і 

світової культури, сприяння духовному розвиткові учасників освітнього 
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процесу» (Статут Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка). Місія ТНПУ, яка визначена в 

Стратегії розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 

університету на 2015-2025 роки, спрямовує на підготовку 

«високопрофесійних, морально стійких, патріотичних фахівців, здатних 

ефективно працювати і навчатися протягом життя» (там само).  

У Статуті Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди в Розділі 2 «Концепція освітньої діяльності 

Університету» передбачено «запровадження національної ідеї, що сприяє 

національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню 

цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями, … 

формування нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної, 

духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити 

становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах 

пріоритету прав особистості, зменшити соціальну нерівність» (Статут 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди). Загальна стратегічна мета Університету, зазначена у Стратегії 

розвитку, передбачає «…збереження усталених традицій педагогічної 

освіти та педагогічної майстерності, які в поєднанні з інноваціями 

сприятимуть формуванню особистості, здатної до компетентної й 

відповідальної професійної діяльності у сфері освіти та науки» (Стратегія 

розвитку Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди). Miciя Університету передбачає формування освіченого 

українця – громадянина, патріота, професіонала, носія культури – шляхом 

удосконалення змісту науково-методичного супроводу якості педагогічної 

освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати й виховувати 

інших.  

У загальних положеннях Статуту Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова задекларовано провадження на високому 

рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти 
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відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями. Поряд із тим, у п. 1.9 

загальних положень статуту вказано на спрямованість діяльності Університету 

щодо «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах» (Статут Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова). Стратегічний план розвитку університету на період з 2020 по 

2025 р в п.2.3 «Мета діяльності Університету» передбачає «… формування 

високоосвіченої, національно свідомої та гармонійно розвиненої особистості, 

здатної незалежно мислити й діяти згідно з принципами свободи, гідності, 

відповідальності, довіри, співпраці, патріотизму» (Стратегічний план розвитку 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на період з 

2020 по 2025). 

Статут Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка одним із головних завдань Університету визначає: формування 

особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 

активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 

життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах 

(Статут Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, п. 1.11). 

Стратегія розвитку Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка на 2020-2030 роки в п.7 «Стратегічні 

цілі розвитку Університету на 2020-2030 роки» передбачає «забезпечення 

максимального сприяння розвитку здобувачів вищої освіти як свідомих і 

відповідальних громадян, цілісних та культурних особистостей, 

конкурентоспроможних професіоналів та лідерів шляхом органічного 

поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на засадах 
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академічної доброчесності» (Статут Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка). 

Поряд із тим, у Статуті Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка знаходимо, що метою освітньої діяльності 

Університету є: «підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та 

утвердження високого статусу вчителя» (п. 3.1.3.); підготовка «педагогів та 

інших фахівців, здатних забезпечити розвиток особистості як вищої цінності 

суспільства» (3.1.4) (Статут Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка). 

Отже, на основі проведеного термінологічно-категоріального аналізу 

нормативних документів  ЗВО, що регламентують їх діяльність, увисновуємо, 

що: 1) складова соціоцентрованого підходу до визначення місії досліджуваних 

українських університетів представлена в більшості випадків опосередковано, 

разом із тим, регламентується спрямованість діяльності університету на 

підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження 

високого статусу вчителя; 2) складова студентоцентрованого підходу до 

визначення місії університету в інституційних стандартах досліджуваних 

українських ЗВО відображає сутність професійної ідентичності майбутніх 

фахівців через такі поняття, як: висококваліфікований фахівець, 

конкурентоспроможний на національному і міжнародному ринку праці; 

компетентний фахівець, прилаштований до вимог ринку праці, до 

інноваційного розвитку країни та подальшої інтеграції в європейський освітньо-

науковий простір. 

Поряд із тим, у межах дослідження формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів важливо відзначити, що створені в 

університетах корпоративні родини, наприклад: Драгоманівська, 

Сковородинська, Макаренківська тощо, стають академічним середовищем 

цінностей, традицій, плекання майбутніх учителів, потужним безпосереднім 

чинником становлення професійної ідентичності фахівця. Так, 

Макаренківська родина Сумcького державного педагогічного університету 
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імені А.С. Макаренка – це «професійна спільнота, яка формує 

високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, 

здатну креативно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра 

та справедливості для розвитку відкритого й демократичного суспільства» 

(Стратегія розвитку Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка на 2020-2030 роки). 

У процесі дослідження стану відображення сутності та структурних 

компонентів професійної ідентичності вчителя в законотворчому полі на 

міжнародному рівні визначено, що актуальність і важливість дослідження 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів підтверджується 

виокремленою компетентністю самоідентичності вчителя (Коваленко, 2021a). 

Зазначена компетентність є однією з головних для вчителя XXI століття, про що 

наголошено в Педагогічній конституції Європи, разом із лідерською, 

комунікативною, дослідницько-аналітичною, компетентністю справедливості, 

здатністю до навчання впродовж життя, емпатією.  

Аналіз нормативно-правових засад формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів на національному рівні дозволив виявити, що в 

законодавчій базі української освіти професійна ідентичність майбутнього 

вчителя відображається крізь призму компетентнісного підходу та не 

заглиблюється у психологічні механізми й особливості конструкту 

ідентичності, проте виокремлює сучасні акценти змістового підґрунтя, смислові 

орієнтири для розвитку професійної ідентичності в розрізі сучасних 

європейських тенденцій теорії освіти. Ґрунтуючись на положеннях ключової 

реформи МОН «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», 

виокремлено основоположні складові компетентності вчителя, які розглянуто 

як змістові орієнтири професійної ідентичності майбутнього вчителя, серед 

яких: автономність, інноваційність як спосіб мислення; здатність імпровізувати 

та експериментувати; готовність до професійної та академічної свободи; 

забезпечення наукового характеру освіти, академічної доброчесності, реалізації 

принципів педагогіки партнерства, орієнтації освітнього процесу на потреби 
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учнів, розвитку інклюзивного освітнього середовища, особистісні якості 

(лідерські вміння, толерантність тощо). 

Визначено, що на інституційному рівні складові ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя розкриваються через принципи гуманізму, 

студентоцентризму, орієнтацію освітнього процесу ЗВО на формування 

висококваліфікованого фахівця. Поряд із тим, підкреслено важливість 

організації академічних громад у формі університетських родин, які являють 

собою спільноту викладачів, науковців, студентів, співробітників, 

випускників та партнерів закладу, людей різних культур і різного 

походження, які поважають, зберігають, розвивають та примножують його 

педагогічні, культурні й духовні традиції, корпоративну культуру, і стають 

важливим чинником формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів. 

 

 

1.3. Сутність поняття ідентичності особистості в 

полідисциплінарному науковому дискурсі 

 

Феномен ідентичності особистості є основою для вирішення проблем у 

різних галузях знань: філософії, соціології, політології, культурології, 

психології, педагогіці тощо. Тож вважаємо за необхідне здійснити аналіз та 

узагальнення проблеми з використанням наукових джерел, релевантних 

полідисциплінарній природі досліджуваного феномену. 

Проблеми ідентичності в різних темпоральних та територіальних 

просторах вивчало широке коло дослідників, серед яких пріоритетне 

значення мають такі імена, як Аристотель, М. Бахтин, Ж.Бодрийяр, Г. Гегель, 

В. Гуревич, Г. Джонстон, М. Йоргенсен, , Ж. Ліотар, І. Нойманн, Дж. Локк, 

Р. Музиль, П. Рікер, Б. Спиноза, Н. Феркло, М. Фуко, Л. Філліпс, 

Д. Шеллинг, Ф. Юм та ін. 



84 
 

Дослідження першоджерел дозволило з᾿ясувати, що в історико-

філософській традиції ідентичність описується через категорії тотожності або 

відмінності, які активно використовує сучасна філософія. Витоки класичного 

розуміння ідентичності дослідники виявляють у Аристотеля, який стверджував, 

що «певним чином душа є все суще» (Аристотель, 1975, с. 439). Під 

ідентичністю розумілася співвіднесеність чого-небудь із самим собою у 

зв‘язності і неперервності власної мінливості. Аристотель виявляв природне 

призначення людини й показував, що джерелом її дій є певні якості душі і тіла, 

тобто ті внутрішні сили, які від початку є в ній і природним чином повинні 

реалізуватися. У даному випадку ідентичність визначалася «зсередини». На 

відміну, під соціальною ідентичністю розуміється співвіднесеність конкретного 

людського індивіда з певною соціальною спільнотою. Така спільнота має 

потрактовуватися як самототожна сутність, в іншому випадку, співвіднесення з 

нею стане неможливим. 

В Античності, зазначає дослідниця Н. Тельнова (Тельнова, 2011, с. 25), 

«були відсутні уявлення про індивіда як унікальну духовну неповторну 

особистість, принципово відмінну від решти реальності, тому ключовим у 

досліджуваному контексті є принцип тотожності. Ідея індивідуальності, 

самостійності людини, яка служить підставою для розгляду проблеми 

ідентичності, у цей період не отримала свого розвитку. Осмислення 

ідентичності крізь призму категорії тотожності надає їй відносну 

стабільність: ідентичність трактується як відносно стійка «тотожна самій 

собі» цілісність» (там само). 

Самостійність античного індивіда реалізовувалася через першопочатково 

задані космічні можливості, і зважаючи на той факт, що Космос трактувався як 

розумне начало, то свою ідентичність людина маніфестувала в мисленні. 

У Середньовіччі людина ототожнювала себе з Творцем, за образом і 

подобою якого вона створена. Для цієї епохи характерна індивідуалізація 

не «органічна», а «морфологічна» або «типова»: індивід проявляє себе 

лише через загальне, властиве певній категорії людей (Гуревич, 1972, с. 
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275). У ті часи людина була вписана в жорстку станово-корпоративну 

ієрархію і в своїх діях не повинна була проявляти себе як щось особливе, 

однак визнавати й жити відповідно до приналежності до певного стану й 

корпорації. Середньовічна людина ідентифікувалася не тільки з 

Абсолютом, але і з внутрішнім духовним світом, який вона вибудовувала 

відповідно до вищого ідеалу.  

Виявлено, що проблема ідентичності отримала розвиток у межах 

середньовічної філософії, яка відкрила людині культурно-моральний образ 

для уподібнення, а головне ‒ надихнула на складну самостійну роботу із 

конституювання і творчого перетворення свого внутрішнього світу. 

Фундаментальним принципом класичного філософствування стає ідея 

тотожності буття й мислення, яку пізніше розвивають Б. Спіноза (Спиноза, 

1993), Ф. Шеллінг (Шеллинг, 2020), Г. В. Ф. Гегель (Гегель, 1977). Зокрема, у 

Гегеля «тотожність буття й мислення набуває характеру збігу предмета і 

процесу пізнання об‘єкта, а суб‘єкт в ідеалі тотожний абсолютної ідеї» 

(Гегель, 1977). 

Ідея про конституювання ідентичності «ззовні» в соціокультурному 

просторі була закладена Дж. Локком, який пов‘язав поняття ідентичності з 

поняттям відповідальності людини за здійснювані вчинки на основі пам‘яті 

про них, що дозволяє ідентифікувати їх як свої власні дії, у концепції етично 

забарвленого самоствердження відповідальної особистості (Локк, 1985). 

Подальший крок у цьому напрямі зробив Д. Юм, який спробував 

обґрунтувати тезу про конституювання ідентичності не «зсередини» 

(«самості» людини), а «ззовні», з соціуму, і її підтримку через ім‘я, 

репутацію, славу тощо, якщо ідея «Я» як тотожності самому собі може (і 

повинна) бути поставлена під сумнів. У сформульованій у традиції 

британського емпіризму концепції ідентичності Д. Юмом указано на те, що 

ідея «я» як тотожності суб‘єкта самому собі спирається на метафізичну ідею 

«я» як субстанції, що не має жодного емпіричного підтвердження (Юм, 

1996). 
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У часовій ретроспективі виявляється, зауважує відомий на 

пострадянському просторі сучасний філософ В. Абушенко, були сформульовані 

тези про «конструйованість», «вибудовуваність» ідентичності особистості в 

просторі соціуму і культури, про її «обернутість» у феномен «символічного», з 

одного боку, і з іншого, – про її єдність із «психічним» (у тому числі з мозком, 

тілом, характером, темпераментом тощо). Свідомість людини – tabula rasa 

(«чиста дошка»), яка підлягає «правильному» заповненню. Якості джентльмена 

не є початково заданими фактом народження і походження, а формуються в 

процесах виховання й освіти, засвоєння необхідного джентльменові соціального 

й культурного «інструментарію». Людина знаходить себе поза самою собою, у 

своєму діянні і в цьому відношенні «робить себе» (Абушенко, 2002). 

У межах некласичної філософії представники філософської 

антропології вели мову про ексцентричність людини і про «ведення нею 

себе», свого життя. Найбільш адекватне втілення це коло ідей знайшло 

згодом також у версіях «діалогічної філософії». М. Бахтін, зокрема, 

сформулював ключову для дискурсів цієї філософської течії ідею 

«незнахідності» (вненаходимости) людини, згідно з якою справжнє «Я» 

завжди виявляється в точках розбіжності людини із самою собою, в її 

ідентифікаціях з «Іншим» (Бахтин, 1986). 

Для актуалізації в подальшому проблематики особистісної ідентичності 

значну роль зіграла «філософія життя», що відновила в правах «земного 

суб‘єкта» і ввела протиставлення «життя» і «культури» (разом із тим 

«соціуму») як насильницького початку по відношенню до життя. Тим самим 

встановлювалось і протиставлення автентичності: «тілесності», «натурності» 

людини і «штучності» соціально нав‘язуваних їй ідентичностей. Індивід за 

таких умов начебто «розколювався» у сприйнятті себе і в своєму бутті, 

проблематизувався у двох напрямах: усередині себе і в своїх ставленнях і 

відношеннях зі світом, знаходячись у пастці своєї неавтентичності 

(Абушенко, 2002). 
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У сучасній філософії значущим способом опису ідентичності є концепт 

відмінності в його процесуальній формі, за допомогою якого підкреслюється 

автономність людини, її самобутність, істотна відмінність від інших форм 

буття. Ідентичність припускає усвідомлення людиною своєї специфіки, 

індивідуальності, виділення себе з навколишнього світу і виступає 

результатом роботи розвиненої самосвідомості (Тельнова, 2011, с. 25). 

Сучасні філософи доходять висновку, що підходи, які протистояли в 

класичній філософії дискурсу тотожності в розумінні ідентичності, збіглися в 

XX ст. у постнекласичній перспективі в пошуках її засадничих основ в 

інтерсуб‘єктивному діалогово-коммунікатівном просторі (Абушенко, 2002). 

Французький філософ П. Рікьор (Рикѐр, 2008) вважає, що процес 

усвідомлення й пошуку власної ідентичності постійний, триває життя, не 

припиняється повністю, при тому що є моменти її життя, коли людина 

відчуває стабільну ідентичність. Час від часу рівновага порушується, що є 

поштовхом і умовою нового пошуку: «…у зв‘язку з цим поняття ідентичності 

за своєю сутністю уподібнене розумінню математичної межі, у якій всі члени 

послідовності (проміжні ідентичності) певним чином нетотожні числу «а» 

(фінальна ідентичність), і не досягають його» (Рикѐр, 2008, с. 46).  

Згідно з ідеями французького філософа П. Рікьора, між ідентичністю-

тотожністю (уподібненість такого ж самого – idem) та ідентичністю-

індивідуальністю (тотожність із самим собою – ipse) як провідник діє 

«наративна ідентичність, тобто описова ідентичність, ідентичність характеру 

(персони), спрямована на те, щоб синтезувати розмежовані структури в 

логічні сюжети» (Рикѐр, 2008, с. 73). Ідентичність, за П. Рікьором, можна 

вважати  функцією конкретних життєвих типових ситуацій особистості, і 

тому вона мінлива й неодозначна. Наративна ідентичність, яка є одночасно 

реально існуючою і водночас вигаданою, надає можливість змін у минулому 

(індивідом фабула може бути усвідомлена і переглянута), а також 

можливостей у майбутньому. Це – динамічна ідентичність, яка забезпечує 

усвідомленість життя, і  будь-якого акту індивіда (Рикѐр, 2008). 
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Достатньо поширеним у сучасних філософських та міждисциплінарних 

розвідках досліджуваної проблеми ідентичності є застосування методу 

парадигмального аналізу й порівняння специфіки підходів до її розгляду 

представників різних пізнавальних парадигм, зокрема постмодернізму та 

конструктивізму. Підкреслюється, що представники постмодернізму 

розглядають ідентичність крізь призму філософського дискурсу, що створює і 

обумовлює її сприйняття індивідами (М. Фуко, Ж. Ліотар, Г. Джонстон, 

М. Йоргенсен, І. Нойманн, Н. Феркло, Л. Філліпс та ін.). У відповідності до 

поглядів соціальних конструктивістів, ідентичність особистості залежить від 

соціального контексту, досвіду та соціальних взаємодій людини. До 

представників цієї парадигми відносять таких відомих науковців, як 

Л. Виготський, Ж. Піаже, П. Бергер, А. Вендт, Д. Летін, Т. Лукман, А. Шюц, Дж. 

Чеккель, Д. Фірон, Дж. Серл, М. Розумний, Г. Яворська та ін. (Степико, 2011).  

Ще одним важливим аспектом порівняння трактування ідентичності в 

межах різних пізнавальних парадигм є виокремлення відповідних підходів у 

межах модернізму та постмодернізму. У розвідці української дослідниці 

С. Лукомської знаходимо глибоке осмислення означеного питання. Зокрема, 

дослідниця зазначає, що постмодерністський індивід «розчиняється в 

процесуальності або у функціональності власних дискурсивних практик, у 

структурах мови і мовленнєвої комунікації» (Лукомська, 2015). У той самий 

час, на думку С. Лукомської, модерну властивий індивідуалізм, який атомізує 

соціальну реальність, постмодерне суспільство характеризується соціальним 

молекуляризмом, який, з одного боку, актуалізує індивідуальність, 

аутентичність людини, автономію її волі, а з іншого – стабілізує та зміцнює її 

соціальність (природній світ людини, житєву ситуацію, які включають життя 

інших людей). Інтерсуб‘єктивність у контексті ідентичності особистості 

підкреслює визнання в іншому його людяності, повагу до його неординарної 

особистості. Право особистості на ідентичність є початком постмодерної 

ідентичності (свободи пізнання, вибору та презентації своєї ідентичності), у 

цьому процесі ідентифікаційна ініціатива зумовлена самою особистістю, а не 
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суспільством. Різноманіття форм ідентифікацій людини приводить до появи так 

званої «мережевої або переговорної ідентичності. Постмодерна ідентичність 

завжди короткочасна та зводиться до «примірювання» і зміни масок» 

(Лукомська, 2015). Для пояснення цієї тези українська дослідниця наводить 

вислів М. Фуко, згідно з яким ідентичність – це «прагнення особистості і 

природня сила захистити і зберегти себе за численними ролями та масками, при 

цьому сам індивід виходить за межі cogito у площину онтології, соціальної 

антропології та герменевтики. Вибір і розвиток, набуття різних ідентичностей, 

за постмодерністами, – це творча реалізація особистістю сучасної необхідності 

життя» (Фуко, 1996).  

У характеристиці постмодерністської парадигми ідентичності російський 

соціальний філософ П. Гуревич виявляє клубок суперечливих станів, який 

виключає гармонійну єдність досліджуваного нами феномену. Філософ 

зазначає, що в наші дні люди, як з‘ясовується, не хочуть бути самими собою, а 

шукають іншу расу, націю, гендер. Виникають труднощі під час визначення 

власної ідентичності, коли непевним виявляється голос крові або культури 

(Гуревич, 2016). На підтвердження своїх міркувань філософ звертається до Ж. 

Бодрійяра, який охарактеризував цей процес як оргію відмінностей. 

Французький мислитель пише: «Одного разу пройшовши по той бік дзеркала 

відчуження (стадія дзеркала становить насолоду нашого дитинства), структурні 

відмінності швидко й нескінченно поширюються в моді, смертю» (Бодрийяр, 

2006, с. 183). Відмінності однієї людини від іншої, індивіда від особистості, 

чоловіка від жінки визначаються тепер, зазначає далі П. Гуревич, законами 

ринку, узгоджуються з попитом і пропозицією. Тепер не так-то просто 

показати, чим відрізняється одна раса від іншої. Те, що, наприклад, Кант 

приписував різниці національної специфіки, нерідко втрачає свою визначеність. 

Стерлася незвідність життя і смерті. Трансгуманісти обіцяють швидке 

безсмертя. Умовним стало і поняття злиденності. Сучасний жебракуючий 

суб‘єкт міг би здатися багатієм людям минулих епох. Відмінність набула, за 
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словами Ж. Бодріяра, характер психодрами, соціодрами, семіодрами, 

мелодрами (Гуревич, 2016, с. 15). 

Ще один аспект аналізу постмодерністської парадигми ідентичності 

зустрічаємо в міркуваннях українського філософа В. Танчера, який стверджує, 

що сучасний соціум перейшов на нову схлдинку динамічної складності, яка 

гргунтується на впорядкованому хаосі, який є причиною виникнення розривів 

соціуму, що знаходиться в різних темпомірах (Танчер, 2019). Указані розриви, 

продовжує В. Танчер, викликають порушення логічності, послідовності, 

цілісності та стабільності розвитку. Як наслідок цього системи соціуму з часом 

втрачають стабільність і рівновагу існування. Здатність до більшої адаптації в 

умовах нелінійної динаміки мають лише системи й актори, які виявляють 

більшу рефлективність, якщо порівнювати їх із часом модерну. Нелінійна 

динаміка розвитку суспільства вимагає інакші культурні коди реальності, що 

закріплюються з часом у суспільній свідомості. Стає очевидним, 

солідаризується у своєму висновку В. Танчер з іншим вітчизняним мислителем 

О. Погорілим, що формується «плюралістична соціальна свідомість з 

аутентичними неповторними груповими й індивідуальними парадоксами, 

розривами і пластами, що є іншими до попередньої суспільної свідомості, яка 

являла собою цілісну систему соціуму (Pohorilyi, 1996, p. 224).  

Нарешті, ще одна характеристика ідентичності, з якою ми стикаємося в 

межах постмодерністської парадигми ‒ нульова ідентичність. Все частіше 

нам зустрічається, за визначенням німецькомовного мислителя Р. Музиля,  

«людина без властивостей» (Музиль, 2015), індивід із нерозвиненою 

свідомістю і психікою, що нерідко створює труднощі для атрибуції 

конкретних людей. 

Здійснений порівняльно-парадигмальний аналіз досліджуваної 

проблеми показує, що кожна пізнавальна парадигма створює й застосовує 

власну логіку, зазначає власні стандарти, аргументи в розумінні і визначенні 

сутності ідентичності, механізмів і чинників її становлення й 

цілеспрямованого формування, що підкреслюють той чи інший важливий із 
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точки зору представників відповідної парадигми вимір розглядуваного 

феномену, вичленовують та потрактують історичні особливості його 

формування. 

Пріоритетну роль для нашого дослідження має категоріально-

термінологічний аналіз, здійснений у межах характеристики психологічного 

дискурсу проблеми ідентичності. Дослідженню сутності та особливостей 

процесу формування ідентичності особистості присвячено праці в галузі 

психології таких класиків світової наукової думки, як А. Адлер, А. Ватерман, 

Л. Виготський, У. Джемс, Е. Еріксон, Дж. Марсіа, Дж. Мід, Тернер, З. Фройд, 

Е. Фромм, К. Ясперс та ін. Як самостійна категорія ідентичність особистості 

розглядається в психологічних дослідженнях поряд із такими, як «самість», 

«самоставлення», «самоприйняття», «почуття власної цінності», «самоповага», 

«самоефективність», «усвідомлення себе», «образ себе», «Я – досвід», «Я-

система», «Я-концепція», «Я-ідентичність», «самоідентичність» тощо. 

Вважаться, що вперше поняття ідентичність науково обґрунтовано в роботах Е. 

Еріксона, витоки сутності явища подані в працях З. Фройда, У. Джемса, ідеях 

К. Ясперса.  

У «Великому психологічному словнику» за редакцією Б. Мещерякова та 

В. Зінченко ідентифікація (від лат. identificare – ототожнювати) трактується 

таким чином: «1) ситуативне уподібнення (як правило, неусвідомлене) себе 

значимому іншому (наприклад, батькові або/та матері) як зразку на підставі 

емоційного зв‘язку з ним. За допомогою механізму ідентифікації з раннього 

дитинства в дитини починають формуватися риси особистості й поведінкові 

стереотипи, статева ідентичність та ціннісні орієнтації. Ситуативна ідентичність 

часто проявляється в дитячій рольовій грі; 2) стійке ототожнення себе зі 

значущим іншим, прагнення бути схожим на нього. Науковці виокремлюють 

первинну і вторинну ідентичність. Первинна ідентичність – це ідентичність 

дитини (немовляти) спочатку з матір‘ю, потім з тим із батьків, чию стать дитина 

визнає своєю (статева ідентичність). Вторинна ідентичність ‒ це ідентичність, 

що формується в більш пізньому віці з людьми, які не є батьками; 
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3) ототожнення себе з персонажем художнього твору, завдяки чому 

відбувається проникнення в смисловий зміст твору, його естетичне 

переживання; 4) механізм психологічного захисту, що полягає в несвідомому 

уподібненні об‘єкту, який викликає страх або тривогу; 5) ідентичність групова – 

стійке ототожнення себе з ким-небудь (великою чи малою) соціальною групою 

або спільністю, прийняття її цілей і системи цінностей» (Большой 

психологический словарь, 2009). 

З. Фройд описував ідентичність (англ. – «identity»; нім. – «identitaet») як 

уявлення людини про власне «Я», якому властиве суб‘єктивне відчуття 

індивідуальної самототожності й цілісності, як частково усвідомлене, а 

частково несвідоме ототожнення людиною себе з різноманітними 

категоріями – віком, роллю, групою, культурою, соціальним положенням. 

Базова стабільність ідентичності за З. Фройдом забезпечується описаними 

вченим захисними механізмами, які  спрямовані на підтримання стабільності 

образу Я особистості, її самооцінки, а відтак, – ідентичності. Серед описаних 

ученим механізмів такими можуть бути: витіснення зі свідомості джерел 

конфліктних переживань, трансформація конфліктних переживань з метою 

запобігання виникненню конфлікту (Фройд, 1996).  

З. Фройд розглядав ідентичність як умову біолого-психологічної 

рівноваги «Я» і ставив її на вищий щабель після ідентифікації, зумовленої 

біолого-психологічними аспектами забезпечення адаптації людини. 

Ідентифікація постає в його працях як цивілізаційний чинник, а 

ідентичність – як психопротекторний (Фройд, 1996). 

Е. Фромм розвиває сутність поняття «ідентичність», аналізуючи 

феномен «криза ідентичності». Ключовою характеристикою особистісної 

ідентичності Е. Фромм вважав безперервність: «людина сама постає перед 

нами як істота, що вічно змінюється, як процес, якому немає кінця» (Фромм, 

2006, с. 352); індивід може бути «знеособленим» унаслідок соціальних 

процесів і призвести до втрати ідентичності: «Індивід живе в суспільстві, яке 
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надає йому готові моделі мислення та поведінки, ці стереотипи створюють у 

людини ілюзію сенсу життя» (Фромм, 2006, с. 372).  

Ідентичність розглядається в науковому доробку Е. Фромма у процесі 

аналізу проблеми становлення цілісної особистості, концепції потреб 

особистості: виокремлюється  потреба в установленні стосунків, у подоланні, 

у вкоріненні, в ідентичності, у системі поглядів та відданості (Фромм, 2006). 

К. Ясперс характеризує ідентичність як один із чотирьох феноменів 

свідомості «Я»: відчуття активності, руху, що означає усвідомлення 

індивідом себе активною істотою; усвідомлення власної єдності, цілісності в 

часі; усвідомлення власної ідентичності, що означає: «Я залишаюся тим, ким 

був завжди»; та усвідомлення різності, діференційоаності, того, що «Я 

відмінний від усього іншого світу» (Ясперс, 1996).  

Згідно з Дж. Мідом, особистість і суспільство мають спільну  айбут, 

отже, «Его» (ідентичність) не є ізольованим і незалежним, визначається 

соціальними умовами. Формування «Я-концепції» ґрунтується на «Я-іншої 

людини», тобто уявлення індивіда про те, що думають про нього інші. Дж. Мід 

у теорії «дзеркального Я» актуалізував важливість суб‘єктивно орієнтованого й 

інтерпретованого зворотнього зв‘язку, що отрумує індивід від інших людей, як 

основного, важливого джерела інформації про характеристики власне «Я»: 

«Яким є для інших, в очах інших?». У розрізі означеної теорії ідентичність 

виникає і розвивається в систематичній тісній взаємодії індивіда з 

різноманітними соціальними групами, до яких він входить (Mead, 1976). 

Сутність поняття ідентичності знайшло відображення в наукових 

розвідках Е. Еріксона. На його думку, ідентичність є «складним 

особистісним утворенням, що відображає тотожність, цілісність (відчуття й 

усвідомлення себе незмінним незалежно від зміни ситуації і ролі), 

спадкоємність свого минулого, сьогодення та майбутнього, визнання певного 

ступеня схожості з іншими людьми при одночасному баченні своєї 

унікальності (Ericson, 1968). Е. Еріксон розглядав становлення ідентичності 

як процес, що триває в середовищі індивідуальної й суспільної культури. 
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Ідентичність особистості Е. Еріксон розглядав як «почуття, процес і 

структуру», що під час грубого наближення збігається з тим розумінням, 

яке дослідники вкладають і характеризують феномен «Я» у прийнятих 

його формах: «Я-досвіду», «Я-системи» чи «Я-концепції». Так, у ході 

ранніх міжособистісних взаємин виникає почуття ідентичності, за умови 

наявності надійного середовища, відчуття особистістю довіри й емпатії, 

які спочатку виникають у діалозі дитини і матері, формують позитивне 

сприйняття особистістю себе, існують у подальшому як суб‘єктивне 

відчуття безперервності існування індивіда в часі і просторі, тотожності, 

його цілісності, та поряд із тим визнання цієї тотожності навколишнім 

середовищем «значимих інших». Ідентичність, як психічний феномен, є 

наслідком надійних взаємин зі значимими іншими в так званому дитинстві 

ідентичності (Ericson, 1968, с. 119).  

Е. Еріксон визначив ідентичність як внутрішню неперервність і 

тотожність особистості та виокремив деякі елементи ідентичності на рівні 

індивідуального досвіду: 1) «почуття ідентичності як почуття особистісної 

тотожності й історичної безперервності особистості; 2) свідоме почуття 

особистісної ідентичності засноване на двох одночасних спостереженнях: 

сприйнятті себе як тотожної та усвідомленні безперервності свого існування 

в часі і просторі, з одного боку, і сприйнятті того факту, що інші визнають 

мою тотожність і безперервність – з іншого; 3) переживання почуття 

ідентичності з віком і в міру розвитку особистості посилюється: людина 

відчуває зростаючу безперервність між усім тим, що вона пережила за все 

своє дитинство, і тим, що вона передбачає пережити в майбутньому; між тим, 

ким вона хоче бути, і тим, як сприймає очікування інших по відношенню до 

себе» (Ericson, 1968).  

Досліджуючи структуру ідентичності, Е. Еріксон виявив, що поряд із 

успадкованими задатками, базовими потребами особистості, ефективними  

«психологічними захистами», різноманітними соціальними ролями, що є 

природніми й набутими за природою походження та залишається 
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неусвідомленим за існуванням, структуру складають і так звані «значущі 

ідентифікації», обумовлені пріоритетами моральних цінностей та норм 

моралі й суспільної поведінки, з якими індивід усвідомлено обирає 

солідаризуватись. Означена структурна конфігурація ідентичності є 

динамічною і поступово об‘єднує вроджені задатки, базові життєві потреби 

людини, здібності, ефективні захисти, значущі ідентифікації і постійні 

соціальні ролі (Ericson, 1960). 

Отже, за Е. Еріксоном, ідентичність сприймається індивідом 

суб‘єктивно, залежно від сформованих у дитинстві усвідомлень про себе; як 

почуття тотожності й відчуття неперервності в просторі і часі себе; під час 

сприйняття значимими іншими, що диференціюють особистість, визнають 

цю тотожність і неперервність.  

Дж. Марсіа, як послідовник означеної концепції ідентичності Е. Еріксона, 

запропонував бачення ідентичності в контексті вирішення проблем розвитку 

ідентичності. Він також зазначав, що «вирішення кожної конкретної, навіть 

незначної життєвої проблеми має важливий відбиток, створює неповторність 

ідентичності і робить певний внесок у досягнення відчуття ідентичності. Тому і 

феномен ідентичності дослідником розглянуто через сформовані й закріплені 

неусвідомлювані  айбутньо «вирішення проблем» (Marsia, 1980). 

А. Ватерман виділяє принаймні два аспекти ідентичності: 

процесуальний (розкриває механізми ідентифікації, на основі чого людина 

інтеріоризує цінності, цілі, переконаня, формує власне ставлення; та 

змістовий (залежно від носіїв ідентичності, які визначають зміст ідентичності 

виокремлено: «культурну, корпоративну, статусну, рольову, професійну, 

політичну, етнічну, національну, громадянську, територіальну, релігійну, 

віртуальну, гендерну, статеву, расову та інші ідентичності. Таким чином, 

можна говорити про ціннісно-вольовий аспект ідентичності, що відображає 

зміст та механізм ідентифікації» (Waterman, 1982).  

А. Ватерман визначає такі сфери життя, які обумовлюють формування 

ідентичності: «визначення особистістю професійної траєкторії, професії; 



96 
 

формування моральних переконань, цінностей, усвідомлення й перегляд 

релігійних поглядів; становлення політичних орієнтирів; опанування переліком 

соціальних ролей, таких, як я-дитина, я-друг, я-батько тощо» (Waterman, 1982). 

Представниками когнітивної психології Г. Теджфелом та 

Дж. Тернером розроблена теорія соціальної ідентичності, яка окреслює 

такі підсистеми: особитісну і соціальну ідентичності: особистісна 

проявляється в самоописах і усвідомленні людиною своїх фізичних, 

інтелектуальних характеристик, здібностей, моральних якостей; соціальна 

ідентичність визначається ототожненням та відчуттям приналежні людини 

до значимих для неї груп, спільнот, соціальних мереж: раса, 

національність, громадянство, статі, політична сила тощо (Tajfel, 1982). 

Соціальну ідентичність розглянуто як усвідомлення індивідом своєї 

приналежності до референтних соціальних груп, що супроводжуэться 

емоційно-ціннісною значимістю уналежнення для самої особистостіі 

включає такі компоненти: когнітивний – усвідомлення приналежності до 

групи, знання особливостей групи; ціннісний – позитивна чи негативна 

оцінка факту єдності з групою, спільність ціннісних орієнтацій; емоційний 

– відчуття належності і емоційне прийняття чи відторгнення. 

Дж. Тернер розробив «концепцією деперсоналізації», провідним 

процесом якої визначено деперсоналізацію, або «самостереотипізацію», 

що розкриває перетворення уявлень людини про власні характеристики до 

рівня стереотипів, що забезпечують власну стійкість, тотожність собі та 

мають потенціал розвитку (Tajfel, 1982). Більш широким феноменом до 

процесу самостереотипізації є самокатегорізація, або процес когнітивного 

включення особистістю себе до груп, спільнот, представники яких є 

подібними, з точки зору особистості, і особистість уналежнює себе за тими 

самими характеристиками. Одночасно самокатегорізація окреслює й інші 

групи, за подібністю яких особистість не уналежнює себе. Відповідно до 

положень соціальної концепції ідентичності існують такі рівні 

самокатегорізації: вищий рівень – категоризація особистістю себе як 
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групової істоти, якій притаманні спільні характеристики з іншими 

представниками людської спільноти, визнання себе в структурованій 

системі  айбутньому ення их взаємозв‘язків; проміжний рівень: 

розкривається в усвідомленні єдності (або відмінності) між 

представниками певної соціальної групи – інгрупова-аутгрупова 

категоризація, ґрунтується на диференціації і солютогенності між людьми, 

що сприймаються членами саме цих груп; нижчий рівень – особистісна 

самокатегорізація, що відображає усвідомлення людиною власної 

унікальності, відчуття автентичності, відмінності й несхожості на інших. 

Отже, розглянута концепція ідентичності відображає взаємопов‘язані, 

взаємонаповнені змістом та процесуальними характеристиками види 

ідентичності: загальнолюдську, групову та персональну ідентичності, які 

будуються на пошуку спільного й відмінного між собою та людською 

спільнотою, між собою та групою і в порівнянні себе в часі. 

Проблема соціальної ідентичності детально описана зарубіжними 

вченими, які вважають, що даний феномен формується, коли в 

самосвідомості людини з‘являється усвідомлення себе як представника 

певної групи (М. Шериф, Г. Теджфел, Дж. Тернер). Н. Антонова, описуючи 

особистісний та соціальний аспекти ідентичності, зазначає можливість їх 

визначення в якості стадій розвитку ідентичності. Вона підтверджує погляди 

представників когнітивної психології, говорячи про «онтогенетичні початки 

соціального аспекту по відношенню до особистісного» (Антонова, 1997). 

Особистісний і соціальний аспекти ідентичності виділяли і представники 

символічного інтеракціонізму, указуючи на важливість розгляду й унікальності 

людини та її орієнтацію на соціальне оточення (І. Гоффман, Дж. Мід, Ч. Кулі, 

Ю. Хабермас). У роботах Дж. Міда і Ч. Кулі «Я»-ідентичність розглядається як 

результат соціальної інтеракції, а також як фактор, що її обумовлює (Антонова, 

1997). 

У сучасних психологічних дослідженнях проблеми ідентичності подане 

розуміння ідентичності як феномену особистості, що існує в розвитку, який 
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має різні види ідентичності, стадій (Mead, 1976) або стані становлення 

ідентичності (Foote, 1955). Р. Філіпчак вводить поняття  айбутньому ення 

як прояву впливу Я-концепції людини на її поведінку, визначаючи її як 

«процес інформування інших людей про те, ким і якими ми є, або 

відображене в поведінці відчуття того, що ми відчуваємо на свою адресу і 

думаємо про себе. Самопрезентація як соціальний адаптивний механізм має 

дві найбільш важливі функції: «захисна (зумисне формування особистістю 

певного враження про себе), змістова (виборювання власної Я-концепції)» 

(Kelchtermans & Vandenberghe, 1994, с. 210). 

Італійський соціальний психолог Д. де Граціа (D. DeGrazia) пропонує 

розділяти чисельну й описову ідентичність. Чисельна ідентичність – це 

інтервал існування стійкої ідентичності, наявність ідентичності протягом 

часу як незмінної. З біологічної концепції випливає, що чисельна 

ідентичність зникає з біологічною смертю; психологічна концепція 

передбачає стабільність психічних процесів (мислення, уяви, відчуттів, 

свідомості, пам‘яті про себе і своє життя, усвідомлення себе). Описова 

ідентичність розкриває зміст ідентичності в самоописах людини: «уявлення 

людини про себе, усвідомлення своїх цінності, автобіографічні спогади та 

відношення до них, описи сукупності ролей, стосунків з іншими людьми. Ця 

ідентичність є предметом психологічної дискусії, коли мова йде про кризи 

ідентичності» (DeGrazia, 2005). 

На завершення розгляду психологічного дискурсу проблеми 

ідентичності повернемося до методу порівняльно-парадигмалного аналізу, на 

цей раз у характеристиці проблем ідентичності представниками сучасного 

психоаналізу, інтеракціонізму і когнітивної психології. Узагальнення 

підходів, характерних для означених психологічних парадигм, знаходимо в 

розвідці Н. Антонової, яка виокремлює такі з них: 

1. Ідентичність має структурну будову. Основними параметрами її 

вимірювання є смисловий і оцінювальний, що взаємодіють і знаходяться у 
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взаємозв‘язку. Ідентичність динамічна, існує в суб‘єктивному просторі і часі 

як відчуття себе. 

2. Становлення ідентичності має особистісну й соціальну 

обумовленість. Онтогенетично особистісна ідентичність є вторинною, 

соціальна – первинною. Ідентичність формується на основі устаткованих у 

ході соціальної категоризації понять. 

3. Ідентічність ‒ динамічна структура особистості, становлення якої 

продовжується протягом усього життя людини. Становлення за своїми 

характеристиками є нелінійним і нерівномірним, прогресивном або  

регресивним, проходить чрез стани невизначеності – стани кризи 

ідентичності. 

4. Класифікують ідентичність за такими озаками: наявність або 

відсутність кризи, самостійність і сила у прийнятті життєвих рішень. 

5. Ідентичність як процес вирішення особистістю життєво значущих 

проблем передбачає, що кожне прийняте рішення щодо того ким, яким бути,  

яким буде середовище, визначає становлення ідентичності. 

6. Ідентичність є соціальною за природою, обумовленою 

особливостями оточення, сприйняттям іншими конкретної ідентичності і 

персоналізованим зворотнім зв‘язком (Антонова, 1996).  

Важливим для нашої наукової розвідки дискурсом розгляду 

досліджуваної категорії «ідентичність» є соціологічний, що є тісно пов᾿язаним із 

попередніми ‒ філософським і психологічним, базується на них та є їх 

складовою в межах широкого антропологічного дискурсу. Проблематика 

соціальної ідентичності  знайшла відображення у працях широкого кола 

зарубіжних науковців (Т. Адорно, Дж. Александера, Р. Баумайстера, Е. Гелнера, 

Е. Гідденса, М. Гібернау, П. Гречко, П. Гуревича, Е. Еріксона, Ж. Лакана, 

Г. Маркузе, С. Хантінгтона та ін.) та вітчизняних дослідників (П. Герчанівська, 

В. Карикаш, Л. Нагорна, О. Ніколаєнко, В. Полікарпова, О. Cапожнік, 

М. Степико, Ю. Рижова, В. Танчер та ін.).  
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Звернення в контексті категоріально-термінологічного аналізу 

досліджуваної проблеми до довідникових джерел дозволяє констатувати, що 

специфічним для даного дискурсу є виокремлення різних вимірів поняття 

соціальна ідентичність, що найбільш узагальнено можемо трактувати як 

результат  айбутньому ення індивіда з тими групами й спільнотами, які він 

сприймає як «свої», щодо яких він найбільшою мірою здатний відчувати 

спорідненість і сказати «ми» (гендер, родина, релігія, етнос, професія тощо) 

(Велика українська енциклопедія, 2018, с.77). 

Однією з найбільш системних і всеосяжних теорій ідентичності в 

сучасній американській соціологічній думці визнана теорія Р. Баумайстера. 

Досліджуючи модель ідентичності, Р. Баумайстер виокремлює її ключові 

критерії: континуальність і відмінність. Континуальність – це єдність і 

цілісність буття людини і сприйняття її у процесі перебігу часу. Означений 

критерій означає, що індивід такий самий, як і раніше, і таким самим буде й у 

 айбутньому. Критерій відмінність – це диференціація особистості від 

інших, пошук відмінностей і підкреслення власної унікальності, визнання 

того, що її буття – відмінне, несхоже. Згідно з теорією Р. Баумайстера, кожна 

ідентичність складається з сукупності елементів, які забезпечують 

автентичність, відрізняють її від інших. Серед названих елементів є загальні 

(наприклад, стать) і конкретні, індивідуалізовані (працездатність, уважність 

тощо) (Baumeister, 1986). Відчуття власної ідентичності, її усвідомлення та 

прийняття визначає життєві цілі індивіда, обумовлює побудову 

індивідуальної траєкторії життєвого шляху і сфер самореалізації особистості.  

Усе більшої актуальності в міждисциплінарному науковому дискурсі 

набуває осмислення проблем ідентичності в епоху глобалізації. Складнощі 

у відчутті власної автентичності, ідентичності в індивідуальному й 

соціокультурному контекстах, притаманні епосі глобалізації. Вони стали 

предметом дослідження багатьох учених і, зокрема, американського 

політолога С. Хантінгтона, який трактує ідентичність як «зміст себе». 

Дослідник говорить, що екстремальні непередбачувані соціальні ситуації, 
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особистісні втрати можуть зруйнувати ідентичність або змінити її, хоча 

ідентичність і є продуктом взаємодії людини з іншими, проте багато в 

чому визначається кожною людиною самостійно, що мало би забезпечити 

стабільність її структури. Таким чином, ідентичності багато в чому 

«ситуативні, нове середовище стає умовою прояву нових ідентичностей, 

наприклад, еміграція, життя в інорелігійному середовищі тощо» 

(Huntington, 2004). Міркування С. Хантінгтона продовжує й розвиває 

російський соціальний філософ П. Гречко, який аналізує множинну 

сутність ідентичності людини в епоху постмодерну. Він зауважує, що 

ідентичність «легко ділиться на фрагменти, площини, сегменти, які вільно 

нанизуються на життєву траєкторію людини. Множинність (без 

внутрішнього конфлікту – це важливо підкреслити) тут може бути як 

вертикальною (наприклад: парижанин – француз – європеєць), так і 

горизонтальною (арабо-парижанин, японо-американець тощо). Множинна 

ідентичність, що важливо, не страждає роздвоєнням або роздвоєністю. 

Швидше, це подвоєння (потроєння і т.д.) ідентифікаційного потенціалу 

особистості, життєвої енергії її буття з Іншими, у мультисуб᾿єктному 

соціальному середовищі. Різноманіття форм людської ідентифікації є 

насамперед плюралізмом її «підстав або предметів»: раса, етнічність, 

гендер, цивільно-політична національність, конфесійність, ідеологічна 

доктрина, кіберпросторове «чатство» душ тощо» (Гречко, 2010). 

Український науковець В. Карикаш виокремлює три рівня 

ідентичності: на першому рівні – ситуативну ідентичність, на другому – 

ідентичність характеру і здібностей і на третьому – базову ідентичність. Саме 

базова ідентичність, що активізується на третьому рівні, є 

самоідентифікацією на основі стійких категорій так званих «великих фігур»: 

стать, національність, раса, мова, професія, вік, релігія тощо (Карикаш, 2009). 

Звернемося до найбільш значимих у контексті нашого дослідження та 

оточуючої соціальної реальності «підстав або предметів» (за П. Гречко) або 

«великих фігур» (за В. Карикашем) і, зокрема, національної та етнічної 
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ідентичності. Порівняльно-термінологічний аналіз названих понять здійснено у 

фундаментальному дослідженні М. Степико, присвяченому проблемі 

української ідентичності. Науковець констатує, що національна ідентичність 

«це синкретичний феномен, що містить у собі елементи і культурної 

ідентичності (виникають унаслідок дії етнокультурних чинників, сформованих 

протягом тривалого часу: історична пам‘ять, культура, мова, релігія), і 

громадянської (базується на домовленостях щодо норм соціально-політичного 

співіснування» (Степико, 2011, с. 177). За своїм змістом, стверджує М. Степико, 

національна ідентичність є акумульованим феноменом ідей, цінностей, 

традицій культури, що сприймаються та підтримуються громадою певної 

країни. Національна ідентичність, переконує український дослідник, не є 

результатом розвитку лише етнічних спільнот, оскільки перестає бути 

замкнутою, ізольованою, у тому числі, назавжди фіксованою реальністю. 

Ідентичність має власні закони і механізми в конструюванні індивідом своєї 

унікальності відчутті тотожності з певною надетнічною спільнотою, 

уподібненням свого способу життя способу життя, цінностям громади. Жодна з 

сучасних націй на момент свого виникнення, робить висновок М. Степико, не 

володіла усталеністю культурних ознак – мовою, спільними традиціями, 

звичаями тощо. Спільним тут є політична ідентифікація громадян суверенної 

держави (Степико, 2011, с. 177).  

Український дослідник здійснює порівняльний аналіз понять етнічна та 

національна ідентичність та стверджує, що вони мають різні ступені 

стабільності. Етнічна ідентичність індивідів визначається їх походженням, 

приналежністю до конкертної спільноти і є буттям, яке не завжди можна 

змінити. Щодо  національної ідентичності дослідник зазначає, що її вибір 

обумовлений низкою чинників: політичних, економічних, соціальних та 

історичних, унаслідок чого вона стає ситуативною та рухомою. Тобто етнічна 

ідентичність у порівнянні з національною є більш постійносю, оскільки 

ґрунтується на спільності культури та походження, які є стабільними. Отже, на 

думку М. Степико, «колективні ідентичності не є вродженими (іманентно 
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притаманними індивіду) феноменами. Вони можуть формуватися, змінюватися 

та зникати під впливом різноманітних політичних, економічних і 

соціокультурних чинників. Особливо це стосується епохи глобалізації» 

(Степико, 2011, с.177).   

У контексті аналізу понятя культурна ідентичність відомий 

український соціальний філософ В. Танчер аналізує концепцію 

«культуральної соціології», автором якої є відомий американський науковець 

Дж. Александер (Александер, 2013). Основна ідея культуральної соціології, 

зазначає В. Танчер, знаходиться в розрізі загальної тенденції сучасного 

розвитку науки щодо гуманізації знання та актуалізації ролі культури. Тому 

культуральна соціологія визначає «автономність культури, її окремішність 

від соціального та використовує цю ідею в якості обґрунтування «сильної 

програми» і досліджень соціокультурного середовища. Особливість 

застосованого підходу полягає в системному дослідженні культуральних 

структур, що володіють здатністю явно або приховано впливати на процеси 

соціального життя» (Танчер, 2019). 

Провідною сферою досліджень культуральної соціології, указує 

В. Танчер, є дослідження особливостей становлення колективних 

ідентичностей, феномену громадянського суспільства, механізмів 

формування суспільної моралі, аналіз значимих історичних подій, процесів 

та явищ. При цьому значна увага приділяється особливостям медіа 

середовища та його системним комунікативним впливам. Дослідник 

доходить висновку, що зростання наукового інтересу до аналізованої теорії 

обумовлений розвитком і популяризацією критичного мислення. Оскільки 

розуміння внутрішніх нерозкритих умов та латентних характеристик 

процесів, що відбуваються в соціокультурному середовищі, їх критичний 

аналіз, дозволяє прогнозувати тенденції та моделювати середовище (Танчер, 

2019, с. 282). 

Одним із проявів соціальної ідентичності, що визначальною мірою 

пов᾿язаний із національною та етнічною, і слугує для них інтегруючим 
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началом, є культурна ідентичність. Достатньо поширеним у розглядуваному 

констексті є термін «культурно-національна ідентичність», яка визначається 

культурологом О. Ніколаєнко як «складний психологічний комплекс уявлень 

людини про своє «я» щодо культурної традиції певної нації, з якою вона себе 

ототожнює» (Ніколаєнко, 2016, с. 15) . 

Важливим виміром соціальної ідентичності є релігійна. У 

культурологічному контексті, визначає вітчизняна дослідниця О. Сапожнік, 

релігійна ідентичність є своєрідною «когнітивно-міфологічною системою, 

що включає в себе дві підсистеми: особистісну (екзистенційну) та соціальну 

(належність до певної релігійної громади)» (Сапожнік, 2019, с. 30). 

Характеризуючи релігійну ідентичність як систему, що включає дві 

складові, О. Сапожнік визначає її таким чином: «перша підсистема 

відображає форму самовизначення індивіда в сакральному просторі; друга 

підсистема складається з окремих ідентифікацій і визначає належність 

особи до певної релігійної конфесії. Таким чином, підсумовує авторка, 

релігійна ідентичність трактується як бінарний феномен: з одного боку, 

вона сприймається як сутність, похідна від психологічно-екзистенціальних 

чинників світовідчуття людини, а з іншого – як соціальний конструкт, що 

виникає й розвивається в певних соціокультурних, політичних, економічних 

умовах» (Сапожнік, 2019, с. 30). У складі культурної ідентичності, 

продовжує українська дослідниця, релігійний контекст є системою 

духовних детермінант, які обумовлюють особливості сприйняття життя та 

орієнтацію індивіда в соціальній системі світоглядних та релігійних 

координат. Релігійна ідентифікація дозволяє людині самовизначатися як у 

сакральному релігійному просторі, так і на рівні соціальних статусів, оцінок 

та взаємодій. Отже, саме це створює культурологічну бінарність релігійної 

ідентичності (Сапожнік, 2019, с. 30-31).  

До ключових, базових вимірів соціальної ідентичності, розглядуваних 

нами, науковці відносять професійну ідентичність як таку, що слугує 

довготривалою структурою, яка визначає становлення і збереження 
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персональної ідентичності і Я-образу особистості. Детальну характеристику 

поняття професійна ідентичність буде подано в подальших розділах нашої 

роботи. 

На підставі використання методу порівняльного поняттєво-

категоріального аналізу відзначаємо, що в сучасних  дослідженнях із психології 

ведуться розвідки з визначення сутності поняття «ідентифікація» та поняття 

«ідентичність». У загальному вигляді «ідентифікація» визначається як процес 

самоусвідомлення, самоототожнення, який в основі має ототожнення власних 

емоційно-когнітивних зв‘язків, норм, правил і цінностей з тими, що стають 

значущими для особистісного внутрішнього світу. «Ідентичність» при цьому 

розглядається як динамічне утворення, результат самоідентифікації, почуття 

самоототожнення, відчуття власної істинності, усвідомлення цілісності та 

причетності до світу інших. Ідентифікація є процесом становлення ідентичності, 

визначення її змісту і напряму розвитку. 

Процес ідентифікації найбільш широко розуміється як об‘єднання 

індивідом себе з іншою людиною або групою на підставі сталого емоційного 

зв‘язку, а також включення цінностей, поглядів інших людей у свій 

внутрішній світ. Поряд із тим, ідентифікація передбачає прийняття як 

власних групових норм, цінностей, традицій, поглядів, переконань, зразків 

поведінки. Як механізм соціогенезу особистості, ідентифікація являє собою 

більш або менш усвідомлюваний процес ототожнення суб‘єктом самого себе 

з іншим суб‘єктом, групою, взірцем на основі вибіркового емоційно-

ціннісного ставлення до них.  

Ототожнення тією чи іншою мірою себе з іншим індивідом у цілому або 

часткове включення в образ власного «Я» окремих якостей інших може бути 

наслідком значимості й подальшого наслідування цього індивіда та розвитку 

емоційнопозитивних зв‘язків із нею. Можемо говорити, що у процесі 

ідентифікації діють не усвідомлювані механізми, соціально успадковуються 

зовнішні форми поведінки особи, внутрішні характеристики людини, які стають 

передумовами формування власних ідентичностних структур того, хто 
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уподібнює себе, а саме: поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, інтересів, 

ідеалів, ставлень до подій і життя в цілому, світоглядних уявлень тощо.  

Поняття «ідентифікація» розглядаємо в контексті взаємодії між 

людьми на основі соціальних позицій, які вони займають, і соціальних ролей, 

які вони відіграють у суспільстві. При цьому йдеться про виникнення, 

трансформацію та взаємодію сукупності ідентифікаційних ознак, які 

притаманні даній соціальній ролі, а також про визначення індивідуальних 

якостей особи і суб‘єктивного сприймання нею свого місця в соціальній і 

професійній спільноті.  

Аналіз полі- і міждисциплінарних джерел надав можливість 

увисновування щодо різноманіття розуміння вченими сутності поняття 

«ідентичність», що трактується як: «суб‘єктивне відчуття і об‘єктивно 

спостережувана якість особистої самототожності й безперервності, постійності 

деякої картини світу, розділеної з іншими» (Андрєєва, 2000; с. 156); «сукупність 

чотирьох феноменів свідомості «Я», як усвідомлення: себе як активної істоти; 

своєї єдності; власної сталості; диференційованості від решти світу» (К. Ясперс 

(Jaspers)); самореферентність – (лат. referre – повідомляти) самоповідомлення, 

яке виникає на основі відчуття й усвідомлення індивідом унікальності свого 

буття і неповторності власних властивостей, при наявності своєї приналежності 

соціальної реальності в усвідомленнях конкретних життєвих ситуацій» 

(Шнейдер, 2000, с. 45); «відчуття індивідуальності, унікальності, автентичності, 

яке охоплює різноманітні переконання, цінності, здібності та види поведінки на 

більш низьких логічних рівнях (Врицен, 2003, с. 259) (табл. 1.1). 

Ґрунтуючись на широкому колі проаналізованих досліджень, можемо 

стверджувати, що ідентичність – це психологічне уявлення індивіда про себе, 

своє буття, яке характеризується прийняттям, суб‘єктивним почуттям власної 

персональної самототожності й цілісності, уподібненням індвідом себе 

(усвідомлене, неусвідомлене, частково усвідомлене) з тими чи іншими 

значимими типологічними категоріями. Розрізняємо такі види ідентичності: 

персональну (ототожнення самому собі); соціальну (ототожнення себе з 
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соціальною позицією або статусом); групову (ототожнення себе з іншою 

спільністю); етнічну (ототожнення себе за певною етнічною групою); 

культурну (ототожнення себе з культурною традицією).  

Таким чином, у підрозділі системно розглянуто полідисциплінарний  

науковий дискурс, який побудовано на основі поняттєво-категоріального та 

порівняльно-парадигмального аналізу довідникових та аналітичних джерел із 

широкого кола антропологічних наук, у якому провідними є філософський, 

психологічний, соціологічний та культурологічний виміри, що утворюють у 

своїй єдності цілісний міждисциплінарний дискурс. 

 

 

1.4. Сутність та структура ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів 

 

Сутність та структуру ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя розглянуто, ґрунтуючись на результатах полі- та міждисциплінарного 

дискурсу щодо поняття «ідентичність особистості»; акумулюючи законодавчо-

нормативні підґрунтя формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя, на міжнародному, національному та інституційному 

рівнях у наступній логічній послідовності: професійна ідентичність, професійна 

ідентичність студента, професійна ідентичність майбутнього вчителя і рання 

професійна ідентичність майбутнього вчителя.  

Професійна ідентичність постає у вигляді багатопараметричного 

інтегрального особистісного утворення і як властивість особистості, і як 

набір характеристик, що дозволяють суб‘єкту набути тотожності професії і 

сприймати себе як її представника (Завалишина, 2001).  

Є. Зеєр під професійною ідентичністю розуміє професійний «Я-образ», 

що грунтується на сформованих стереотипах і персональній унікальності 

власного «Я»; усвідомлення своєї спорідненості й тотожності з професійним 

образом «Я» (Зеер, 2003). У структуру професійної ідентичності 
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включаються, перш за все, особистісні компоненти, такі як професійна 

самосвідомість, професійна «Я-концепція» і «Я-образ», криза професійної 

ідентичності. 

Поняття професійної ідентичності стосується питання про те, як 

представники певної професії типологізують та визначають себе з точки зору 

індивідуальних і соціальних атрибутів професійної діяльності (Каппеллі, 

2000;  Каузер та Джонс, 1996; Тернер та ін., 1987). Професійна ідентичність 

асоціюється з широким діапазоном поведінки, норм та установок, пов‘язаних 

із професійною діяльністю та організацією, такими як мотивація до роботи, 

задоволеність роботою, поведінка в ролі та поза ролями та організаційна 

культура (Лі та ін., 2015; Нордхолл та Кнез, 2018; Нордхолл та ін., 2020; 

Рікетта, 2005; Рікетта та Ван Дік, 2005). 

Професійна ідентичність, як зазначають Н. Іванова та О. Конєва, виступає 

«інтегративним поняттям, у якому виражається взаємозв‘язок особистісних 

характеристик, які забезпечують орієнтацію у світі професій, що дозволяє більш 

повно реалізувати особистісний потенціал у професійній діяльності, а також 

прогнозувати можливі наслідки професійного вибору» (Иванова, 2004, с. 153).  

Феномен становлення й формування професійної ідентичності в 

середовищі різних професійних груп став предметом вивчення колективу 

науковців лабораторії методології і теорії психології Інституту психології 

імені Г. Костюка НАПН України. Ґрунтуючись у своїх дослідженнях на 

методологічних раціогуманістичних і діалогічних концепціях, узагальнюючи 

і спираючись на здобутки широкого кола напрямів психологічної науки і 

споріднених із нею дисциплін, вітчизняні науковці проаналізували специфіку 

прояву, становлення, формування професійної ідентичності, висвітлили 

чинники, умови, методи її формування та переформатування, проаналізували 

особливості їх проявів у контексті цивілізаційних викликів сучасності 

(Становлення ідентичності фахівця, 2014).  

О. Ємельянова  визначає, що професійна ідентичність – це «продукт 

тривалого особистісного й фахового розвитку, який складається лише з 
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досить високих рівнів оволодіння професією і є стійким узгодженням 

основних елементів професійного процесу, узгодженням реальних та 

ідеальних професійних образів «Я»» (Емельянова, 2005, с. 55). 

На думку Л. Шнейдер, «результатом професійної ідентифікації, 

самовизначення, персоналізації та самоорганізації є професійна ідентичність, 

що проявляється в усвідомленні себе представником визначеної професії та 

професійної спільноти, характеризує наявний ступінь ототожнення особистістю 

себе зі справою та іншими та знаходить своє відображення в когнітивно-

емоційно-поведінкових самоописах Я» (Шнейдер, 2001, с. 114).  

Відповідно до характерних особливостей самовираження індивіда у 

професійній діяльності, К. Абульханова-Славська розробила типологію 

ідентичності, підкреслюючи значиму роль особистісної активності в даному 

самовизначенні: «перший тип ідентифікації – самовираження особистості 

через обрання якомога близької до особистісних характеристик професії чи 

сфери діяльності; другий тип ідентифікації – самовираження через обрання 

професії, що дає можливість самореалізації особистості, забезпечує рух 

щаблями професійної майстерності, передбачає зміни професійного статусу в 

бік підвищення, шляхом розвитоку особистості й належного виконання 

вимог і завдань професії; третій тип ідентифікації – самовираження 

особистості відбувається шляхом удосконалення і становлення особистісних 

якостей і здібностей, у даному випадку професія актуалізує потенційні 

здібності людини й розкриває перспективи її розвитку; четвертий тип 

ідентифікації – передбачає самовираження, яке ґрунтується на розвиткові 

здібностей, самоконтролю, самоаналізу, наявність можливостей для творчої 

активності» (Абульханова-Славська, 1991). 

Професійна ідентичність учителя розглядається вченими в контексті 

психології розвитку особистості (I. Бех, Г. Бордовський, І. Icаєв, 

О. Кочкурова, С. Максименко, А. Мудрик, К. Тороп, В. Шадриков, 

Л. Шнейдер та ін.); психологічні особливості становлення професійної 

ідентичності вчителя представлено в наукових розвідках таких дослідників, 
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як О. Аніcімов, В. Давидов, М. Кашапов, М. Павлюк та ін.; проблеми 

формування професійної ідентичності вчителя розглядають науковці 

М. Абдуллаєва, Г. Гарбузова, В. Галузяк, О. Єрмолаєва, Н. Іванова, I. Вачков, 

О. Гриньова, Н. Гога, О. Іщук, М. Кліщєвська, В. Козієв, А. Лукіянчук, 

О. Романишина, В. Якунін, М. Савчин, В. Сафін, М. Шерман та ін. 

Професійну ідентичність педагога Н. Жигінас (Жигінас, 2007) визначає 

як «інтегральну характеристику особистості, що, з одного боку належить до 

соціальної ідентичності, оскільки ґрунтується на прийнятті відповідних 

професійних ролей і функцій, а з іншого – належить і до самої ідентичності, 

оскільки ставлення до себе як до професіонала є одним із показників 

сформованості професійної ідентичності» (Жигинас, 2007, с. 121). 

Професійну ідентичність учителя можна розглядати як один із 

особистісних чинників професійно адаптації, пристосування професії до себе 

і себе до професї, перетворення професійного досвіду й себе, що дає підстави 

говорити про її креативну функцію. Вона полягає у «рефлексивному 

ставленні вчителя до себе як представника педагогічної професії, до своїх 

професійних можливостей і обмежень» (Мельник, 2019). 

Детально розробленим і широко представленим у наукових розвідках 

психології, педагогіки, соціології є напрям досліджень професійної 

ідентичності, які вивчають становлення професійної ідентичності майбутнього 

професіонала в умовах і в період його професійної підготовки чи в процесі 

перепідготовки.  

Сутність професійної ідентичності студентів дослідники розглядають 

як «єдність уявлень майбутнього фахівця про самого себе, його емоційні 

ставлення, переживання й усвідомлену активність, пов‘язані з опануванням 

професії, на основі яких формується почуття тотожності з собою як 

майбутнім фахівцем, з професійною групою» (Становлення ідентичності 

фахівця, 2014). 

Необхідними умовами розвитку професійної ідентичності майбутніх 

фахівців і подолання її криз вчені визначають такі: 1) «розвиток рефлексії та 
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підтримка ідентифікації;  2) стимулювання до самопізнання та розвиток 

прагнення до самовдосконалення; 3) самостійне прийняття професійних рішень, 

усвідомлення відмінностей між своїми очікуваннями і реальністю, самооцінка, 

професійна сомооцінка, професійне взаємооцінювання; 4) формування вмінь 

самоорганізації, засвоєння й апробація професійних ритуалів, моделювання 

ідеальних образів професіонала, образів майбутньої професійної діяльності і 

себе в ній; 5) цілеспрямоване формування етичних професійних норм, 

цінностей (відповідальності, самоцінності, творчого початку професійної 

діяльності, переживання власної професійної самоефективності, упевненості в 

реалізації свого потенціалу в професії тощо)» (Балл, 2001).  

А. Лукіянчук з‘ясувала, що професійна ідентичність майбутніх 

педагогів ефективно формується за умови прийняття студентами позиції 

вчителя, що у свою чергу зумовлюється такими чинниками, як професійні 

знання, спрямованість на професійну діяльність, суспільно-педагогічна 

активність (Лукіянчук, 2010b, с. 11). У структурі професійної ідентичності 

майбутніх фахівців виділяють такі компоненти, як: «підтримка та 

переконання у правильності зробленого вибору професії та позитивне 

ставлення студентів до себе як суб‘єкта навчально-професійної діяльності 

та майбутньої професійно-виробничої діяльності; образ-професії; 

професійний образ-Я; професійна ідентичність (усвідомлення своєї 

тотожності з професійним образом-Я); Я-концепція та Я-образ (реального, 

ідеального)» (Шнейдер, 2004, с. 8).  

Концепція нашої роботи базується на визнанні значущості взаємозв‘язку 

особистісного й соціального конструктів у дослідженні професійної 

ідентичності (Озерина, 2012). Урахування лише особистісного компонента 

професійної ідентичності дещо обмежує його сутність, оскільки ідентифікація 

лише з власним образом «гарного професіонала» без підкріплення його 

соціальним визнанням є нестійкою і позбавленою адаптаційного резерву. На 

основі результатів досліджень з᾿ясовано, що професійна ідентичність ‒ це 

інтегральна характеристика особистості. Визначення її тільки як виду 
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соціальної ідентичності звужує зміст даного феномена, оскільки він «не 

вичерпується прийняттям відповідних професійних ролей і функції». Разом із 

тим, характеристика професійної ідентичності тільки в межах особистісного 

компонента буде обмеженою, «оскільки ставлення до себе як до професіонала є 

лише одним із показників сформованості професійної ідентичності» (Зеер, 

2003, с. 58). 

Л. Шнейдер, досліджуючи структуру, ґенезу й умови становлення 

професійної ідентичності виокремила такі показники досліджуваного 

феномену: «стійке позитивне сприйняття особистістю себе як суб‘єкта 

професійної діяльності; прийняття особистістю своєї приналежності до 

професійного співтовариства; успішне засвоєння нею ролей, прав, 

обов‘язків, норм і правил професії; здатність та готовність фахівця взяти 

професійну відповідальність у межах означеної компетеності; ступінь 

особистісного та професійного розвитку, наявний характер вираженості й 

самоприйняття функціонального та екзистенціального Я; готовність до 

реалізації себе в обраній професії, мотиваційна активність входження в 

професійну спільноту, самодослідження і розвиток своєї особистості, 

образу Я» (Шнейдер, 2001, с. 115).  

На основі дослідження проблеми розвитку професійної ідентичності 

теоретичну модель професійної ідентичності майбутнього молодшого 

спеціаліста педагогічного профілю А. Лукіянчук (2019) представила у 

вигляді трьох взаємозв‘язаних компонентів: «першого – комунікативного, що 

характеризує уявлення студента про сферу педагогічної діяльності і його 

вміння передавати та отримувати інформацію, яка безпосередньо важлива 

для професійної діяльності; другого – емпатійного особистості як особлива 

здатність (властивість) майбутнього вчителя до розуміння (відображення, 

співучасті, прийняття, проникнення, відгуку, співчуття) емоційних 

переживань (психологічних станів дитини) і внутрішнього світу учнів, що 

дозволяє взаємопорозумітись, обрати відповідні, обґрунтовані, доцільні 

засоби само- і взаєморегуляції у процесі міжособистісної взаємодії; 
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третього – емоційно-вольового, що включає такі характеристики особистості 

майбутнього вчителя, як її спрямованість у діяльності на себе і на інших, а 

також вираженість мотивації до успіху» (Лукіянчук, 2010в). 

Згідно з дослідженнями Л. Шнейдер, професійна ідентичність 

студентів розкривається через такі компоненти: «знання студентів про свою 

відповідність прийнятим професійним еталонам; знання про своє визнання 

професійною групою; уявлення про майбутнього себе та майбутню 

професійну діяльність; відповідність професійної діяльності образу «Я» 

студента» (Шнейдер, 2004).  

Отже, сукупність уявлень студента про самого себе в контексті 

професійної ідентичності характеризується прийняттям власної належності 

до конкретної професійної групи, містить уявлення про себе як про 

майбутнього професіонала, про власний ступінь сформованості професійних 

компетентностей, про свої навчально-професійні цілі та можливості у 

здійсненні означених цілей. 

Поряд із професійними компетентностями, майстерністю, конкретними 

професіними навичками та вміннями, у структурі професійної ідентичності 

визначають: ступінь сформовансті емоційно-вольової сфери, комунікативних 

здібностей; ціннісних орієнтацій: толерантність, емпатіність та акмеологічну 

орієнтованість особистості, гуманність, цілеспрямованість, відповідальність 

тощо.  

Сутність та структура професійної ідентичності як цілісний і стійкий 

конструкт розкривається через такі складові: смисли професійної діяльності, 

індивідуальні цінності, прототипові професійні образи, просторово-часові 

характеристики діяльності, міру відповідальності, яку спеціаліст готовий 

взяти на себе, мотивацію залучення у професійну спільноту, рефлесивність, 

спрямованість на саморозвиток (Шнейдер, 2004). 

З᾿ясовано, що У. Родигіна виокремлює такі аспекти аналізу 

професійної ідентичності – прийняття професії, тотожність з групою, оцінка 
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значущості місця в ній, які відображають емоційне ставлення студента до 

майбутньої сфери діяльності (Родыгина, 2007).  

Ученими встановлені взаємозв‘язки між позитивною оцінкою, рівнем 

сформованості професійної ідентичності особистості й аспектами психічного 

здоров‘я, наприклад, загальним психічним здоров‘ям, стресом на роботі, 

депресією, вигоранням та виснаженням (Haslam et al., 2009; Haslam, 2014; 

Jetten et al., 2012; Нордхолл та ін., 2018; Steffens et al., 2016). 

Зміст професійної ідентичності майбутнього фахівця, згідно з працями 

А. Ватермана, вміщує ціннісно-вольовий аспект особистості. Означений аспект, 

на думку дослідника, у цілому є підставою для визначення життєвого напряму, 

сенсу життя, оскільки професійні цілі, цінності й переконання особистості, що є 

елементами професійної ідентичності майбутнього вчителя, формуються в 

результаті неоднократних виборів особистістю серед різних альтернативних 

можливостей у період кризи ідентичності. Тому професійна ідентичність, для 

якої характерне чітке самовизначення, включає вибір цілей, цінностей і 

переконань, якими людина обрала слідувати, прагнути, які стали орієнтиром 

особистісного та професійного саморозвитку (Waterman, 1982, с. 346). 

Професійна ідентичність є підгрунтям такого складного особистісного 

утворення, як професійна компетентність. Відомі українські дослідники 

О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонова у структурі професійно-

педагогічної компетентності виокремлюють аутопсихологічну і 

диференціально-психологічну компетненості поряд із «компетентністю в 

галузі теорії і методики виховного процесу, зокрема, його цілей, завдань, 

принципів, закономірностей, змісту, засобів, форм, методів, прийомів; 

компетентністю в галузі фахових предметів і знання того, як зробити процес 

навчання, зміст предмету провідним засобом виховання учнів; соціально-

психологічною компетентністю в галузі процесів спілкування» (Дубасенюк, 

2003). Сформованість означених складових визначає самоставлення 

особистості до самої себе у професійному контексті: диференціально-

психологічну компетентність автори увідповіднюють до сфери мотивації, 
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здібностей, спрямованості молоді; аутопсихологічну компетентність до 

сфери достоїнств і недоліків власної діяльності й особистості.  

М. Абрахао стверджує, що в деяких професійних сферах (наприклад, 

системі освіти) неможливо відокремити професійну ідентичність від 

особистісної, оскільки професії сфери «людина-людина» засновані на 

особистісних цінностях і ідеалах (Abrahao, 2012, с. 9). 

Порівняльно-термінологічний аналіз та узагальнення підходів 

вітчизняних та зарубіжних дослідників дозволяє визначити професійну 

ідентичність учителя як стійке, інтегроване з особистісною ідентичністю 

психологічне утворення професіонала-практика, усвідомлення своєї 

тотожності з професійною групою; приналежності до неї і наявність єдності 

професійних цінностей, інтересів, норм тощо; сприйняття особистістю 

професії як свого життєвого призначення; стійке емоційно позитивне 

ставлення до власного професійного Я-образу, що забезпечує активність та 

готовність до реалізації себе в обраній професії. 

На підставі порівняльного аналізу й узагальнення розглянутих у 

дослідженні понять «ідентичність», «професійна ідентичність», «професійна 

ідентичність учителя», «професійна ідентичність студента» (майбутнього 

фахівця), «професійна ідентичність майбутнього вчителя» (табл. 1.1) ми 

визначаємо ранню професійну ідентичність майбутніх учителів (РПІМУ) як 

інтегральне динамічне, нестійке, орієнтоване на зовнішні домінанти 

особистісне утворення, усвідомлення та прийняття майбутнім учителем себе 

професіоналом у контексті особистісної та соціальної ідентичності на ранніх 

етапах професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти.  

У контексті здійснення структурно-логічного аналізу поняття рання 

професійна ідентичність майбутнього вчителя (РПІМУ), виокремлено два 

аспекти розгляду: по-перше, характеристика вибірки студентів, що стала 

предметом дослідження (студенти ЗВО, другого року навчання), професійна  
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Таблиця 1.1 

Категоріальний аналіз сутності понять ідентичність, професійна ідентичність, професійна ідентичність учителя, 

професійна ідентичність студента, професійна ідентичність майбутнього вчителя 

 

Категор

ія 

Суб’єк

т 

Характеристи

ка 

визначальної 

категорії 

Визначальна категрія Що забезпечує, на що спрямована Автор 

ід
ен

ти
ч
н

іс
ть

 

ін
д

и
в
ід

 

складне 

особистісне 

утворення що відображає тотожність, цілісність (відчуття й 

усвідомлення себе незмінним незалежно від зміни ситуації та 

ролі), спадкоємність свого минулого, сьогодення і 

майбутнього, визнання певного ступеня схожості з іншими 

людьми при одночасному баченні своєї унікальності 

Ericson, 1968 

внутрішня, 

самостворюва 

льна, динамічна 

організація потреб, 

здібностей, переконань 

та індивідуальних 

історій життя 

 Marcia, 1980 

суб‘єктивне відчуття особистої самототожності й безперервності, постійності 

деякої картини світу, розділеної з іншими   

Андрєєва, 

2000 об‘єктивно 

спостережувана 

якість 

сукупність чотирьох формальних 

ознак свідомості «Я»:  

усвідомлення себе як активної істоти; усвідомлення своєї 

єдності («Я» єдиний); усвідомлення власної сталості, що 

означає «Я» залишаюся тим, ким був завжди; усвідомлення 

того, що «Я» є відмінним від решти світу 

Ясперс, 1996 

 самореферентность на основі відчуття й усвідомлення унікальності свого буття і 

неповторності особистісних властивостей самому собі про те, 

хто «Я» і що є «моїм», при наявності своєї приналежності 

соціальної реальності в формі конкретних життєвих ситуацій  

Шнейдер, 

2000 
повідомлення 

 відчуття 

індивідуальності 

яке охоплює різноманітні переконання, цінності, здібності і 

види поведінки на більш низьких логічних рівнях  

Врицен, 

2003 

 почуття ідентичності це 

стан, переживання, 

особистісного торжества та історичної безперервності 

особистості дане почуття супроводжується відчуттям 

Поваренков, 

2006 
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почуття  цілеспрямованості й осмисленості власного життя і 

впевненістю в зовнішньому схваленні 

 

п
р
о
ф

ес
ій

н
а 

ід
ен

ти
ч
н

іс
ть

 

л
ю

д
и

н
и

 
 результатом професійної 

ідентифікації, 

самовизначення, 

персоналізації та 

самоорганізації 

що виявляється в усвідомленні себе представником певної 

професії й професійної спільноти, характеризує певний 

ступінь ототожнення себе зі справою та іншими і знаходить 

відображення в когнітивно-емоційно-поведінкових 

самоописах Я» 

Шнейдер, 

2000 

 професійний «Я-образ» що включає стереотипи і унікальність власного «Я»; 

усвідомлення своєї тотожності з професійним чином «Я» 

Зеер, 2003 

 продукт тривалого 

особистісного й 

фахового розвитку 

який складається лише з досить високих рівнів оволодіння 

професією і є стійким узгодженням основних елементів 

професійного процесу, узгодженням реальних та ідеальних 

професійних образів «Я» 

Емельянова, 

2005 

багатопараметр

ичне 

інтегральне 

особистісне 

утворення і як 

властивість особистості, 

набір характеристик 

що дозволяють суб‘єкту набути тотожності професії і 

сприймати себе як її представника 

Завалишина,  

2001 

 

П
р
о
ф

ес
ій

н
а 

ід
ен

ти
ч
н

іс
ть

 

 

в
ч
и

те
л
я
 

інтегральна характеристика 

особистості 

що, з одного боку належить до соціальної ідентичності, 

оскільки ґрунтується на прийнятті відповідних професійних 

ролей і функцій, а з іншого – належить і до самої 

ідентичності, оскільки ставлення до себе як до професіонала є 

одним із показників сформованості професійної ідентичності 

Жигінас, 

2007 

динамічна система яка починає формуватись у процесі професійної підготовки 

(освіти) та має подальший розвиток у професійній діяльності 

Березіна, 

2008 

самоототожнення з професійною групою Чернов, 

2021 визнання, прийняття і 

підтвердження 

своєї приналежності до неї 

процес 

і результат 

професійного самовизначення, найважливіший критерій 

професіоналізації фахівця, його професійного становлення, 

формування та розвитку 
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стійке, 

інтегроване з 

особистісною 

ідентичністю 

психологічне утворення 

професіонала-практика 

усвідомлення своєї тотожності з професійною групою; 

приналежності до неї і наявність єдності професійних 

цінностей, інтересів, норм тощо; сприйняття особистістю 

професії як свого життєвого призначення 

Коваленко, 

2021с 

стійке емоційно 

позитивне ставлення до 

власного професійного 

Я-образу 

що в сукупності забезпечує активність та готовність до 

реалізації себе в обраній професії 

 

П
р
о
ф

ес
ій

н

а ід
ен

ти
ч
н

іс

ть
 

ст
у
д

ен
та

 

єдність уявлень студента про 

самого себе, емоційні 

переживання і 

усвідомлену активність 

пов‘язаних з опануванням професії, на основі яких 

з‘являється почуття тотожності з собою як майбутнім 

фахівцем, з професійною групою. 

 

Становленн

я 

ідентичност

і фахівця, 

2014 

 

Р
ан

н
я
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р
о
ф

ес
ій
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ен
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ч
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іс
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б
у
тн
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у
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и
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ів

 

м
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б
у
тн

іх
 у

ч
и
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ів

 

 усвідомлення  своєї тотожності з професійним образом Я А. 

Лукіянчук 

один із 

особистісних 

чинників професійно адаптації, пристосування професії до себе і себе 

до професї, перетворення професійного досвіду й себе, що 

дае підстави говорити про її креативну функцію 

Мельник, 

2019 

інтегральне 

динамічне, 

нестійке, 

орієнтоване на 

зовнішні 

домінанти 

особистісне утворення  усвідомлення та прийняття майбутнім учителем себе 

професіоналом у контексті особистісної та соціальної 

ідентичності на ранніх етапах професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти 

Коваленко, 

2021  
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ідентичність яких ще не є істинною професійною ідентичністю. 

Характериним визначено, той факт, що студенти подолали кризу так званої 

шкільної ідентичності, та і на даному етапі навчання закладається підґрунтя 

їх професійної ідентичності; по-друге, дослідження ранньої професійної 

ідентичності акцентує увагу на необхідності цілеспрямованого процесу її 

розвитку, як підґрунтя подальшого усвідомленого вивчення студентами 

професійного циклу дисциплін й опанування фахом, більш ефективної 

адаптації студентів до майбутньої професійної діяльності, як фактору, що 

може збільшити відсоток молоді, яка успішно вступить у педагогічну 

професію та залишиться в ній. 

Аналізуючи можливість дослідження такого феномену, як рання 

професійна ідентичність, спираємося на роботи Дж. Мида, який виокремоює 

усвідомлену і неусвідомлену ідентичність. Неусвідомлена ідентичність 

ґрунтується на неусвідомлено прийнятих особистістю нормах, звичках, 

соціально успадкованих зразках поведінки. Це некритично прийнятий 

людиною комплекс очікувань щодо себе, які надходять від соціальної групи, 

до якої він належить. При цьому усвідомлена ідентичність формується 

внаслідок розмірковування людини про себе, про свої вчинки, ставлення, 

свою поведінку (Mead, 1946). 

Таким чином, РПІМУ має характеристику неусвідомленої ідентичності, 

формується в безпосередній взаємодії з представниками професійної групи, 

соціально успадковуючи професійні ставлення, якості, цінності тощо. Поряд 

із тим, що важливо в межах нашого дослідження, професійна ідентифікація є 

усвідомленою і тому процес розвитку її може відбуватися цілеспрямовано в 

умовах спеціально сформованої системи та за активної участі самої 

особистості. 

Використання методів структурного аналізу, узагальнення, синтезу 

дозволило визначити структуру РПІМУ як структуру особистості, яка є 

динамічною та складається з когнітивного-ціннісного, емоційно-

рефлексивного та мотиваційно-діяльнісного компонентів (таблиця 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Структура ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя 

Компо-

ненти 

Сутність компонентів ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя 

К
о

гн
іт

и
в
н

о
-

ц
ін

н
іс

н
и

й
 Сформованість уявлень про цілісний професійний образ (професійні 

знання, уміння, навички і переконання; образ професії, образ 

професійної діяльності; усвідомлення професійних ролей, обов‘язків, 

професійні смисли, професійна місію) 

Е
м

о
ц

ій
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

и
й

 

  

Емоційно позитивне ставлення майбутнього вчителя до:  

- себе як суб‘єкта навчально-професійної діяльності та 

майбутньої професійної діяльності (професійна самооцінка); 

- професії;  

- професійної групи, її цінностей, переконань, мети 

Прийняття власної відповідності/невідповідності ідеальній моделі 

професіоналу на основі рефлексії; 

Ототожнення студентом себе з представниками професійної групи, 

усвідомлення приналежності до професійної групи; суб‘єктивне 

почуття тотожності з нею; відчуття цінності професії 

М
о

ти
в
ац

ій
н

о
-д

ія
л
ьн

іс
н

и
й

  Прагнення, активна діяльність та готовність до самореалізації в 

обраній професії, входження в професійну спільноту, стати 

професіоналом, наявність напрямів особистісного та професійного 

розвитку.  

Наявність самоописів професійного майбутнього: усвідомлення 

власних професійних можливостей, перспектив та побудова 

стратегії професійної реалізації на основі аналізу власних 

професійних інтересів, потреб, цінностей, можливостей 

 

Когнітивно-ціннісний компонент РПІМУ утворює підґрунтя 

формування професійної ідентичності, що включає знання й цінності, 

передбачає сформованість уявлень про професійний образ (уявлення про 
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професійну діяльність, ролі, завдання, обов‘язки, професійну групу, 

наявність професійних компетностей, що в сукупності формують образ 

професії; уявлення майбутніх учителів про ідеальну модель професіонала і 

образ професіонала, сучасні професійні смисли, професійну місію).   

Образ професіонала, як одна з найважливіших складових професійної 

ідентичності, у процесі розвитку переходить від зовнішньо орієнтованої до 

внутрішньо вмотивованої форми. Визначено, що образ учителя відображає 

особливості історико-культурного розвитку суспільства.  

Г. Ващенко зазначав, що «ідеал людини – це те найкраще, що створив 

народ у розумінні властивостей людської особистості та її призначення 

(Ващенко, 1994). Ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях та 

багаторічному педагогічному досвіді, В. Сухомлинський виокремив такі 

складові педагогічної культури вчителя: володіння педагогічними знаннями; 

самонавчання (вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури 

тощо); володіння методами вивчення дитини; мовна культура 

(Сухомлинский, 1984). 

Образ учителя середини ХІХ – початку ХХ століття, згідно з 

дослідженнями В. Ворожбіт, уміщував особистісні якості. Учитель 

розглядався як носій загальної цивілізаційної культури, позитивний діяч 

боголюдської (всесвітньої) історії, без якого учневі вкрай важко пізнати себе; 

учитель поставав взірцем доброчесностей: моральність, духовність, любов до 

істини і добра, чуттєвість, віра, наука, воля; професійні: знання виховного 

потенціалу предмета навчання, авторитетність на основі добровільного 

підкорення дитячої волі, уважності до порад і настанов учителя (Ворожбіт, 

2012, с. 27). 

Проведений І. Елліс аналіз історико-педагогічних джерел щодо образу 

ідеального вчителя представлений широкими ідентифікаційними 

характеристиками: «учитель – духовно багата особистість», «учитель – 

гуманна особистість», «учитель – громадянськи активна особистість», 

«учитель – просвітитель», «учитель – високопрофесійна особистість», 
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«учитель – авторитетна особистість», «учитель – творча особистість», 

«учитель – культурна особистість», які відображають суспільні очікування до 

професійних та особистісних якостей учителя, утілених у духовних, 

культурних, національних, освітніх цінностях, творчості вчителя (Елліс, 

2012). 

З᾿ясовано, що феномен «образ учителя» розглядався в контексті 

дослідження професійних якостей учителя в роботах І. Зязюна, І. Зимньої, 

В. Кременя, В. Крутецького, Л. Лук‘янової, В. Олійника, О. Пометун, 

О. Савченко та ін. вітчизняних теоретиків освіти та визначався такими 

функціями професійної діяльності: інформаційна, розвивальна, мобілізуюча, 

комунікативна, організаційна, дослідницька, конструкторська; особистісними 

рисами вчителя: ідеологічна спрямованість, морально-вольова 

загартованість, професійна компетентність тощо (Елліс, 2012).  

Академік В. Андрущенко (Андрущенко, 2019, с. 743) зазначає, що 

поміж сучасників у найузагальненішому й найповнішому вигляді 

«педагогічну матрицю» української освіти представив В. Сухомлинський. 

Вже усталене його знамените «серце віддаю дітям» – це узагальнене й 

розвинуте педагогічно-світоглядне продовження української «філософії 

серця» Сковороди та Юркевича та реалізація в царині педагогічної теорії та 

практики попри тоталітарні настанови й норми організації шкільної справи 

радянської доби. «Виховання серця, – писав В. Сухомлинський, – це цілий 

світ турбот і тривог, про які ми, дорослі, ніколи не повинні забувати. Я бачу 

своє найголовніше виховне завдання в тому, щоб у дитячій душі 

стверджувались співчуття, жалість, доброта до всього прекрасного, що є в 

світі, і, насамперед, до людини» (Сухомлинський, 1978, с. 114.). Українці ж 

говорять про освіту та виховання як про справу «серця» (Андрущенко, 2019, 

с. 743) – становлення високої духовності, порядності, людяності, а вже тоді – 

всіх інших якостей особистості, насамперед, базових – розуму, почуття й 

волі, необхідних для самостійного життя й діяльності . 
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На основі аналізу широкого суспільно-культурного контексту 

І. Смагіним укладено модель сучасного ідеального вчителя, що включає такі 

«складові: 1) особистісні якості і громадянські риси: бажання та здатність 

здійснювати позитивні суспільні й особистісні зміни; сприймає та 

популяризує цінності громадянського суспільства, усвідомлює обов‘язок 

збереження суверенності, захисту України, виявляє повагу до держави, а 

також до її законодавчої та правової системи, демонструє національну 

ідентичність і толерує полікультурність, має готовність до трансляції 

означеного учням; інноваційність як спосіб мислення; сприйняття 

глобалізації освітніх процесів та конкурентність як необхідних умов 

розвитку педагогічної освіти; постійно підвищує рівень професійної 

майстерності; 2) на етапі виконання трудових функцій: ефективно 

прогнозує професійну діяльність; упроваджує педагогіку партнерства, 

компетентнісний, особистісно орієнтований підхід у педагогічній освіті; 

упроваджує сучасні технології в освіті, форми організації освітнього 

процесу й упроваджує нові підходи до оцінювання навчальних досягнень з 

метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь 

здобувачів освіти; будує освітній процес за ефективного використання 

засобів інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій; наближає 

психолого-педагогічну й методичну підготовку до умов практичної 

фахової діяльності; реалізує принцип дитиноцентризму та принципи 

педагогіки партнерства, будує взаємодію і співпрацю з учнями, учителями, 

батьками учнів і громадськістю з урахуванням принципів інклюзивної 

освіти; реалізує навички дослідницької діяльності в педагоіній професії; 

володіє необхідними знаннями щодо навчання дітей із особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного та спеціального навчання; 

застосовує менеджерські (управлінські) навички в умовах реальної 

автономії закладів освіти; 3) у взаємодії з іншими: вибудовує партнерські 

взаємовідносини зі здобувачами освіти, налагоджує співпрацю з батьками 

учнів та іншими законними представниками, адміністрацією закладу освіти; 
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конструктивно співпрацює з суб‘єктами освітнього процесу; створює 

атмосферу довіри, прозорості, дотримання етичних норм; організовує 

освітній процес на засадах академічної доброчесності» (Смагін, 2020).  

Розглядаючи модель особистості сучасного педагога як суб‘єкта 

педагогічної діяльності, носія культури педагогічної взаємодії в цілому, 

В. Кручек (Кручек, 2009) виокремлює такі характеристики: 

цілеспрямованість, активність, саморегулятивність; педагогічна 

самосвідомість; індивідуально-психологічні властивості, що визначають його 

відповідність педагогічній діяльності; структура педагогічних здібностей; 

педагогічна спрямованість, адекватність самооцінки, рівня домагань, емпатія, 

альтруїстично спрямована система відносин, висока моральність. 

Незаперечним вважаємо той факт, що образ педагога, що є 

відображенням культури, суспільної свідомості, має специфічні особливості 

на різних історичних етапах розвитку людської цивілізації. Образ сучасного 

вчителя відображає його позицію професіонала, провідника, посередника, 

агента змін, фасилітатора, тьютора в освітньому процесі ЗЗСО, є 

відображенням професійних ідентичностей фахівців, що працюють в умовах 

глобалізації, інтернаціоналізації, технологізації, побудови суспільства знань. 

Ідеальна модель акумулює бажані та очікувані вчительські характеристики, 

які включають високий професіоналізм та рівень культури й освіти, 

загальнолюдські цінності, творчість і інноваційність мислення. 

Емоційно-рефлексивний компонент РПІМУ формується в результаті 

оцінки майбутнім учителем себе як професіонала і своєї професії, прийняття 

професійних цінностей. На думку дослідників професійної ідентичності 

студента, професійна ідентифікація включає, поряд з когнітивними, 

пізнавальними процесами, емоційні (Кнес, 2016; Мілвард і Хаслам, 2013; Ван 

Кніппенберг та Ван Ши, 2000). Зміст емоційно-рефлексивного компоненту 

відображається в професійній самооцінці, професійних цінностях майбутнього 

вчителя і ставленні до професії, передбачає емоційно позитивне сприйняття 

майбутнім учителем себе як суб‘єкта навчально-професійної діяльності та 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib34
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib77
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib77
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прийняття майбутньої професійної діяльності, професії, професійної групи, їх 

цінностей, смислів; ототожнення майбутнім учителем себе з представниками 

професійної групи, наявність відчуття приналежності до професійної групи, 

суб‘єктивного почуття тотожності з нею; прийняття/не прийняття власної 

відповідності/невідповідності ідеальній моделі професійної компетентності 

фахівця.  

Емоційно-рефлексивний компонент професійної ідентичності багато в 

чому обумовлений колективною приналежністю, включає елементи гордості, 

поваги та афективної прихильності (до організації) (Ashforth and Mael, 1989; 

Harquail and King, 2003; Mael and Ешфорт, 1992; Мейл і Тетрік, 1992; Ван 

Кніппенберг та Слібос, 2006), ідентичність включає деперсоналізацію 

особистості та емоційну прихильність до групи/організації (Tajfel and Turner, 

1979; 1986; Hogg, 2012). 

Отже, становлення емоційно-рефлексивного компонента РПІМУ 

відбувається багато в чому завдяки механізмам соціального порівняння 

майбутнім учителем себе з викладачами ЗВО, учителями ЗЗСО, іншими 

студентами, соціальними зразками. Формування стійкого позитивного 

сприйняття та ставлення до себе як суб‘єкта навчально-професійної 

діяльності та майбутньої професії відбувається в результаті позитивного 

порівняння та прийняття. Поряд із тим визначено, що означений процес 

обумовлений соціальним визнанням та прийняттям студента як майбутнього 

вчителя в корпоративному середовищі ЗВО та ЗЗСО.  

Мотиваційно-діяльнісний компонент РПІМУ характеризує прагнення, 

активну діяльність та готовність студента до самореалізації в обраній 

професії, спрямованість на входження в професійну спільноту, наявність 

планів особистісного та професійного розвитку.  

О. Дубасенюк зазначає, що розвиток мотиваційної сфери педагога є 

«без перебільшення однієї з центральних проблем педагогіки вищої школи, 

справою суспільної значущості. Її актуальність зумовлена оновленням 

змісту, удосконаленням програмно-методичного забезпечення педагогічної 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib46
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib46
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib47
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib76
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib76
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib71
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib71
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib72
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402101313X#bib27
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освіти, необхідністю формування в майбутніх учителів прийомів 

самостійного здобуття знань та професійних інтересів. Соціальне замовлення 

української держави, на думку вченої, полягає в тому, щоб підвищити рівень 

підготовки нової генерації педагогів і вдосконалити систему післядипломної 

підготовки працюючих учителів» (Дубасенюк, 2012). 

Мотиваційно-діяльнісний компонент передбачає наявність самоописів 

професійного майбутнього: усвідомлення мабутнім учителем професійних 

можливостей, майбутніх професійних перспектив, обізнаність у побудові 

професійної стратегії на основі аналізу власних професійних інтересів, 

потреб, цінностей, можливостей. Даний компонент розкривається в процесі 

самореалізації майбутніх учителів і охоплює такі складові, як професійна 

позиція, професійні установки, навчально-професійне планування, 

професійні очікування. 

Складові мотиваційно-діяльнісного компоненту дозволяють виявити  

рівень сформованості професійної ідентичності майбутніх учителів у 

діяльності,  демонструють сформованість професійної мотивації, мотивації до 

опанування професії, мотивацію до самореалізації в професії тощо як 

результату усвідомлення себе вчителем. Дослідження професійної мотивації 

майбутніх учителів розглянуто такими вченими, як Л. Божович, О. Гребенюк, 

Н. Кузьміна, А. Маркова, Н. Сергєєва, В. Семиченко та ін. Професійна 

мотивація спонукає і спрямовує діяльність майбутнього вчителя на творче 

оволодіння професією. Зауважимо, що згідно з психологічними дослідженнями 

мотивації (Л. Божович, О. Леонтьєв, А. Маркова, А. Маслоу), діяльність є 

полімотивованою, тобто спричинюється не одним, а багатьма мотивами. 

А. Маслоу, зокрема, стверджував, що «будь-яка діяльність (або поведінка) 

обумовлюється декількома або навіть усіма базовими потребами одночасно» 

(Маслоу, 1999). Тому в нашому дослідженні спрямовано увагу на залучення 

спектру мотивів (актуалізації широкого кола спонукальних чинників) з метою 

підвищення рівня мотивації майбутніх учителів до опанування професією та 

мотивації до професійної діяльності. 
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Відповідно до досліджень мотивації Б. Додонова, професійна 

діяльність обумовлюється такими «мотивами: 1) задоволення від самого 

процесу діяльності; отриманий результат діяльності (створений продукт, 

засвоєні знання тощо); 2) винагорода за діяльність (подяка, грамота, 

підвищення в посаді тощо); 3) уникнення санкцій (покарання), які 

погрожували би в разі ухилення від діяльності або недобросовісного її 

виконання» (Додонов, 1984, с. 50). 

За результатами дослідження мотиваційних чинників професійного 

становлення вчителя О. Дубасенюк (Дубасенюк, 2005) виявлено такі групи: 

1) мотиви вибору педагогічної професії; 2) мотиви привабливості праці 

педагога-вихователя; 3) мотиви продовження педагогічної діяльності в 

загальноосвітній та професійній школі. Учена зазначає, що «виявлені 

чинники відповідають етапам професійного становлення вчителя як фахівця і 

вихователя: початковий етап, пов‘язаний із мотивами обрання педагогічної 

професії, здобуванням педагогічної освіти; основний етап, пов‘язаний із 

етапом самостійної педагогічної діяльності, набуттям певного досвіду 

роботи; етап зрілості, пов‘язаний із оволодінням професійної майстерності і 

процесом саморозвитку, самовдосконалення» (Дубасенюк, 2005). 

На завершення характеристики мотиваційно-діяльнісного компонента 

РПІМУ зазначимо, що його роль полягає у визначенні напряму професійного 

розвитку особистості. 

Аналізуючи дослідження щодо функцій ідентичності, виявили, що 

Е. Гідденс (Гідденс, 1995; с. 88) виділив пари підстав, які задають підгрунтя 

ідентичності: уніфікація – фрагментація; безпорадність – різноманіття 

можливостей; стійкі орієнтири – невизначеність, індивідуальний досвід – 

соціальний досвід. Досліджуючи формування професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти, О. Куліш узагальнила 

найважливіші функції формування професійної ідентичності майбутнього 

вчителя: настановно-ціннісна, що передбачає наявність «усталеної настанови, 

характер ціннісних орієнтацій на професію вчителя, які мають передавати ці 
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цінності своїм учням, нести високі ідеали професії, усвідомлювати її 

важливість, розуміти місце вчителя в сучасному світі; нормативно-

порівняльна, яка забезпечує настановлення наявної поведінки представників 

педагогічної спільноти з наявними правилами, цінностями, згідно з якими 

створюються уявлення про сучасного вчителя, яке ще не підкріплено 

власним досвідом; когнітивно-діяльнісна, що виникає на основі здобутих 

знань, уявлень, поглядів, які створюють основу розуміння сутності 

професійної ідентичності, шляхів її набуття й важливості її у професійній 

діяльності; суспільно-соціальна, яка забезпечує усвідомлення себе як 

вчителя, майстра своєї справи, свою належність до педагогічного товариства, 

побудову образу «Я-ідеальне, професійне», відповідальність перед 

суспільством за свою педагогічну діяльність» (Куліш, 2013). 

Професійна ідентичність виступає регулятором, який виконує 

стабілізуючу й перетворюючу функції, поєднання яких забезпечують 

професійне самовизначення і розвиток професіонала. Н. Іванова обґрунтовує 

той факт, що стабілізуюча функція професійної ідентичності необхідна для 

забезпечення достатнього ступеня «професійного центризму та стійкої 

професійно-ментальної позиції, параметрами якої є: константность (як 

здатність особистості до опору змінам), адаптивність (здатність до 

руйнування неадекватних професійних стереотипів), дистантность (уявлення 

про місце професії в семантичному, інформаційному і міжкультурному 

професійному просторі)» (Иванова, 2004). 

Перетворююча функція пов‘язана зі спрямованістю на розвиток, динаміку 

професійної позиції і «залежить від: 1) обраного діапазону зміни професійно 

важливих якостей і ступеня ідентифікації особистістю себе з професією, при 

тому можливості адаптації до нових професійних умов, обов‘язків вище в 

людей із широкою ідентифікацією; 2) дистанціювання образу своєї професії від 

інших – професійна самоізоляція ускладнює адаптацію в умовах, що змінилися 

й «наведення мостів» при переході в інший професійний простір; 3) системності 

або «крихкості» структури ідентичності. Усі ці фактори складають 
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перетворювальний потенціал професіонала. В основі профессіогенеза лежить 

циклічність динаміки перетворювальних, стабілізувальних і реалізувальних 

компонентів» (Иванова, 2004).  

Застосування методу структурно-функціонального аналізу дозволило 

виявити функції РПІМУ (адаптивна, приналежності, тотожності, 

екзистенційна) (рис.1.2.).  

 

 

Рис. 1.2. Функції ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя 

 

Визначено, що адаптивна функція характеризує стійкість особистісних 

цінностей, поглядів, переконань у процесі занурення в нові навчально-

професійні умови освітнього процесу ЗВО. Поряд із тим, означена функція 

визначає рівень пристосування до нового середовища, поступовий зворотній 

процес: модифікацію середовища і трансформацію власних особистісних 

структур на ранніх етапах професійного становлення.  

Функція приналежності відображає природнє прагнення людини бути 

частиною спільноти, забезпечує уналежненість, дозволяє асоціювати себе з 

цінностями, переконаннями академічної і професійної громади, 

усвідомлювати своє місце в професійній спільноті. 

Рання професійна ідентичність майбутнього вчителя 

соціальна обумовленість 

РПІМУ 

індивідуальна обумовленість 

РПІМУ 

Функції ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя –адаптивна 

 

– приналежності 

– екзистанційна 

 

– тотожності 
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Виявлено, що функція РПІМУ – тотожності проявляється у стійкості 

особистісної структури, у прийнятті й визначенні особистістю еталону 

оцінки власних дій, поглядів, переконань власну істинність. РПІМУ дозволяє 

формувати неповторний образ професіонала, підтримує позитивну 

професійну самооцінку, спрямовує особистість на пошук істини в самому 

собі, спираючись на зовнішні орієнтири у виключних ситуаціях. 

Екзистенційна функція РПІ спрямована на усвідомлення майбутнім 

учителем місії педагогічної професії в суспільстві, сприйнятті її як власного 

життєвого призначення. В. Франкл, як автор методу психотерапії ‒ 

логотерапії, орієнтованої на те, щоб допомогти людині знайти сенс життя, 

виокремив три головних шляхи до цього: творчість, яка розкриває людину 

через мистецькі форми, допомагає людині зрозуміти себе глибше і 

презентувати свій внутрішній світ людству; переживання життєвих 

цінностей; усвідомлене прийняття певного ставлення до обставин, які ми не 

можемо змінити. Означені положення знайшли відображення в нашій роботі 

в розробці педагогічної системи формування РПІМУ, яка побудована на 

основі педагогічної та наукової творчості майбутніх учителів; усвідомлення, 

актуалізації наявних цінностей і визначенні ціннісних орієнтирів майбутніх 

учителів; формуванні позитивного емоційного сприйняття професії, себе як 

представника професійної групи, прийняття на тому етапі становлення, який 

має місце. 

Зазначимо, що виокремлені функції визначаються сутнісними 

особливостями РПІМУ, її соціальною та індивідуальною обумовленістю.  

Поряд із тим, функції РПІМУ утворюють пари, які відображають 

діалектику процесів соціальної та індивідуальної ідентифікації. Адаптивна та 

екзистенційна функції РПІМУ дозволяють балансувати молодій людині в 

екзенстанційній суперечності, яка полягає в орієнтуванні на зовнішній світ, 

пристосуванні до нього, прийнятті готової концепції (релігія, традиція або 

просто певна світоглядна система) й осягненні власної неповторності, 

індивідуальної істинності, цінності свого життя, усвідомленні, що людське 
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існування не має заданого призначення, об‘єктивного сенсу. Функції 

приналежності й тотожності реалізовують процеси входження в групу, 

уналежнення до групових особистісних цінностей, переконань, мети тощо 

поряд зі збереженням тотожності особистості власній автентичності, 

унікальності, істинності і цілісності. 

Соціальна обумовленість РПІМУ зумовлена тим фактом, що зміна 

цінностей суспільства, розуміння ролі вчителя, його образу вносять зміни у 

структуру РПІМУ, і особливо в структуру ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя, для якої є характерними нестабільність структури і 

зовнішні домінанти саморефлексії. Так, сучасні цінності освіти ХХІ століття 

характеризуються «ініціативністю й націленістю на оновлення особистісних 

якостей, креативністю, критичним мисленням, високою соціальною активністю 

та компетентністю у здійсненні соціальних взаємодій» (Морзе, 2019). 

Науковцями зазначається, що впровадження цифрових технологій є важливим 

для всіх сфер і галузей освіти (Морзе, 2019, с. 29). Характеристиками 

цифрового середовища сучасного суспільства є: «стрімкі зміни соціально-

економічних потреб, нові способи сприйняття та інтерпретації інформації, 

культурна і соціальна різноманітність, технологізованість, що заснована на 

загальнолюдських і національних цінностях» (Антонова, 2019). 

Поряд із тим, вартою осмислення є сучасна професійна ідентичність 

майбутнього вчителя, яка обумовлена динамічністю суспільства, вільним 

прогресивним розвитком педагогічної науки і природного увідповідненння 

на цій основі складових ПІ вчителя як такого і майбутнього вчителя зокрема. 

Так, відповідно до засад альтернативної педагогіки, зазначає О. Заболотна,  

«роль учителя бачиться по-різному: вона нівелюється (в антипедагогіці); 

учитель постає в ролі трансформаційного інтелектуала, який допомагає все 

критикувати (у критичній педагогіці); учитель є чуйним партнером-

фасилітатором, що підтримує (у Гештальт-педагогіці); учитель – фасилітатор 

самореалізації дитини (в емансипаційній педагогіці); учитель є рівноправним 

партнером у спільному навчанні (у холістичній педагогіці); учитель виконує 
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роль організатора діалогічного навчання (у трансгресивній педагогіці). Отже, 

роль учителя зазнає трансформацій, пов‘язаних зі зміщенням акцентів із 

навчання до учіння, коли лейтмотивом освіти стають партнерські стосунки 

вчителя й учнів, причому і ті, і інші виступають суб‘єктами навчального 

процесу» (Заболотна, 2014).  

Означені особливості характеризують тенденції і потенціали 

становлення РПІМУ. Перехід у сталі цінності, орієнтири, які знайдуть 

підтвердження в освітньому процесі й відображення в змісті професійного 

стандарту вчителя потребують часу, проте частково вони вже зараз 

інтегруються у відповідні компетентності і в ідентичності майбутнього 

вчителя на основі співналаштування з суспільними вимогами.  

Отже, професійна ідентичність як системоутворювальна властивість 

особистості забезпечує самовизначення, позитивне сприйняття себе як 

професіонала, мотивацію до професійного розвитку, створює підґрунтя 

адаптації до нових умов професійної діяльності, особливо на початку 

професійній кар‘єри. Сформована професійна ідентичність виступає 

внутрішньою основою професійного розвитку та особистісного росту 

особистості.  

У полі- та міждисциплінарному дискурсі професійна ідентичність 

розглядається як емоційно-позитивне усвідомлення та прийняття себе 

професіоналом, певною мірою ототожнення себе з представником професії, 

що є результатом процесу ідентифікації особистості з професійним 

співтовариством, його системою цінностей, норм, моделей діяльності.  

Професійну ідентичність учителя визначаємо як стійке, інтегроване з 

особистісною ідентичністю психологічне утворення професіонала-практика, 

усвідомлення своєї тотожності з професійною групою; приналежності до неї і 

наявність єдності професійних цінностей, інтересів, норм тощо; сприйняття 

особистістю професії як свого життєвого призначення; стійке емоційно 

позитивне ставлення до власного професійного Я-образу, що в сукупності 

забезпечує активність та готовність до реалізації себе в обраній професії.  
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Аналіз досліджень сформованості професійної ідентичності вчителів 

виявив факт того, що існують суттєві відмінності у професійній ідентичності 

вчителів з різним стажем трудової професійної діяльності. 

Ранню професійну ідентичність майбутніх учителів (РПІМУ) визначено 

як інтегральне динамічне, нестійке, орієнтоване на зовнішні домінанти 

особистісне утворення, усвідомлення та прийняття майбутнім учителем себе 

професіоналом у контексті особистісної й соціальної ідентичності на ранніх 

етапах професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти.  

У роботі визначено, що структура РПІМУ складається з когнітивно-

ціннісного, емоційно-рефлексивного, мотиваційно-діяльнісного компонентів. 

Визначено, що структура РПІМУ є динамічною, яку вчені описують у 

категоріях розвиток, формування, становлення, трансформація. Динаміка 

професійної ідентичності обумовлена особистісними особливостями й 

зовнішнім контекстом. Структура ідентичності розвивається протягом усього 

життя людини відповідно до змін соціального контексту.  

Ранню професійну ідентичність майбутнього вчителя розглянуто як 

визначальну складову професійної підготовки; фундаментальне підґрунтя 

усвідомленого академічного навчання майбутніх учителів, швидкого і творчого 

опанування студентами професією та подальшої адаптації в професійній 

діяльності. Вивчення професійної ідентичності майбутнього вчителя передбачає 

пошук механізмів розвитку внутрішньої особистісної мотивації, спрямованості 

студента на усвідомлене опанування професійними компетентностями. 

 

 

1.5. Проблема ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у 

зарубіжному науковому дискурсі 

 

Протягом останніх десятиліть концепція професійної ідентичності 

вчителя стала предметом посиленої уваги зарубіжних науковців (Akkerman & 

Meijer, 2011; Beauchamp & Thomas, 2009). Зарубіжні вчені розглядають 
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професійну ідентичність учителя як ключовий фактор у розумінні його 

професійного життя, кар‘єрних рішень, мотивації, ефективності, 

професійного розвитку та ставлення до освітніх змін (Beijaard et al., 2004; 

Day et al., 2005; Lasky, 2005). Однак, незважаючи на зростаючу кількість 

наукових розвідок, присвячених проблемі професійної ідентичності вчителя, 

за слушним твердженням Д. Бейарда, П. Мейера та Н. Верлупа (2004), у 

зарубіжному науковому просторі продовжують з‘являтися різні значення та 

визначення поняття професійної ідентичності. Зокрема, дослідники, які 

займаються проблемами професійної ідентичності вчителів, не лише 

вкладають різний сенс у визначення досліджуваного поняття, але й 

застосовують різні підходи до його вивчення. Проте, як правило, науковці 

одностайні щодо того, що професійна ідентичність є одночасно і продуктом, 

і процесом (Olsen, 2010). Розглядаючи професійну ідентичність як продукт, 

дослідники спирається на психологічну теорію, з позицій якої досліджуваний 

феномен характеризується значеннями, яких учитель надає собі як 

особистості та професіоналу в певний момент. Відповідно, процес позначає 

зміни в цьому сприйнятті через впливи та значення, які приписують «інші» 

через соціальну практику. 

Зауважимо, що найбільш поширеними підходами, з позицій яких 

розглядається професійна ідентичність майбутніх учителів зарубіжними 

вченими, є психологічний, соціологічний та постмодерний. Однак, у 

сучасних умовах концептуалізація професійної ідентичності вчителя все 

більше тяжіє до соціологічних і постмодерністських поглядів. Соціологічний 

підхід підкреслює соціологічні процеси як первинний вплив на професійну 

ідентичність учителя, тоді як постмодерністський – підкреслює уявлення про 

множинні ідентичності, що постійно реконструюються та пов‘язуються з 

діяльністю людей. У більш збалансованому підході теорія діалогічного «Я» 

(Hermans, 1996) репрезентує професійну ідентичність учителя «як 

одиничний, так і множинний, як безперервний, так і неперервний, як 

індивідуальний, так і соціальний феномен» (Akkerman & Meijer, 2011, с. 308). 
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Ця діалогічна позиція між індивідуальним та соціальним вимірами має 

вирішальне значення для формування професійної ідентичності майбутнього 

вчителя, оскільки, як наголошують дослідники Г. Кривакі та М. Ганнула, 

жодна професійна ідентичність не існує без обох вимірів (Krzywacki & 

Hannula, 2010). 

Слід наголосити, що соціологічний підхід у дослідженні професійної 

ідентичності вчителя має як своїх прибічників, так і противників серед 

зарубіжних учених. Зокрема, опоненти соціологічного підходу звертають 

увагу на той факт, що, незважаючи на вагомий вплив соціальних відносини 

та контексту на професійну ідентичність майбутнього вчителя, основний 

внесок у її формування та реконструкцію здійснюється особистістю через 

процеси інтерпретації, саморефлексії та свободи вибору. Якщо прибічники 

соціологічного підходу стверджують, що професійна ідентичність учителів 

є соціально обумовленою, то виникає запитання, яким чином вони можуть 

виступати як «унікальні» особистості та професіонали, проявляючи 

свободу волі, виходячи з різних контекстів. Більше того, навіть якщо 

вчителі можуть мати низку субідентичностей, пов‘язаних із конкретними 

ситуаціями, як свідчить постмодерністський підхід, цілком 

децентралізована характеристика ПІ учителів ставить питання про те, як 

викладач може із часом зберегти будь-яке почуття професійної самості або 

як він може бути визнаним такою самою людиною, якою він був учора. 

Тому повністю децентралізована ідея ідентичності неможлива для того, 

щоб зрозуміти, як еволюціонує ПІ і як особистості здатні зберігати почуття 

себе з часом (Akkerman & Meijer, 2011).  

У свою чергу, А. Караоліс та Г. Філіппоу (2019) наполягають на 

важливості саме психологічного підходу, визнаючи динамічну природу 

професійної ідентичності вчителя, у якій як індивідуальні, так і соціальні 

виміри є ключовими елементами. На думку означених авторів, ПІ вчителя є 

процесом, зосередженим на індивідуумі та його/її саморефлексії у дзеркалі 

людської природи. 
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Низка вчених (Knowles, 1992; Nias, 1989) виявили, що професійна 

ідентичність пов‘язана з образом «Я». У педагогічній діяльності уявлення 

про себе як про людину переплітається з тим, як вона поводиться як 

професіонал. На думку Дж. Лорана, людина не може бути відокремлена 

від професії: «здається малоймовірним, що ядро особистості не вплине на 

ядро професіонала» (Loughran, 2006, с. 112). Схожої позиції дотримується 

й Дж. Ніас (1989), яка наголошує, що ПІУ тісно пов‘язана з особистими та 

професійними цінностями й коригується лише відповідно до обставин. 

Дослідниця розглядає професійну ідентичність учителя як частину 

глибоко захищеного ядра самовизначальних переконань і цінностей, які 

поступово стають частиною «Я» особистості. Авторка також зауважує, що 

більшість учителів мають надмірне занепокоєння щодо збереження 

стабільного відчуття власної ПІ. У свою чергу, С. Болл (1972) 

відокремлює істотну (стійку) від випадкової ідентичності, тобто уявлення 

себе, що змінюється залежно від конкретних ситуацій для оцінки. Істотна 

ідентичність – це основна презентація загального сприйняття людиною 

самої себе. За словами Дж. Гі (1990), постмодерністські уявлення не 

повинні заперечувати, що кожна людина має «основну ідентичність» (core 

identity), яка більш уніфіковано характеризує нас самих та інших у різних 

контекстах. Науковці Д. Бейард, П. Мейер і Н. Верлуп (2004) 

стверджують, що основна (або істотна) ідентичність випливає з 

природного бажання особистості зберегти послідовне й узгоджене почуття 

власного «Я», що відокремлює та стигматизує кожну людину, і 

пропонують визначення ПІУ як сприйняття вчителів щодо себе в даний 

час (Beijaard et al., 2004). Цей нинішній образ складається зі свідомого 

розуміння власного професійного «Я». 

Структура професійної ідентичності вчителя охоплює низку складових. 

Разом із тим, зауважимо, що погляди зарубіжних учених щодо їх кількісних 

та якісних характеристик значно відрізняються. Зокрема, К. Фрейд та 

І. Гомез-Чекон у структуру ПІУ включають переконання, емоції, орієнтації, 
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мотивації та установки (Frade & Gómez-Chacón, 2009). Деякі основні 

психологічні концепції з‘явилися як фактори чи виміри TPI з минулих 

досліджень. Наприклад, Г. Кельхтерманс (Kelchtermans, 2009) визначає п‘ять 

взаємопов‘язаних складових ПІУ: власний імідж, самооцінка, мотивація до 

роботи, сприйняття завдань і перспектива майбутнього. На думку С. Дей 

(Day, 2002), ПІУ включає в себе задоволеність роботою, професійну 

відданість, самоефективність та мотивацію до роботи. 

К. Ван Він та П. Слігерс (2009) характеризують професійну 

ідентичність учителя через такі поняття, як самоефективність, самооцінка, 

відданість професії, задоволеність роботою, орієнтація на завдання, 

мотивація до роботи та перспективи на майбутнє. На думку авторів, ці 

поняття виступають призмою, крізь яку вчителі розмірковують про свою 

практику та взагалі про себе як працівника. Навіть якщо ці поняття можуть 

постійно взаємодіяти, взаємодоповнювати одне одного, їх виокремлення 

забезпечить глибше усвідомлення вчителями самих себе та почуттів, 

пов‘язаних із їхньою професійною діяльністю (Van Veen & Sleegers, 2009). 

Існування окреслених вище складових (або вимірів) професійної 

ідентичності підкреслюють своїми науковими розвідками й інші зарубіжні 

вчені (Canrinus et al., 2012; Lamote & Engels, 2010; Karaolis & Philippou, 2019). 

Далі схарактеризуємо означені виміри докладніше.  

Під самооцінкою мається на увазі загальна описова оцінка вчителем 

власної професійної діяльності; вона також стосується оцінки вчителем 

себе на основі власних очікувань порівняно з очікуваннями інших 

(Kelchtermans, 1993). Цей факт указує на наявність зв‘язку між фактичним 

образом «Я» та ідеальним образом «Я» (Kelchtermans & Vandenberghe, 

1994). Надзвичайно важливим джерелом самооцінки є зворотний зв‘язок 

від значущих «інших», який постійно фільтрується та інтерпретується 

особистістю. Для більшості вчителів учні є найважливішим джерелом 

зворотного зв‘язку. Учні мають можливість посилити або зруйнувати 

самооцінку вчителів, оскільки останні проводять більшість свого 
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трудового життя з учнями, і взаємодія з ними визначає їх професійну 

реальність (Nias, 1989). Позитивна самооцінка, однак, може залежати від 

змін у часі та її потрібно постійно підтримувати. Самооцінка позитивно 

пов‘язана із задоволеністю роботою (Bullough, 2009). 

Самоефективність означає здатність особистості досягти успіху в 

певному завданні (Bandura, 1993) і важливою рушійною силою. В освіті 

переконання щодо ефективності визначаються як віра людини у свою здатність 

досягти успіху в певному навчальному завданні (Charalambous et al., 2008). 

Самоефективність позитивно пов‘язана з мотивацією (Bandura, 1993), особливо 

внутрішньою (Ryan & Deci, 2000). Також дослідники вказують на значну 

позитивну кореляцію між самоефективністю та відданістю професії, а також 

між самоефективністю та задоволеністю роботою (Caprara et al., 2006; Chan et 

al., 2008). Самоефективність трактується науковцями як оцінка, орієнтована на 

сприйняття майбутньої компетентності, на яку впливає попередній успішний 

досвід, непрямий досвід, переконання інших та емоційний зворотній зв‘язок 

(Hoy & Spero, 2005). Самоефективність учителів відіграє важливу роль у 

навчальних результатах учнів, оскільки якість навчання та ефективне 

керівництво класом безпосередньо пов‘язані з упевненістю вчителів у їхніх 

здібностях, що, у свою чергу, впливає на їх ентузіазм та професійну відданість 

(Bandura, 1993). 

Відданість професії виявляється в наявності психологічних зв‘язків 

особистості з її професійною діяльністю (Lee et al., 2000). А. Тайрі (1996) 

виокремлює низку вимірів відданості професії: відданість як піклування, 

відданість як професійна здатність, відданість як ідентичність та відданість як 

професія. Як наголошує Дж. Ніас (1989), після 20 років відповідних досліджень 

слово «відданість» зустрічалося майже в кожному інтерв‘ю. Це був термін, який 

відрізняв тих учителів, які відчувають турботу і серйозно ставляться до своєї 

професії, від тих, хто спочатку задовольняє власні інтереси. Крім того, коли 

вчителі отримують професійне задоволення від своєї відданості, вони 

викликають почуття гордості за свій професіоналізм (Nias, 1989). 
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На відданість професії можуть впливати кілька чинників, а саме: 

поведінка учнів, підтримка адміністрації, вимоги батьків та освітні 

реформи (Day, 2002). Професійну прихильність дослідники трактують як 

цілісне явище, центром якого є набір базових, відносно постійних 

цінностей, що ґрунтуються на особистих переконаннях, образах самого 

себе та відчутті ролі, на яку можуть вплинути значні зміни (Day et al., 

2005). Крім того, С. Дей та співавтори вважають, що прихильність має 

значний вплив на досягнення та ставлення учнів (Day et al., 2005). У свою 

чергу, Р. Боглер та А. Сомеч стверджують, що відданість професії 

позитивно пов‘язана із самоефективністю й задоволеністю роботою 

(Bogler & Somech, 2004). 

Задоволеність роботою – це позитивні чи негативні судження, які люди 

висловлюють про цінність своєї роботи (Weiss, 2002). Задоволеність роботою 

вчителя можна визначити як емоційну реакцію на його роботу та його 

викладацьку роль (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Серед чинників, що сприяють 

виникненню в учителів задоволеності роботою, дослідники називають: 

стосунки з дітьми, психологічний виклик викладацької діяльності, автономність 

та незалежність, можливості перевірки нових ідей, участь у прийнятті рішень та 

зусиллях щодо реформування, соціальні стосунки з колегами та можливості 

професійного розвитку. Натомість джерелами невдоволення вчителів є 

монотонність повсякденного життя, відсутність мотивації, недисциплінованість 

учнів, відсутність підтримки та вдячності з боку колег та керівника закладу, 

надмірне навантаження, низька зарплата та негативне ставлення суспільства 

(Zembylas & Papanastasiou, 2006). Означені чинники можуть викликати в 

учителів різні негативні почуття, зокрема розчарування та вразливість. Аналіз 

наукових джерел засвідчив, що задоволеність роботою пов‘язана з відданістю 

професії та зміною мотивів учителя. 

Мотивацію до роботи науковці (Latham & Pinder, 2005) трактують як 

сили, що спонукають людину витрачати час, енергію та ресурси для 

здійснення професійної діяльності. Мотиви визначають форму, напрям, 
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інтенсивність та тривалість такої поведінки. Причини, за якими вчителі 

обирають професію вчителя, зарубіжні вчені поділяють на альтруїстичні, 

внутрішні та зовнішні (Kyriacou & Coulthard, 2000). Альтруїстична мотивація 

включає навчання як соціально важливу роботу, внутрішня мотивація 

охоплює особисте задоволення й задоволення від роботи, тоді як зовнішня 

мотивація пов‘язана з такими факторами, як суспільна обізнаність, безпека 

роботи та висока заробітна плата. 

Мотивація до роботи впливає на рішення вчителів залишитися в 

професії або залишити свою кар‘єру і вважається одним із найважливіших 

аспектів їх професійної ідентичності (Kelchtermans & Vandenberghe, 1994). 

А. Губерман, М. Граунайер та Дж. Марті (1993) стверджують, що мотиви, 

які спонукають вчителів обирати професію вчителя, часто суперечать один 

одному, оскільки зазвичай існує чимало контекстуальних факторів, які 

відіграють важливу роль у їх прийнятті. Дослідники наголошують, що на 

додаток до розгляду початкових мотивів, які спонукають молодих людей 

стати вчителями, важливо також задокументувати еволюцію мотивації під 

час їхньої педагогічної кар‘єри, щоб зрозуміти, як їх мотиви розвиваються 

з часом (Huberman et al., 1993).  

Орієнтація на завдання – очікування, що, як гарний учитель, педагог 

буде виконувати те чи інше завдання, пов‘язане з цілями освіти, навчальним 

процесом та/або стосунками «вчитель-учень». В основному, орієнтація на 

завдання пов‘язана з когнітивним аспектом професійної ідентичності, 

оскільки стосується сприйняття вчителів щодо їх роботи та ключових 

завдань, які необхідно виконати (Kelchtermans, 2005). 

Орієнтація на завдання включає глибоко вкорінені переконання щодо 

мети освіти та методів навчання (Lamote & Engels, 2010), які керують 

професійною діяльністю та поведінкою вчителів (Akkerman & Meijer, 2011). 

Ці переконання можна розглядати як об‘єктив, за допомогою якого вчителі 

сприймають та фільтрують зовнішню інформацію і які відіграють важливу 

роль у розвиткові професійної ідентичності.  
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Е. Денессен виокремлює низку вимірів орієнтації на завдання, а саме: 

 стосунки між учителем та учнями;  

 цілі освіти;  

 дидактичний підхід (Denessen, 1999).  

Для кожного з цих вимірів учителі можуть мати або особистісно 

орієнтований підхід, зосереджений на процесі, або підхід, орієнтований на 

вчителя, на зміст. У разі підходу, орієнтованого на учня, вчителі наголошують 

на активній участі учнів у моральних цілях навчання та побудові знань, тоді як 

підхід, орієнтований на вчителя, надає більший акцент дисципліні в класі, 

озброєнню учнів знаннями і вміннями. Однак, учителі можуть одночасно 

застосовувати підходи, орієнтовані як на учнів, так і на вчителя (Van Driel et 

al., 2005). 

Перспектива майбутнього стосується того, яким учитель убачає себе 

в найближчі роки і як він/вона ставиться до цього (Keltchermans, 2009). У 

зарубіжній науковій літературі цей аспект часто ігнорується, оскільки 

існує небагато досліджень, які пов‘язують означене поняття з іншими 

аспектами професійної ідентичності вчителя. Мрії, які мають люди щодо 

вчителів, якими вони хочуть стати, і чи їх можна здійснити, впливають на 

їхні рішення, почуття та поведінку. Тому, крім значного досвіду минулого, 

на саморозуміння особистості також впливають очікування майбутнього 

(Keltchermans, 2009). 

Власну класифікацію професійної ідентичності вчителя пропонують 

дослідники Ю.-Ш. Р. Као та С.-П. Лін (Kao & Lin, 2015), які 

виокремлюють такі її складові: власні очікування, обов‘язки вчителя, 

зовнішні чинники впливу, педагогічна майстерність, знання та навички з 

методики навчання, громадянська поведінка вчителів (рис. 1.3). 

Означені дослідники також зробили спробу встановити взаємозв‘язки 

між виокремленими складовими професійної ідентичності вчителя. 
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Рис. 1.3. Складові професійної ідентичності вчителя (Kao & Lin, 2015) 

 

Відповідно до структурно-логічної схеми, запропонованої авторами, 

власні очікування (ВО), обов‘язки вчителя (ОВ) та зовнішні чинники впливу 

(ЗЧ) є незалежними змінними та впливають на педагогічну майстерність 

(ПМ), а також знання та навички з методики навчання (ЗН). ПМ та ЗН є 

проміжними змінними, які впливають на громадянську поведінку вчителів 

(ГП). Відповідно, ГП є залежною змінною (рис. 1.4). 

Ю.-Ш. Р. Као та С.-П. Лін наголошують, що у процесі формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів необхідно, насамперед, 

підвищувати рівень їхніх очікувань від своєї професії та усвідомлення їхніх 

обов‘язків перед учнями та суспільством у цілому.  

Наголосимо, що важливість зовнішніх та внутрішніх чинників впливу 

на ранню професійну ідентичність майбутніх учителів визнавали й інші 

дослідники, зокрема К. Лерсет (2013), який виокремив низку таких чинників:  
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Рис. 1.4. Взаємозв‘язки між складовими професійної ідентичності 

вчителя (Kao & Lin, 2015) 

 

 попередній досвід майбутнього вчителя; 

 розвиток професійних навичок майбутнього вчителя у процесі 

педагогічної практики; 

 погляди майбутнього вчителя щодо управління класом; 

 знання майбутнього вчителя з предмету спеціалізації; 

 педагогічні погляди та філософський світогляд; 

 раннє залучення майбутнього вчителя до взаємодії з учнями; 

 розпізнавання професійної ідентичності майбутнього вчителя ще до 

закінчення навчання в закладі вищої освіти має вирішальне значення 

для розвитку його подальшої професійної ідентичності; 

 переживання підвищеної напруги допомагає формувати ранню 

професійну ідентичність майбутнього вчителя; 

 досвід наставника/методиста та особливості їх взаємодії зі студентом-

майбутнім учителем (Lerseth, 2013, с. 121). 
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У свою чергу, грецькі дослідники О. Андрусу та В. Цафос до чинників, 

що впливають на формування та розвиток професійної ідентичності 

майбутнього вчителя, відносять: первісні уявлення майбутніх учителів про 

професію вчителя (попередній особистий досвід у сім‘ї та школі, суспільні та 

культурні образи вчителів); вплив та важливість професійної підготовки в 

закладі вищої освіти (освітня програма підготовки майбутніх учителів); роль 

професійного досвіду (поточний контекст викладання та професійний 

досвід); перспективи альтернативного професійного розвитку (професійний 

досвід, кар‘єрні плани та очікування) (Androussou & Tsafos, 2018). 

Важливою в контексті нашого дослідження є характеристика чинників, 

що впливають на формування ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя, запропонована Д. Чіном та співавторами (Chin et al., 2020). До таких 

чинників дослідники відносять рефлексію, менторство, професійну соціалізацію, 

самоефективність та орієнтацію на досягнення мети, критичне мислення. 

Зокрема, у результаті вивчення особливостей впливу такого чинника, 

як рефлексія на розвиток ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя Д. Чін та співавтори з‘ясували, що рефлексія сприяє отриманню 

знань, розвиткові пізнавальних процесів, упевненості, особистої та 

професійної ідентичності, професійної зрілості та почуття професіоналізму. З 

погляду концепції конструктивної рефлексії (Thanaraj, 2017) остання 

розглядається як критичний процес у розвиткові професійної ідентичності 

шляхом установлення усвідомлених зв‘язків між новими знаннями й 

попереднім навчальним досвідом, а також піддавання сумнівам поточних 

припущень та заохочення нових перспектив. Це призводить до позитивних 

змін у самооцінці, здатності консолідувати теорію, практику та професійну 

поведінку (O'Reilly & Milner, 2015). 

Загальноприйнятою серед зарубіжних дослідників є думка, що 

рефлексивне мислення допомагає у вирішенні проблем. Однак, як 

зауважують П. Паліаделіс та П. Вуд (Paliadelis & Wood, 2016), практика 

рефлексії є більш значною, коли її використовують для формування 
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професійної ідентичності та постійного вдосконалення професійної 

практики, допомагаючи визначити своє професійне «я» за допомогою 

категорії цінностей та переконань.  

Д. Чін та співавтори виокремлюють низку типів рефлексії: рефлексія-в-дії 

(reflection-in-action), рефлексія-над-дією (reflection-on-action) та рефлексія-для-

дії (reflection-for-action). Коли людина рефлексує «в дії», рефлексія має місце у 

процесі дії, негайний зворотний зв‘язок дозволяє продовжити або скоригувати 

дію. З іншого боку, коли людина розмірковує «над дією», вона робить це після 

того, як подія згадується, реконструюється, аналізується й інтерпретується. 

Таким чином, нові концепції розробляються шляхом роздумів про те, що було 

зроблено добре, що можна було зробити краще та які інші знання можна було 

би застосувати (Bolten, 2005). Хоча рефлексія в дії має більш активний 

характер, рефлексія над дією є більш корисною для інтеграції професійного 

розвитку в освітню програму, оскільки «вона дозволяє досліджувати 

потенційно широкі погляди на професійну поведінку та стосується 

інституційних цінностей групи» (O'Sullivan, van Mook & Wass, 2012). Третій 

тип рефлексії, рефлексія-для-дії, також вважається важливим для формування 

професійної ідентичності, оскільки допомагає студентам зрозуміти, як 

покращити професійну ефективність та практику для подібних майбутніх чи 

гіпотетичних подій. Таким чином, студенти можуть ефективно застосовувати 

попередній навчальний досвід під час розмірковування над майбутніми діями 

(Tracey et al., 2014). 

За слушним твердженням Дж. Коленз та Дж. Елан, для того, щоб 

рефлексія сприяла досягненню навчальних результатів, рефлексивна розповідь 

повинна бути багатовимірною та включати емоційні, технічні й моральні 

аспекти (Callens & Elan, 2015). Підтвердження цієї тези знаходимо в роботі 

І. Кнеза (Knez, 2016), який пропонує модель професійної ідентичності, що 

включає два психологічних елементи, а саме: емоцію, представлену почуттям 

належності, та пізнання, представлене здатністю злиття теорії та практики. 

Дослідники також наголошують, що уявлення, отримані в результаті рефлексії, 
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повинні стосуватися самого себе, інших та професійної практики. У контексті 

навчальної педагогічної практики довірливі стосунки та безпечне середовище 

мають вирішальне значення для побудови практики рефлексії у студентів, а 

рефлексія, у свою чергу, сприяє формуванню професійної соціалізації та 

ідентичності. Нарешті, студенти повинні сприймати й оцінювати рефлексію як 

важливу складову процесу навчання, проте вона має бути ефективною, інакше 

переваги можуть не розвиватися або мати негативний вплив на навчання 

(Sandvik, Eriksson & Hilli, 2014). 

Незаперечним є факт, що особистий розвиток відбувається паралельно з 

професійним, оскільки кращі особистості стають кращими фахівцями. Це теза 

підтверджується дослідженнями, які показують, що рефлексія сприяє 

особистісному зростанню (Ackerman et al., 2008) та розвиткові особистості, що, 

у свою чергу, сприяє розвиткові професійної ідентичності. Тому для студентів, 

які проходять педагогічну практику, що передбачає формування своєї особистої 

та професійної ідентичності – рефлексія стає потужним засобом. 

Очевидними є кілька аспектів щодо ролі рефлексії у формуванні 

професійної ідентичності майбутнього вчителя. По-перше, побудова «Я»-

концепції та особистої ідентичності має бути частиною означеного процесу. По-

друге, рефлексія повинна бути усвідомленою та цілеспрямованою частиною 

процесу професійного розвитку. По-третє, цей процес має бути багатовимірним і 

включати визначення власного професійного «Я» крізь призму категорії 

цінностей та переконань, а також почуттів та технічних аспектів. По-четверте, 

слід зосередитися на рефлексії над дією, яка полягає в обдумуванні того, які 

попередні знання можна було би застосувати, що було зроблено добре і що 

можна зробити краще (що дає можливість розмірковувати над дією). По-п‘яте, 

рефлексія повинна включати соціальний елемент, де професійна практика та 

ставлення створюються спільно. 

Наступним чинником, що впливає на формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, є менторство як складова педагогічної 

практики. Менторство є різновидом професійних відносин, де більш 
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досвідчений наставник виступає в ролі керівника чи рольової моделі, щоб 

допомогти студенту-практиканту досягти професійного та особистісного 

зростання, надаючи знання, поради, виклики й підтримку (Moss, Gibson & 

Dollarhide, 2014). На думку В. Гендельмана та А. Бишевські, рольові моделі, 

представлені менторами, мають вирішальне значення для розвитку 

професійної ідентичності (Hendelman & Byszewski, 2014), що не лише 

допомагає зменшити стрес під час педагогічної практики, одночасно 

формуючи компетентність, але й допомагає їм реалізувати теорію на 

практиці та отримати кращі результати у професійній діяльності. Такі 

відносини наставництва повинні будуватися на взаємній довірі, оскільки 

саме вона спонукає до глибшої саморефлексії, професійного зростання та 

сприйнятливості до зворотного зв‘язку (Petrilla et al., 2015). Хоча турботливе 

ставлення має вирішальне значення для ефективного менторства, наставники 

також повинні мати сильну професійну компетентність та навички 

міжособистісних стосунків (Sabatino et al., 2015). 

Проте, відсутність системи менторства або неефективне менторство 

може мати негативний вплив на студентів, а також на загальну 

продуктивність та професійну культуру організації. Аналіз праць зарубіжних 

науковців також засвідчив, що порушення в системі менторства можуть 

спричинити появу демотивації, тривоги та зниження задоволеності 

професією (Hinton, 2015; Pfund et al., 2016). Менторство також позитивно 

впливає на ментора в аспекті вдосконалення лідерських навичок і 

підвищення самосвідомості та продуктивності у процесі обміну знаннями й 

навичками (Pfund et al., 2016). Така «співпраця» між ментором та підопічним 

підтримує процес професійної соціалізації, де обмін та демонстрація 

професійних цінностей і стандартів допомагає встановити міцну професійну 

культуру (Kay, 2015). 

У наукових розвідках зарубіжних учених щодо впливу менторства на 

формування професійної ідентифікації майбутнього вчителя вказано на 

кілька критичних факторів, що стосуються розвитку професійної 
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ідентичності. По-перше, менторство має позиціонуватися як професійні 

відносини, засновані на взаємній довірі, а також на щирій турботі про 

професійне зростання підопічного. По-друге, важливо враховувати, що хоча 

цілеспрямоване менторство може підвищити продуктивність, мотивацію, 

компетентність та задоволеність професією як для менторів, так і для 

підопічних, може бути і зворотне менторство, що має протилежний ефект. 

По-третє, менторство підтримує професійну соціалізацію студента-

практиканта, його ознайомлення з цінностями, суспільними нормами та 

стандартами поведінки, властивими професії. 

Значне місце у процесі формування професійної ідентифікації 

майбутнього вчителя зарубіжні дослідники відводять професійній соціалізації, 

яку визначають як відчуття приналежності до професійної спільноти та 

прийняття як одного з членів групи. Професійна соціалізація є сильною 

детермінантою формування професійної ідентичності під час навчання до 

працевлаштування. У цьому контексті М. Карел та К. Стед наголошують на 

необхідності заохочувати студентів ставити запитання, ділитися своїми 

інтересами, проблемами й досвідом із професійною спільнотою та брати участь 

у спеціальних робочих проєктах (Karel & Stead, 2011). Таким чином, професійна 

соціалізація може сприяти професійному зростанню, інноваціям, гордості, 

упевненості й відчуттю приналежності, що інтеріоризує цінності, переконання 

та ставлення до професії (Kay, 2015). Професійне середовище також відіграє 

певну роль у професійній соціалізації і студенти повинні навчитися спостерігати 

за рольовими моделями, щоб краще сприймати спостережувану професійну 

поведінку (Sabatino et al., 2015). Однак, професійна соціалізація може мати й 

несприятливі наслідки. Якщо негативні цінності поділяються та 

демонструються, майбутні вчителі можуть відчути розчарування в тому, що 

являє собою професія. Тому досвід роботи повинен відображати філософію 

професії з точки зору її переконань, установок та цінностей, оскільки студенти 

будуть прагнути навчатися, розвиватися й адаптуватися відповідно до цих норм 

поведінки (Dinmohammadi, Peyrovi & Mehrdad, 2013). 
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Вивчення зарубіжної науково-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження засвідчило, що взаємодія з багатьма стейкхолдерами в 

автентичному професійному середовищі, де студенти можуть налагодити 

стосунки з однолітками, партнерами та споживачами освітніх послуг, 

повинні бути частиною процесу професійної соціалізації задля формування 

професійної ідентичності (Leong & Crossman, 2015). Таким чином, 

професійну соціалізацію можна підтримувати за допомогою педагогічної 

практики, під час якої відбувається практико-орієнтоване навчання й набуття 

автентичного професійного досвіду (Hinton, 2015; Petrilla et al., 2015), що 

пов'язують теорію навчання з реальною практикою. Студенти-практиканти, 

виконуючи поставлені завдання, отримують можливість виконувати 

професійну роль, що дозволяє їм бути прийнятими, позитивно оціненими й 

визнаними членами професійної спільноти, споживачами освітніх послуг 

та/або іншими стейкхолдерами. Формування професійної ідентичності також 

має передбачати перенесення на практикантів професійної відповідальності 

та надання їм можливості приймати рішення, оскільки в цьому випадку вони 

оцінюються як частина команди. Зокрема, для студента педагогічного 

закладу вищої освіти професійна ідентичність стає міцнішою, коли учні 

ставляться до нього як до вчителя. Крім того, професійну ідентичність можна 

також покращити, надавши професійні звання, оскільки це свідчить про 

довіру організації до практикантів, що допомагає їм оцінити, наскільки вони 

вписуються в загальну картину. Однак, якщо практиканти не будуть 

відчувати себе прийнятими педагогічною спільнотою закладу загальної 

середньої освіти або якщо їхня праця не буде визнана й не буде надано 

зворотного зв'язку, це негативно вплине на формування їх професійної 

ідентичності (Veltri, 2015).  

Соціальна ізоляція є ще одним чинником, що справляє вплив на 

формування професійної ідентичності. Як свідчать дослідження зарубіжних 

науковців, формування ідентичності значно покращуються, коли студенти 

разом обмірковують цікавий спільний досвід, занурившись у культуру професії 
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в межах педагогічної практики (Birden, Barker, & Wilson, 2016). Подібно до 

усталених концепцій розвитку команди, запропонованих Б. Такманом (1965), 

формування професійної ідентичності під час роботи в команді у процесі 

педагогічної практики дозволяє студентам розвинути впевненість, збалансувати 

професійне та особисте життя, створюючи зв‘язки зі стейкхолдерами, 

навчитися керувати очікуваннями та регулювання власні емоції (Ackerman et al., 

2008). Соціальний елемент є важливим у формуванні професійної ідентичності. 

Для того, щоб побудувати професійні відносини, яким довіряють, має бути 

створено середовище, що передбачає спільну роботу, а також соціальну 

діяльність, оскільки навчання «включає всю людину» (Lave & Wenger, 1991). 

Слід наголосити, що одним із бажаних результатів професійної 

соціалізації та зміцнення почуття приналежності є заохочення студентів-

практикантів до позитивного внеску в галузь. Уміння ідентифікувати себе як 

фахівця освітньої галузі є ключовою передумовою того, що майбутній учитель 

залишиться в професії, оскільки, на думку А. Клементса та співавторів, 

відданість професії є фундаментом, на якому будуються відносини між 

людиною та професією, а також її цінності (Clements et al., 2016). Важливо 

відзначити, що для того, щоб людина була віддана певній професії – і не бажала 

її змінити – вона повинна мати емоційний або психологічний зв‘язок із цією 

професією (Zhao & Zhang, 2017 ). Цей афективний зв‘язок із професією має 

бути встановлений завчасно, наприклад, ще до вступу до ЗВО.  

Отже, аналіз зарубіжного наукового дискурсу дозволив визначити 

кілька ключових чинників, що стосуються професійної соціалізації як 

ключового складника у формуванні професійної ідентичності. По-перше, 

важливо прагнути виховувати почуття приналежності, дозволивши 

практикантам взяти відповідальність за професійну діяльність, щоб їх могли 

оцінити члени професійної спільноти. По-друге, студенти мають виконувати 

справжні професійні ролі, використовуючи практико-орієнтований підхід до 

навчання, що дасть їм змогу відчути труднощі, що виникають у реальному 

професійному середовищі. По-третє, практиканти мають взаємодіяти з 
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багатьма стейкхолдерами. По-четверте, важливим є створення платформи для 

обговорення значущості професії задля побудови психологічного зв‘язку з 

професійними цінностями, оскільки це допоможе зберегти майбутніх 

учителів у професії. 

Переходячи до розгляду такого чинника формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, як самоефективність та орієнтація на 

досягнення мети, виокремленого зарубіжними науковцями, зауважимо, що 

самоефективність трактується як упевненість у власних силах щодо 

спроможності виконати завдання відповідно до власних очікувань за 

переважаючих викликів та умов. Принагідно зауважимо, що серед 

зарубіжних науковців відсутня одностайність у поглядах на 

самоефективність, оскільки деякі з них вважають її складовою професійної 

ідентичності, так само, як і орієнтацію на досягнення мети (про що йшлося 

вище), тоді як інші відносять її до чинників. Аналіз наукових розвідок 

засвідчив, що самоефективність має значний вплив не лише на навчання та 

набуття навичок, а й на наполегливість, задоволеність роботою, мотивацію та 

результативність роботи. У контексті педагогічної практики професійний 

досвід, емоційний відгук та віра інших у студента-практиканта є тим 

чинником, що опосередковує почуття впевненості та самоефективності, що 

врешті-решт призводить до подальших можливостей (Birden et al., 2016). 

Прийняття та схвалення ролі, яку виконує студент-практикант, підвищує 

самоефективність через процес професійної соціалізації. 

Також зауважимо, що хоча самоефективність може зростати на початку 

педагогічної практики, вона може значно знизитися, коли студенти 

починають усвідомлювати розрив між своїми сприйманими та реальними 

можливостями. Тим не менш, цей розрив, за умови вдалого керування, може 

становити зону найближчого розвитку. 

Науковці вказують на існування тісного зв‘язку між самоефективністю 

та орієнтацією на досягнення мети. Остання демонструє, чому особистість 

прагне досягти конкретних результатів і як вона визначає ці результати, а 
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також як сприймає труднощі або уникає їх. Якщо мета полягає в тому, щоб 

максимізувати власні здібності, то дослідження свідчать, що особистості з 

більшою самоефективністю прагнуть ставити більш складні цілі, є більш 

орієнтованими на завдання та більш упевнені у власних можливостях. У 

цьому контексті заслуговує на увагу думка К. Двек щодо існування таких 

провідних орієнтацій, як оволодіння завданням (орієнтація на завдання) або 

виконання завдання краще, ніж інші (орієнтація на ефективність або его). 

Незаперечним є факт, орієнтація на досягнення різної мети визначає різні 

підходи до виконання завдань та різні реакції на зворотний зв‘язок. Крім 

означених чинників, важливо враховувати вплив навчального середовища, 

яке має бути безпечним (Holland et al., 2012). 

Таким чином, самоефективність та орієнтація на досягнення мети є 

ключовими детермінантами, що сприяють розвиткові професійної 

ідентичності майбутнього вчителя. Дослідження показують, що  студенти, 

орієнтовані на его, схильні боятися жорсткої конкуренції, втрачати 

впевненість у собі та боротися за створення міцної професійної 

ідентичності. Відтак, вони не досягають успіхів у професії, незважаючи на 

те, що впевнені у своїх професійних прагненнях. Протилежний ефект буде 

спостерігатися у студентів, орієнтованих на завдання. Студентів варто 

переорієнтовувати з конкуренції між іншими на успішне виконання 

завдання. Самоефективність або віра у власні компетентності дозволяє 

зосередитися на виконанні завдання, якщо студент має внутрішню 

мотивацію до навчання з метою самовдосконалення. 

Іншим важливим чинником впливу на формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, за свідченням зарубіжних дослідників, є 

критичне мислення, що визначається як здатність аналізувати проблему з 

метою прийняття об‘єктивних суджень і передбачає використання 

попереднього навчального досвіду в сучасному контексті. Критичне мислення є 

метакогнітивною здатністю ставити критичні питання, перевіряти припущення 

та докази з метою полегшення прийняття рішень, визначати нові перспективи й 
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можливі альтернативні рішення (Miller et al., 2014). Означена метакогнітивна 

навичка розуміння власних процесів мислення, на думку (Cruess et al., 2015), 

може ефективно сприяти формуванню професійної ідентичності. 

Підсумовуючи викладене вище, зауважимо, що проблема формування 

професійної ідентичності майбутнього вчителя, зокрема й ранньої, є предметом 

пильної уваги широкого кола науковців із усього світу, які досліджують 

означений феномен крізь призму психологічного, соціологічного та 

постмодерного підходів. В узагальненому вигляді структура професійної 

ідентичності майбутнього вчителя включає самоефективність, самооцінку, 

відданість професії, задоволеність роботою, орієнтацію на завдання, мотивацію 

до роботи та перспективи на майбутнє. Значна кількість наукових праць 

зарубіжних учених присвячена власне процесу формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя під час педагогічної практики та чинникам 

впливу на означений процес, які включають рефлексію, менторство, професійну 

соціалізацію, критичне мислення тощо. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів. 

Методологічний інструментарій дослідження теорії та методики 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти презентовано в розробленій методологічній моделі й подано на 

філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному 

рівнях. 

На філософському рівні розглянуто проблему формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя у світоглядному контексті, 

увідповіднено положення дослідження законам діалектики, загальній теорії 

пізнання. На загальнонауковому рівні досліджуваний феномен – рання 
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професійна ідентичність майбутніх учителя розглянуто у полі- та 

міждисциплінарному антропологічному (психологічному, соціологічному, 

культурологічному) та освітньо-політичному дискурсах. На 

конкретнонауковому рівні проаналізовано тенденції розвитку системи 

педагогічних наук; цілісно розглянуто систему професійно-педагогічної 

підготовки у ЗВО; методик викладання педагогічних навчальних дисциплін, 

організації навчальної педагогічної практики та здійснення наукового 

педагогічного дослідження у ЗВО; окреслено відображення проблематики 

дослідження у вітчизняному та зарубіжному законодавчо-нормативних полях. 

На технологічному рівні визначено сукупність загальнотеоретичних, 

емпіричних, статистичних і спеціальних методів, що дозволили 

систематизувати джерельну базу, розробити й обґрунтувати модель 

педагогічної системи, перевірити її ефективність, узагальнити результати, 

визначити тенденції розвитку системи. 

Застосування методу категоріально-термінологічного аналізу дозволило 

виявити, що у філософсько-культурологічному дискурсі ідентичність є 

продуктом взаємодії людини з культурою, суспільним устроєм, цінностями 

соціального оточення людини. Ідентифікація як процес становлення 

ідентичності є перманентним, відбувається в середовищі індивідуальної та 

суспільної культури; контентуальним – як єдність і цілісність буття людини у 

процесі перебігу часу; диференціювальним – формує відмінне від інших, що 

відрізняє та, разом із тим, надає відчуття єдності. У контексті розгляду 

психологічного дискурсу поняття «ідентичність» є дотичним, спорідненим із 

такими поняттями, як «самість», «самоставлення», «самоприйнняття», «почуття 

власної цінності», «професійна самооцінка», «самоефективність», 

«самоідентичність», «усвідомлення себе», «професійний образ себе», 

«професійно-педагогічна спрямованість» «Я-досвід», «Я-система», «Я-

концепція», «Я-ідентичність».  

Констатовано, що на соціальному рівні професійна ідентичність є 

основою вирішення професійних завдань. Прийняті рішення вносять зміни у 



155 
 

структуру ідентичноті й обумовлюють варіативність рішень для подальших 

професійних завдань. З‘ясовано, що професійне самовизначення, вибір професії 

та майбутнього професійного шляху є найбільш значимим для формування 

ідентичності поряд із прийняттям і переоцінкою моральних і релігійних 

переконань; виробленням політичних поглядів; прийняттям набору соціальних 

ролей, включаючи статеві ролі й очікування від шлюбу та батьківства.  

Встановлено, що на особистісному рівні професійна ідентичність 

майбутнього вчителя є багатопараметричним інтегральним особистісним 

утворенням, продуктом зміни ролі суб‘єктів навчання (з «Я-вчусь» на «Я 

вчу»). Професійна ідентичність майбутнього вчителя є виміром особистісної 

та соціальної ідентичності з динамічною нестійкою структурою, що є 

проявом становлення вчителя в термінах тотожності себе й функціональної 

єдності з професійною групою; проходить через подолання криз; існує в 

суб‘єктивному часі; відображає уявлення майбутнього вчителя про 

професійну зрілість і сформованість її показників; проявляється в рольових 

способах поведінки, нормах та установках, пов‘язаних із професійною 

діяльністю та організацією, у вмотивованості до самореалізації в педагогічній 

професії, задоволенні професійною діяльністю. 

Застосування компетентнісного підходу та методу термінологічного 

аналізу дозволило дійти висновку щодо трактування досліджуваного феномену 

в нормативно-правових документах міжнародного, національного та 

інституційного рівнів. Зокрема, у Педагогічній конституції Європи (Pedagogical 

Constitution of Europe) визначено, що компетентність самоідентичності вчителя 

є однією з основних компетентностей, якими має володіти вчитель XXI століття 

поряд із комунікативною, лідерською, дослідницько-аналітичною 

компетентністю, компетентністю справедливості, здатністю навчатися 

протягом життя, емпатією.  

Систематизація та узагальнення основоположних національних 

документів, які визначають освітню політику України (Концепція «Нова 

українська школа», Закон України «Про освіту», Професійний стандарт за 
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професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель із початкової освіти 

(з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020)) дозволив виявити, що такі 

концепти, як професійна ідентичність, «образ Я», не представлені самостійними 

термінологічними одиницями, розкриваються через зміст компетентностей. 

Виявлено, що структурні компоненти, елементи професійної ідентичності 

широко задекларовані у змісті компетентностей, увага акцентується на 

широкому спектрі складових, чинників формування професійної ідентичності: 

цінності, здібності, культура, саморегуляція, рефлексивність, емоційно-етичні 

навички, які забезпечують формування професійної ідентичності.  

На основі синтезу виявлених у широкому колі полі- та 

міждисциплінарних термінологічних підходів до трактування ключових 

понять дослідження (ідентичність особистості, ідентифікація, професійна 

ідентичність тощо), ранню професійну ідентичність майбутніх учителів 

(РПІМУ) визначено як інтегральне динамічне, нестійке, орієнтоване на 

зовнішні домінанти особистісне утворення, усвідомлення та прийняття 

майбутнім учителем себе професіоналом у контексті особистісної та 

соціальної ідентичності на ранніх етапах професійно-педагогічної підготовки 

в закладах вищої освіти.  

Використання методів класифікації та узагальнення дозволило визначити 

структуру ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та 

схарактеризувати її компоненти: когнітивно-ціннісний (сформованість 

педагогічних компетентностей, уявлень майбутніх учителів про місію 

педагогічної професії, професійний образ учителя; умови та цінності 

педагогічної професії, професійну групу); емоційно-рефлексивний (емоційно 

позитивне ставлення майбутнього вчителя до себе як суб‘єкта навчально-

професійної діяльності, майбутньої професійної діяльності, професійної групи, 

цінностей; уподібнення студентом себе з представниками професійної групи; 

усвідомлення приналежності до професійної спільноти, суб‘єктивне почуття 

тотожності з нею; прийняття відповідності / невідповідності ідеальній моделі 
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фахівця); мотиваційно-діяльнісний (автономність професійної позиції 

студентів; готовність до самореалізації себе в обраній професії, входження в 

професійну спільноту; усвідомлення власних професійних можливостей та 

перспектив; наявність планів професійної реалізації).   

Застосування методу структурно-функціонального анлізу дозволило 

виявити функції РПІМУ (адаптивна – характеризує стійкість особистості до 

навчально-професійних умов та рівень пристосування до них на ранніх етапах 

професійного становлення; приналежності – забезпечує уналежненість, 

дозволяє асоціювати себе із цінностями, переконаннями академічної та 

професійної громади, усвідомити своє місце у професійній спільноті; 

тотожності – стійкості особистісної структури; екзистенційна – усвідомлення 

місії професії в суспільстві, як власного життєвого призначення). 

З‘ясовано, що досліджувана проблема протягом останніх десятиліть стала 

предметом посиленої уваги зарубіжних науковців . Зарубіжні вчені розглядають 

професійну ідентичність учителя як ключовий фактор у розумінні його 

професійного життя, кар‘єрних рішень, мотивації, ефективності, професійного 

розвитку та ставлення до освітніх змін. Зауважимо, що найбільш поширеними 

підходами, з позицій яких розглядається професійна ідентичність майбутніх 

учителів, є філософський, психологічний, соціологічний. Структура 

професійної ідентичності вчителя охоплює низку складових: переконання, 

емоції, орієнтації, мотивації та установки; власний імідж, самооцінка, мотивація 

до роботи, сприйняття завдань і перспектива майбутнього; самоефективність, 

самооцінка, відданість професії, задоволеність роботою, орієнтація на завдання, 

мотивація до роботи та перспективи на майбутнє. 

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Коваленко, 2010a, 2012b, 2015b, 2016d, 2017b, 2017d, 2019a, 2020a, 

2020b, 2020c, 2020d, Kovalenko, 2020, Коваленко, Гриценко, 2020e, 

Коваленко,2021a, 2021f, Kovalenko, 2021b). 
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РОЗДІЛ 2. СТАН СФОРМОВАНОСТІ РАННЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

2.1. Констатувальне дослідження стану сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів 

 

 

З метою визначення стану сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів було проведено емпіричне констатувальне 

дослідження, яке передбачало такі етапи: підготовчий, практичний та 

узагальнювальний. На підготовчому етапі укладено комплекс методик 

відповідно до компонентів ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів, на практичному етапі проведено констатувальне дослідження, на 

узагальнювальному етапі здійснено обробку й аналіз результатів дослідження. 

Мета констатувального дослідження полягала у виявленні стану 

сформованості РПІМУ та окресленні чинників, які визначають ефективність 

формування РПІМУ в системі професійно-педагогічної підготовки. Основні 

завдання констатувального дослідження: 1) визначити стан сформованості 

РПІМУ; 2) визначити чинники формування РПІМУ.  

Організація дослідження. Вибірку склали 122 майбутніх учителя – 

студенти другого курсу Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка, серед них 76,6 % респондентів жіночої статі 

23,4 % осіб чоловічої. 
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Вивчення наявних у психолого-педагогічних дослідженнях 

діагностичних методик (Заїка, 2017; Линенко, 2016;  Озерина, 2012; Родигіна, 

2007; Packard, B.W.-L.  Conway, P.F. (2006); Whitty, M. (2002)) забезпечило 

формування діагностичного інструментарію, який надав можливість виявити 

стан сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та 

проаналізувати чинники її формування.  

Діагностичний інструментарій був сформований відповідно до 

виокремлених (підрозділ 1.4, таблиці 1.2) компонентів ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів. 

Таблиця 2.1 

Діагностичний інструментарій дослідження стану сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів 

 

Компоненти 

РПІМУ 
Методики дослідження 

Когнітивно-

ціннісний  

 Опитувальник «Професійна ідентичність» 

(А. Озеріна) (Додаток А) 

 Адаптований опитувальник професійної 

ідентичності студентів - майбутніх психологів 

У. Родигіної (Додаток Б) 

 Ціннісні орієнтації М. Рокич (Ціннісні 

орієнтації М. Рокич) 

Емоційно-

рефлексивний  

 Діагностична методика емоціонального 

інтеллекту Н. Холла (Діагностика 

емоціонального інтеллекту (Н. Холл), 2002) 

 Методика діагностики рівня розвитку 

рефлексивності, опитувальник А. Карпова 

(Додаток В) 

 Тест Куна – Макпартленд (Модифікація 

Т. Румянцевої) (Додаток Г; Кун, 1984) 

Мотиваційно-

діяльнісний  

 Опитувальник «Професійна ідентичність» 

(А. Озеріна) 

 Опитувальник мотивації професійної діяльності 

К. Замфір (Замфир, 1983) 
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Із метою виконання першого завдання (визначити стан сформованості 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів) нами було підібрано 

такі діагностичні методики: опитувальник «Професійна ідентичність» 

А. Озеріної, адаптований для майбутніх учителів опитувальник професійної 

ідентичності майбутніх психологів У. Родигіної, діагностична методика 

«Ціннісні орієнтації» (М. Рокич), діагностична методика емоціонального 

інтеллекту Н. Холла, методика діагностики рівня розвитку рефлективності 

(опитувальник А. Карпова), тест Куна – Макпартленд (модифікація 

Т. Румянцевої). 

У результаті аналізу наявних у психолого-педагогічних дослідженнях 

діагностичних методик виявили, що не дивлячись на інтерес учених до 

вивчення феномена ідентичності, спостерігається дефіцит в описі 

психодіагностичних методик, що дозволяють виявити та проаналізувати 

прояви ідентичності, професійної ідентичності, професійної ідентичності 

майбутніх учителів, як у межах наукових досліджень, так і в практиці 

психологічного консультування.  

Більше того, професійна ідентичність особистості є соціально-

особистісною характеристикою та відображає не об᾿єктивну реальність або 

даність як таку, а суб᾿єктивне сприйняття й визначення людиною себе у світі 

професій, що ускладнює виявлення стану її сформованості. Поряд із тим, 

кількість методик, за допомогою яких можна простежити особливості 

становлення професійної ідентичності, досить обмежена. Тому в роботі 

основне дослідження особливостей сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів ґрунтувалося на опитувальнику 

«Професійна ідентичність» А. Озеріної (Озерина, 2012), який пройшов 

перевірку надійності й валідності, вибірка стандартизації його відповідала 

нашій виборці респондентів, оскільки була стратифікована за такими 

параметрами: студенти ЗВО, які навчаються на бакалавраті, з 1 по 4 курси. 

Означена діагностична методика належить до особистісних 

опитувальників. Вимірювання стану сформованості професійної ідентичності 
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за нею ґрунтується на здатності респондентів концептуалізувати себе, 

самоописувти й самооцінювати ставлення до професії. Означена методика 

була важлива, в контексті нашого дослідження, оскільки дозволила, 

спираючись на результати такого стандартизованого самозвіту, простежити 

особливості сприйняття студентом себе у професійному середовищі. 

За даними опитувальника, ґрунтуючись на двох підсумкових шкалах 

визначали рівень сформованості та рівень зрілості професійної ідентичності 

респондентів. Поряд із тим, різне поєднання означених шкал надавало 

визначити рівні сформованості професійної ідентичності (досягнута 

ідентичність, мораторій, зумовлена, дифузна). В опитувальнику досягнуту 

професійну ідентичність характеризує високий рівень за двома шкалами: 

сформованості та зрілості. За наявності високого рівня сформованості та 

низького рівня зрілості (або незрілість) професійної ідентичності респондентів 

виявляли зумовлений рівень сформованості РПІМУ. Рівень сформованості 

РПІМУ мараторій, за означеною методикою був характерний студентам із 

низьким рівнем сформованості її (або несформованістю) і високим рівнем 

зрілості. Низький рівень і сформованості, і зрілості виявляв рівень 

сформованості РПМУ – дифузний.  

Також обрана методика надала можливість детального аналізу динаміки 

сформованості показників сформованості професійної ідентичності студентів: 

образ професії, образ професіонала, ставлення до професії, професійна 

самооцінка, професійна позиція, навчально-професійні цілі та плани, 

професійна мотивація. Підрахунок відповідей респондентів за названими 

елементами проводився за субшкалами. Означені субшкали утворені різними 

варіантами комбінацій характеристик показників сформованості професійної 

ідентичності, що дозволило більш детально виявити особливості сформованості 

професійної ідентичності. 

Таким чином, кожен показник сформованості професійної ідентичності 

студента має по чотири комбінації характеристик. Наприклад, навчально-

професійні цілі та плани студента можуть бути невизначеними й запозиченими, 
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або невизначеними та власними, або певними й запозиченими, або визначеними 

та власними. У той самий час кожна така комбінація характеристик елементів 

описує один із чотирьої рівнів сформованості професійної ідентичності, а в 

сукупності за сімома показниками визначають цілісну характеристику рівнів 

сформованості професійної ідентичності. Наприклад, внутрішній і цілісний 

образ професії відповідає статусу досягнутої ідентичності, а поверхневий і 

фрагментарний – дифузної тощо. 

Адаптований нами для діагностування професійної ідентичності 

вчителів опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів 

(У. Родигіної) складався з 26 запитань, які були спрямовані на виявлення 

двох «характеристик: 1) позитивних емоцій, пов‘язаних із задоволенням 

потреб людини в даній професії; 2) позиції активного ставлення студента до 

професії, яка здобувається» (Родигіна, 2007).  

Результат за означеним адаптованим опитувальником отримували за 

підрахунком кількості балів за визначеними чотирма шкалами, серед яких: 

активна позиція студента у ставленні до професії, яку він здобуває; пасивна 

позиція ставлення студента до професії, яку він здобуває; негативні емоції, 

пов‘язані з незадоволенням потреб респондентів у обраній професії; позитивні 

емоції респондентів, викликані задоволенням потреб студентів у даній професії. 

Переважання активної позиції чи пасивної та домінування позитивних емоцій 

чи негативних визначали залежно від результату за двома відповідними 

шкалами. Узагальнені результати за двома величинами характеризували 

професійну ідентичність майбутнього вчителя: показник активності/пасивності, 

показник позитивних/негативних емоцій. 

Перший показник ‒ «емоції респондента від задоволеності / 

незадоволеності потреб людини в даній професії» (шкала «емоційне 

ставлення») в методиці обумовлений наявним у людини набором потреб 

усвідомлюваних нею або неусвідомлюваних (матеріальних, фізіологічних, 

психологічних, духовних, соціальних тощо). Вибір професії стає в цьому 

контексті чинником, який за сподіваннями студента, може задовольнити 
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означені потреби. У процесі академічного навчання здобувачі вищої освіти 

знайомляться з особливостями професійної діяльності, оцінюють правила, 

обов‘язки, істинний зміст професії, майбутні свої професійні цінності, тим 

самим визначаючи, наскільки обрана професія здатна задовольнити очікувані 

запити й потреби та наскільки особистісні якості студента відповідають 

професійним вимогам. Оскільки, передумовою діяльності людини є певна 

потреба, то потреби студентів, які вони планували задовольнити в майбутній 

професійній діяльності до вступу і планують у процесі навчання, стають 

передумовою навчально-професійної діяльності. З огляду на це, в нашій роботі 

ґрунтувалися на припущенні, що професійна ідентичність майбутніх учителів 

має пряму залежність від задоволення / незадоволення потреб майбутнього 

вчителя у процесі навчально-професійної діяльності та від емоцій, які 

супроводжують означену діяльність. 

Другий показник, який вимірюється за опитувальником професійної 

ідентичності У. Родигіної, «позиція активного / пасивного ставлення студента 

до професії» (шкала «усвідомлена активність»). На думку У. Родигіної, у якості 

основної передумови успішного оволодіння студентом професією 

розглядаються «не стільки конкретні знання й уміння і не стільки 

психофізіологічні характеристики, які могли б стати в нагоді в обраній професії, 

скільки ... суб᾿єктне ставлення до своїх дій і вчинків» (Родигіна, 2007). 

Означена дослідницею позиція усвідомленого активного ставлення студента до 

майбутньої професії може бути також названа як позиція «суб‘єкта».  

Використаний у нашій роботі тест Куна – Макпартленд (Модифікація 

Т. Румянцевої) авторами створено на основі Я-концепції М. Куна (Додаток Г). 

Теоретичною основою означеної методики стали психологічні концепції 

соціальних ролей людей і їх рольової поведінки, чим визначається, задається та 

на чому ґрунтується самосприйняття людини як носія всього кола соціальних 

ролей. Ставлення й характеристика респондента до означених феноменів 

відображення в самоописах респондентів. Разом із тим, особистість здатна 

рефлексувати широкий спектр власних психологічних характеристик, 
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визначати ставлення до свого не тільки соціального положення, але й оцінюючи 

маштаби світу в цілому. Методика Куна – Макпартленд охоплює поряд із 

рольовими аспектами, уявлення людини про власну особистість та ядро 

особистості – «Я». «Найбільш часто для аналізу відповідей респондентів 

застосовуються такі категорії угруповань: групи приналежності, тип 

спорідненості, основні заняття, риси характеру, інтерперсональний стиль, 

прагнення та ін. Проблеми, пов‘язані з маскуванням істинного самосприйняття, 

пред‘явленням в експерименті соціально бажаних стереотипів, у подібних 

методиках мінімізовані» (Кун, 1984).  

Для реалізації другого завдання констатувального дослідження, а 

саме з метою визначення чинників формування ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, нами було використано опитувальники: 

тест Холла для визначення зв‘язку рівнів сформованості РПІМУ та рівня 

розвитку їх емоційного інтелекту; методика діагностики рефлексивності 

А. Карпова, з метою встановлення залежності рівня розвитку РПІМУ та 

рівня розвитку рефлективності майбутніх учителів; опитувальних 

ціннісних орієнтацій М. Рокич, для пошуку кореляції цінностей 

респондентів і рівнів розвитку РПІМУ; опитувальник мотивації 

професійної діяльності К. Замфір було використано для встановлення 

провідної мотивації майбутніх учителів із досягнутим рівнем розвитку 

РПІМУ (таблиця 2.1). 

Методика діагностики емоційного інтелекту (Н. Холл) використана в 

нашій роботі з метою виявлення здібності респондентів розуміти відносини 

із собою та світом, що репрезентуються в емоціях, і готовність майбутніх 

учителів управляти емоційною сферою на основі рефлексії та прийняття 

рішень. Означена методика складається з 30 тверджень, які утворюють п‘ять 

шкал: емоційна обізнаність, самомотивація (довільне управління власними 

емоціями), керування власними емоціями (емоційна відхідливість, емоційна 

неригідність), розпізнавання емоцій людей (уміння впливати на емоційний 

стан інших), емпатія. 
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Опитувальник А. Карпова – методика діагностики використана в нашому 

дослідженні для визначення рівня розвитку рефлексії в майбутніх учителів. При 

тому рефлексивність розглядали, як «здатність людини виходити за межі 

власного «Я», осмислювати, вивчати, аналізувати що-небудь за допомогою 

порівняння образу свого «Я» з якимись подіями, особистостями» (Додаток В). 

Як протилежність імпульсивності, рефлексивність, характеризує людей, які 

внутрішньо оцінюють можливі варіанти, перед тим, як діяти, усуваючи ті, які 

вважають малоправдоподібними, виважено, помірковано, обдумано, 

враховуючи існуючі варіанти вирішення «завдання», приймають рішення.   

Ґрунтуючись на тому, що система ціннісних орієнтацій особистості 

обумовлює зміст спрямованості особистості, який, у свою чергу, стає підґрунтям 

ставлення людини до навколишнього світу, себе, інших людей, є джерелом 

мотивації життєвої активності та основою життєвої концепції, що описує 

ідентичність особистості, було обрано методику «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокича. За даною методикою респонденти ранжують перелік цінностей. 

Автор відзначає два класи цінностей: «термінальні ‒ переконаність, що певна 

кінцева мета існування конкретної людини варта, щоб до неї прагнути; 

інструментальні ‒ переконаність, що певний образ дії або особистісні якості 

мають переваги в будь-якій ситуації. Такий поділ відповідає традиційному 

розподілу на цінності-цілі та цінності-засоби» (Рокич, 2009).  

Методика дослідження мотивації людини до професійної діяльності 

К. Замфір обрана нами в модифікації А. Реана. Дана методика призначена 

для визначення рівнів сформованості професійної мотивації за такими 

параметрами, а саме: «внутрішня мотивація (ВМ), зовнішня позитивна 

мотивація (ЗПМ) і зовнішня негативна мотивація (ЗНМ)» (Замфир, 1983).  

З метою визначення особливостей формуванні РПІМУ в умовах 

глобальних викликів, які спричинили кардинальні зміни у світовій освітній 

системі, було розроблено авторську анкету дослідження стану готовності 

майбутнього вчителя до дистанційного навчання в умовах карантину 

(Додаток Ж). 
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Результати проведеного дослідження подамо відповідно до поставлених 

завдань дослідження.   

Перше завдання констатувального дослідження передбачало вивчення 

стану сформованості професійної ідентичності майбутніх учителів, що 

розкриємо нижче, результати за другим завданням подано в підрозділі  2.2. 

Узагальненя результатів за шкалою сформованості професійної 

ідентичності, відповідно до методики «Професійна ідентичність» (Озерина, 

2021) дозволило дійти висновку щодо сформованості компонентів РПІМУ: 

найбільш високими були показники когнітивно-ціннісного компоненту 

(образ професії – 71,9 %, образ професіонала – 67,9 %). Встановлено, що 

значно нижчими виявилися показники емоційно-рефлексивного компоненту 

(ставлення до професії – 49,4 % професійна самооцінка – 45,8 %) і 

мотиваційно-діяльнісного компоненту (навчально-професійні плани – 34,6 %, 

професійна позиція – 31,2 %, професійна мотивація – 28,1 %).  

Детальний аналіз сформованості РПІМУ було досліджено за 

субшкалами, які дозволили виявити результати за показниками 

сформованості РПІМУ відповідно до критеріїв (критерій 1 – ідентичнісна 

інтегрованість; критерій 2 – особистісна автономність) (Таблиця 2.2).  

Таблиця 2.2 
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Критерій 1 71,0 57,4 50,3 43,4 31,4 28,3 19,5 

Критерій 2 72,8 78,4 48,5 48,2 37,8 34,1 36,7 

Узагальнені дані 71,9  67,9  49,4 45,8  34,6  31,2  28,1  

 



167 
 

Як видно з даних поданої вище таблиці, найвищі результати за 

субшкалами, що свідчать про достатньо високий рівень сформованості 

РПІМУ, було отримано за такими показниками: образ професії (71,9 %), 

образ професіонала (67,9 %). Низькі результати сформованості РПІМУ було 

отримано за такими показниками сформованості РПІМУ: професійна позиція 

(31,2 %); професійна мотивація (28,1 %). 

Детальний аналіз за кожним показником дозволив виявити такі 

результати: 

Дослідження сформованості в майбутніх учителів образу професії 

(цілісний / фрагментарний; внутрішній / поверхневий), дозволило виявити таке: 

характеристика цілісності образу професії – 71,0 %, який за методикою 

оцінювався за параметрами: структурованості, змістовності, грамотності в описі 

студентами особливостей професії. Результати характеристики внутрішнього 

образу професії (72,8 %) демонструють достатню усвідомленість студентами та 

докладність їх суджень, а також наявність особистого сенсу в описах образу 

професії. Увисновковуємо, що в ході дослідження виявлено сфомованість у 

респондентів достатньо цілісного образу професії, що говорить про те, що 

студенти можуть схарактеризувати основні особливості педагогічної професії, 

та поряд із тим їх судження мають автономні, власні, достатньо незалежні від 

значимих людей. 

Поряд із тим зазначимо, що 95,3 % студентів, які взяли участь в 

опитуванні, усвідомлюють місію педагогічної професії в сучасному 

суспільстві, 81,4 % вважають високошанованою професію вчителя, що 

вважаємо позитивним у становленні ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя. 

Процес формування професійної ідентичності у студентів починається з 

«упевненості у правильності зробленого ними вибору професії та позитивного 

ставлення до себе як до суб‘єкта освітнього процесу у ЗВО» (Гарбузова, 2005, 

с. 106). За результатами дослідження, студенти, які позитивно сприймали 

зроблений ними вибір професії, та студенти, які виявили в опитуванні потребу у 
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зміні вибору або сумніви щодо нього, розподілилися майже навпіл. Однак, 

відповіді дещо різнилися за однорідними запитаннями різних опитувальників 

(рис. 2.1): «за одним запитанням виявлено більше схвалення зробленого вибору 

(55,8 %); за іншим запитанням 64,6 % студентів демонструють упевненість у 

правильності вибору; 25,5 % уналежнювали себе до педагогічної спільноти; 

37,2 % респондентів зазначили, що професія вчителя повністю задовольняє їх 

потреби й запити» (Коваленко, 2021b). Узагальнюючи результати, можемо 

стверджувати, що  майже половина студентів схвалила власний вибір професії. 

          

 (1)   (2)   (3)  (4) 

 

Рис. 2.1. Результати відповідей респондентів на запитання «Якби я 

знову опинився в ситуації професійного вибору, то не обрав би педагогічну 

сферу» (1), «Відчуваю, що зробив(ла) професійний правильний вибір» (2), 

«Професія вчителя повністю задовольняє мої потреби й запити» (3), «Мені 

категорично не подобається спеціальність, на якій я навчаюся» (4) 

 

Наведені результати мали схожі тенденції в інших дослідженнях (Балл, 

2014; Линенко, 2016; Лукіянчук, 2010), були очікуваними, оскільки 

професійна ідентичність студентів перших курсів, особливо другого 

нестабільна, «спостерігаються зрушення в настроях студентів ‒ від 

захопленого в перші місяці навчання у виші до скептичного під час оцінки 

організаційних засад, системи викладання, окремих викладачів ЗВО. 

Студенти другого курсу демонструють продовження шкільної ідентифікації, 

яка піддається трансформації у процесі навчання» (Озерина, 2012) у ЗВО, що 

підтвердили в нашому дослідженні 41,7 % респондентів (рис. 2.2). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
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Рис. 2.2. Результати відповідей респондентів на запитання «Мої 

професійні інтереси постійно змінюються»  

 

За іншими запитаннями аналіз відповідей майбутніх учителів, які взяли 

участь у опитуванні, виявив, що: для «62,8 % студентів загальної вибірки 

професія педагога ‒ це один зі способів їх самореалізації в житті; 39,5 % 

зазначили потребу більшу частину свого вільного часу проводити, 

вдосконалюючись у педагогічній діяльності (рис. 2.3, Коваленко, 2021b). 

 

(1)                                       (2) 

(2)  

Рис. 2.3. Результати відповідей респондентів на запитання «Професія 

педагога для мене ‒ це один зі способів самореалізації в житті» (1), «У мене 

є потреба більшу частину свого вільного часу проводити, вдосконалюючись 

у педагогічній діяльності» (2) 

 

Дослідження сформованості образу професії та образу професіонала 

в майбутніх учителів, проведені за опитувальником «Професійна 

ідентичність» (Озерина, 2021) та адаптованим опитувальником 
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професійної ідентичності студентів У. Родигіної виявили, що: «25,5 % 

респондентів вважають, що погано розуміють особливості майбутньої 

професії; 37,2 % не мають цілісного уявлення про професію; для 25,6 % 

майбутня професія нічим не відрізняється від багатьох інших» (Коваленко, 

2021b) (рис. 2.4). Отже, констатували недостатні величини за показником 

сформованості РПІМУ – сформованість образу професії, що потребувало 

цілеспрямованої роботи. 

 

 

 (1)   (2)   (3)   

 

Рис. 2.4. Результати відповідей респондентів на запитання «Я поки 

погано розумію, що являє собою моя майбутня професія» (1), «У мене немає 

цілісної картини моєї майбутньої професії» (2); «Моя майбутня професія 

нічим не відрізняється від багатьох інших» (3) 

 

Образ професіонала, як один із показників сформованості РПІМУ, 

визначався за характеристиками: чіткий / розмитий; усвідомлений / 

стереотипний. Аналіз отриманих емпіричних данних виявив, що в більшості 

(57,4 % респондентів) образ професіонала чіткий і усвідомлений (78,4 % 

респондентів). Аналізована характеристика показника сформованості РПІМУ –

усвідомлений образ професіонала, за результатами дослідження була найвищою 

серед показників сформованості РПІМУ, що вважаємо «говорить про 

сформовані уявлення студентів щодо особливостей сучасної моделі вчителя, 

узагальненого еталону представника професії, ідентифікація з яким сприятиме 
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появі власного бачення себе у професії та досягнення професійної 

ідентичності» (Коваленко, 2021b). 

Важливим у контексті дослідження сформованості РПІМУ було 

вивчення рівня уподібнення майбутніми вчителями себе професійній групі, 

що визначено «критеріальною характеристикою розвитку професійної 

ідентичності майбутнього вчителя» (Коваленко, 2021b). Результати 

дослідження виявили, що 25,5 % респондентів уявляють себе й позитивно 

сприймають як представника педагогічного колективу ЗЗСО. Отже, має 

місце сформований у майбутніх учителів позитивний образ професії та 

професіоналу і, разом із тим, недостатнє увідповіднення до себе як 

професіоналу, представника професійної групи. 

Вивчення сприйняття студентами себе у професійній ролі вчителя 

ґрунтувалося на результатах теста Куна – Макпартленд (Модифікація 

Т. Румянцевої), який створено на основі Я-концепції Манфреда Куна (Kuhn, 

McPartland, 1954). Студентам були запропоновані такі запитання: Хто Я? 

Який Я? (модифікація О. Юрченко) і авторська модифікація теста Куна – 

Макпартленд: Який я вчитель? Які мої якості дозволяють бути успішним у 

навчанні інших? У відповідях на запитання «Хто Я?» 18 % респондентів 

відобразили в самоописах професійну роль. Якісний аналіз відповідей 

респондентів на запитання «Який Я?» виявив цінності, притаманні вчителеві, 

наприклад: толерантний, емпатійний, справедливий, дружній тощо. 

Запитання «Який я вчитель?» викликало найбільшу складність для 

респондентів. Так, із загальної вибірки отримали 9 % відповідей, серед яких 

виявили позитивні та нейтральні характеристики себе.  

Вивчення особливостей сформованості показника образ професіонала, 

виявило необхідність цілеспрямованого формування. Так, 30,2 % респондентів 

не дали чіткої відповіді щодо того, яким має бути ідеальний учитель; 67,4 % 

респондентів приймали себе більше студентом, ніж майбутнім учителем, що 

говорить про низький рівень професійної ідентичності, слабке уподібнення 

студентами себе з професійною групою (рис. 2.5). 
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(1) (2)    

 

Рис. 2.5. Результати відповідей респондентів на запитання «Я не знаю, 

яким має бути ідеальний представник моєї майбутньої професії» (1), «Я 

відчуваю себе скоріше студентом, ніж майбутнім фахівцем» (2) 

 

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокича, виявив (Додаток Д) таке ранжування цінностей майбутніми 

вчителями: «від 4 до 5 балів (здоров‘я (фізичне та психічне); вихованість 

(гарні манери); незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

життєрадісність (почуття гумору); освіченість (широта знань, висока 

загальна культура); самоконтроль (стриманість, самодисципліна)); від 5 до 

6 балів (відповідальність (почуття обов‘язку, здатність тримати); 

виконавська дисципліна; активне діяльне життя (повнота й емоційна 

насиченість життя); цікава робота; життєва мудрість (зрілість суджень, 

здоровий глузд як наслідки життєвого досвіду); охайність, здатність 

тримати речі в належному вигляді, порядок у справах; матеріально 

забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів); кохання (духовна 

та фізична близькість із коханою людиною); гарні й вірні друзі; 

раціоналізм (уміння логічно мислити, ухвалювати обдумані раціональні 

рішення)); від 6 до 7 балів (щасливе сімейне життя; сміливість у захисті 

власної позиції; пізнання (можливість поглиблення власної освіти, 

кругозору, загальної культури, інтелектуального розвитку); свобода 
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(самостійність, незалежність суджень і вчинків); розвинена воля (здатність 

наполягти на своєму, не пасувати перед труднощами); продуктивне життя 

(максимальне використання своїх можливостей, сил і здібностей); 

непримиримість до недоліків у собі та в інших; суспільне визнання (повага 

оточення); розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне 

зростання); широта поглядів (уміння зрозуміти позицію іншого, поважати 

смаки, звичаї, звички інших); упевненість у собі (внутрішня гармонія, 

свобода від внутрішніх суперечностей, сумнівів); від 7 до 8 балів 

(терпимість (до поглядів і думок інших, уміння пробачати іншим їх 

помилки); здатність до співпереживання (турботливість); ефективність у 

справах (працелюбство, продуктивність у праці); розваги (приємне 

проведення часу, відсутність обов‘язків); краса природи та мистецтва 

(переживання прекрасного у природі й мистецтві);) від 8 до 9 балів 

(творчість (можливість творчої діяльності); щастя інших (розвиток і 

вдосконалення інших, народу, людства)). Позитивно оцінюємо той факт, 

шо цінність – щастя інших (розвиток і вдосконалення інших, народу, 

людства, що важливо для професії вчитель зайняла високу позицію в 

рейтингу цінностей майбутніх учителів» (Коваленко, 2021b). Проте, такі 

цінності, як вихованість, освіченість, життєрадісність зайняли найнижчу 

позицію в рейтингу, що потребувало особливої уваги у формуючому етапі 

експерименту.  

Ставлення до професії в нашому дослідженні визначено одним із 

показників сформованості РПІМУ. Дослідження передбачало виявлення 

таких характеристик ставлення: емоційне прийняття / відторгнення; 

раціональне / ірраціональне ставлення. За результатами дослідження можимо 

говорити про емоційне прийняття респондентами професії (50,3 %) та 

ірраціональності ставлення до професії (48,5 %). Дані дали підстави для 

увисновування про необхідність розробки формувальних методик 

відповідних за змістом. Розуміючи, що ставлення молоді до педагогічної 

професії залежать від загального ставлення суспільства, засобів масової 
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комунікації, статусу професії, що не є завданням формувального 

експерименту, проте вважали можливими зміни за означеним показником 

професійної ідентичності майбутніх учителів за допомогою комплексу 

заходів у межах академічного навчання. 

Вивчення професійної самооцінки майбутніх учителів за 

характеристиками: адекватна / неадекватна; рефлексивна / ригідна, для 

загальної сукупності вибірки виявило такі середньостатистичні дані: адекватна 

професійна самооцінка наявна у 43,4 % респондентів, ригідна самооцінка 

виявлена була в 48,2 % респондентів. Узагальнені результати говорять про 

дещо занижену професійну самооцінку майбутніх учителів, які взяли участь в 

опитуванні, та можливість прийняття на віру оцінку референтними особами, 

групами власних професійних досягнень, умінь, досвіду, здібностей і 

можливостей. 

Дослідження визначеності (невизначеності), автономності (власні чи 

запозичені) навчально-професійних планів майбутніх учителів виявив такі 

усереднені дані: визначеність планів характерна для 31,4 % респондентів і у 

37,8 % респондентів виявлені плани є власні. Означені дані говорять про 

недостатнє планування майбутніми вчителями професійного майбутнього та 

автономності в його плануванні.  

Детальний аналіз наявності в респондентів навчальних планів, 

проведений за методикою «Професійна ідентичність» (Озерина, 2021), 

виявив, що: 41,7 % респондентів ствердили, що не мають чітких уявлень 

щодо того, чим займатися після закінчення ЗВО; 31,0 % мали професійні 

плани; 45,8 % уявляють своє подальше професійне майбутнє; 37,5 % 

хочуть, щоб хтось спрямував їх у професії; для 33,3 % респондентів 

важливо, щоб їх професійний вибір схвалили близькі люди; 33,6 % 

зазначили, що у професійному плані унаслідують близьких людей. Таким 

чином, спостерігалася недостатня визначеність професійних планів і 

слабка автономність студентів у прийнятті відповідальності за своє 

професійне майбутнє. 
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Активна (28,3 %) і автономна 34,1 % професійна позиція майбутніх 

учителів, яка досліджувалася за характеристиками (активна чи пасивна; 

автономна чи залежна), вважаємо свідчить про те, що студенти 

недостатньо активні у професійному становленні, та недостатньо 

самостійні у власних баченнях професійної позиції. Недостатньо 

сформованим виявилось і «уявлення свого місця в професії, що 

супроводжується відчуттям тотожності із собою як із майбутнім фахівцем, 

усвідомленням і демонстрацією приналежності до певної професійної 

групи» (Коваленко, 2021b). 

Аналіз сформованості професійної позиції виявив, що 45,8 % майбутніх 

учителів уже мали певний професійний досвід за спеціальністю; 67,4 % на час 

проведення дослідження відчували себе скоріше студентом, ніж майбутнім 

фахівцем; 47,9 % виявили, що не готові працювати за спеціальністю; 41,3 % 

зазначили, що рішення, які стосуються їх професійного майбутнього, 

приймають самостійно; 29,2 % вказали, що для них головне, щоб оточуючі 

вважали, що з них вийде хороший фахівець. Отримані дані дають можливість 

дійти висновку про достатньо пасивну й поряд із тим автономну професійну 

позицію. 

Професійну мотивацію вивчали за характеристиками: позитивна чи 

негативна; інтринсивна чи екстринсивна. Виявили позитивну для 19,5  % і 

внутрішню для 36,7 % респондентів професійну мотивацію. Результати 

дозволяють дійти висновку про те, що в більшості спостерігається 

негативна та екстринсивна (що ґрунтується на зовнішніх чинниках) 

професійна мотивація майбутніх учителів і недостатній розвиток системи 

мотивів і потреб студентів, що обумовлюють опанування професією та 

подальше здійснення професійних обов‘язків. Отже, обидві 

характеристики професійної мотивації потребували цілеспрямованого 

формування.  

Отримані дані слугують, на нашу думку, підтвердженням досліджень 

(Зєєр, 1997; Поварьонков, 2006; Озерина, 2012) щодо нелінійного 
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характеру формування ПІ студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, наявності кризи професійної ідентичності студентів другого курсу. 

Так, аналіз динаміки середніх величин, проведений А. Озеріною (Озерина, 

2012), показав, що структура професійної ідентичності формується 

хвилеподібно, піки розвитку припадають на перший і третій курси 

навчання. Середні величини отримані в дослідженні зазначили, що 

сформованість професійної ідентичності досягається студентами тільки на 

третьому курсі навчання. Зрілість професійної ідентичності явно виражена 

на першому та третьому курсах.  

Згідно з емпіричним дослідженням Ю. Поварьонкова (Поварьонков, 

2006), становлення професійної ідентичності студентів носить циклічний 

характер і проходить, долаючи критичні, такі етапи розвитку: шкільний, 

академічний, навчально-професійний і професійний. Згідно з типологією 

Е. Ф. Зеєр (Зеер, 1997), у студентському віці молоді люди переживають 

нормативні кризи професійного вибору, зумовлені незадоволеністю 

професійною освітою та професійною підготовкою, зміною соціально-

економічних умов життя, перебудовою провідної діяльності. У ці періоди 

спостерігається розчарування в майбутній професії. 

Порівняння результатів дослідження за показниками сформованості 

РПІМУ виявили зниження за всіма показниками сформованості РПІМУ у 

студентів другого курсу порівняно зі студентами першого курсу (таблиця 2.3, 

рис. 2.6). 

Спостерігаючи загальне зниження, яке підтверджує стан кризи 

професійної ідентичності студентів другого курсу, констатовано, що за 

критерієм «особистісна автономність» за більшістю показників протилежний 

стан по відношенню до сформованості показників за критерієм 

індетифікаційна інтегрованість (рис. 2.6.). Так, на першому курсі 

сформованість більшості показників нижча або дорівнює за критерієм 

особистісна автономність (критерій 1, курс 1) порівняно з даними за 

критерієм індетифікаційна інтегрованість (критерій 2, курс 1) (рис. 2.6.). 



177 
 

Таблиця 2.3 

Стан сформованості РПІМУ першого та другого курсів, % 
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критерій 1  курс 1 

74, 

0 
81,3 57,3 71, 0 64,6 75 58,3 

критерій2  курс 1 84,1 89,3 73,2 68,2 66,1 62,7 72,8 

критерій 1 курс 2 71 57,4 50,3 43,4 31,4 28,3 19,5 

критерій 2 курс 2 72,8 78,4 48,5 48,2 37,8 34,1 36,7 

 

На другому році навчання показники за критерієм особистісна 

автономність (критерій 1, курс 2) демонструють вищі дані порівняно з 

критерієм індетифікаційна інтегрованість (критерій 2, курс 2) (рис. 2.6.), що 

говорить про розвиток самостійності студентів у професійному становленні, 

більшої автономності їх професійної позиції, більшої незалежності від думки 

референтних осіб, груп, суспільної думки. 

Опитування вчителів ЗЗСО (36 учителів ЗЗСО) та викладачів ЗВО (76 

викладачів ЗВО) щодо актуальності фомування ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя являло собою серію запитань. Аналіз 

відповідей дозволив стверджувати, що і вчителі, і викладачі одностайно 

вважали проблему формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів актуальною, підтвердили необхідність цілеспрямованої роботи в 

означеному напрямі переважно на другому році навчання. Наведемо 

відсоткові дані щодо відповідей респондентів на поставлені запитання 

вчителів ЗЗСО та викладачів ЗВО відповідно: формування ранньої 
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професійної ідентичності майбутніх учителів є актуальним 100 % (98 %); 

вважаю необхідною цілеспрямовану роботу з формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів розпочинати на першому 36 % 

(33 %), другому 44 % (59 %), третьому 14 % (7 %), четвертому 6 % (1 %) 

курсах. 

 

 

 

Рис. 2.6. Сформованість показників РПІМУ – студентів 1, 2 курсів за 

критеріями (критерій 1 – ідентифікаційна інтегрованість, критерій 2 – 

особистісна автономність) 

 

Освітню світову систему в період карантину педагогічна спільнота 

назвала «весною освіти», підкреслюючи «народження у світовому 

масштабі нового дискурсу про майбутню систему навчання, появу нових 
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підходів до навчання, нового розуміння освіти» (Коваленко, 2021f). У 

«Доповіді про освіту ЮНЕСКО-19» зазначається, що «до середини квітня 

2020 року майже «кожна країна світу здійснила загальнодержавні закриття 

шкіл та інших закладів освіти у відповідь на пандемію COVID-19, яка 

охопила понад 1,57 мільярда учнів, що становлять понад 90 % усього 

населення світу, що навчається. Під час кризи в центрі уваги закладів 

освіти стали забезпечення безперервності навчання шляхом мобілізації 

низки високотехнологічних ресурсів та способів адаптації навчального 

контенту зі шкільних установ у будинки учнів» (Коваленко, 2020a). 

Поряд із тим, нові освітні концепції встановили нові вимоги до 

професійної підготовки майбутніх учителів, підґрунтям якої є професійна 

ідентифікація майбутнього вчителя. Тому вартими уваги стали особливості 

професійної ідентичності майбутнього вчителя в період глобальних загроз, а 

також виважена рефлексія, поширення й упровадження в систему 

професійної підготовки майбутніх учителів висновків щодо організаційних, 

дидактичних, управлінських аспектів проблеми в умовах вимушено зміненої 

форми навчання.   

Вибірку дослідження склали здобувачі вищої освіти (першого (17,9 %), 

другого (50,9 %) третього (21,6 %) року навчання першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти (9,6 %)), 

серед яких було 95,6 % жінок, 4,4 % чоловіків. Пілотне дослідження було 

проведене з 30 березня по 3 квітня 2020 року (16 респондентів); основне 

дослідження: з 1 по 7 червня 2020 року (160 респондентів) (Коваленко, 

2021f). 

В опитуванні взяли участь здобувачі вищої освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (21,3 %), 

Тернопільського національного педагогічного університету імені В. 

Гнатюка (29,4 %), Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (49,3 %). Використано такі методи дослідження: он-
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лайн опитування (Googlе форма), (Додаток Ж), он-лайн інтерв‘ю (Zoom, 

BigBlueButton), вивчення студентських освітніх продуктів (Moodle)).  

Зміст дослідження: передбачав «вивчення проблем, чинників, запитів 

та ресурсів студентів за двома складовими: психологічна (загальний 

емоційний стан студентів, готовність до підтримки психологічного 

здоров‘я, прагнення до самовдосконалення, активна громадянська позиція) 

та дидактична (перехід до організації освітнього процесу засобами 

дистанційних технологій, успіхи в дистанційному навчанні, професійна 

ідентифікація майбутнього вчителя)» (Коваленко, 2021f). 

У дисертаційній роботі наведемо результати дослідження, які 

висвітлюють особливості сформованості компонентів професійної 

ідентичності майбутніх учителів, проблеми й запити (освітні, особистісні) 

майбутніх учителів у період карантину.  

Результати опитування виявили спектр емоцій респондентів. У 

більшості переважали «негативні емоції здобувачів вищої освіти на початку 

(56,3 %) та в кінці карантину (49,7 %). Уточнюючи причини негативних 

емоцій, виявили, що протягом карантину 42 % студентів відчували 

проблеми з емоційним станом, 38 % навчанням, 35 % відпочинком, 30 % зі 

сном» (Коваленко, 2021f).  

На запитання «З якими психологічними питаннями важко самостійно 

впоратись?», «79 % респондентів від загальної вибірки дали відповіді 

серед яких: 26,1 % вказали на емоційні проблеми (брак емоцій, апатія, 

стрес, тривога, напруженість, втома, роздратування, безпорадність, відчай, 

відчуженість, страх, відчуття самотності тощо); 13,5 % вказали на 

об‘єктивні проблеми (мало спілкування, ізолювання, тривале перебування 

вдома, новини щодо поширення вірусу, втрата друзів, коханих, відстань і 

час); 8,7 % говорили про особистісні проблеми, проблеми саморозвитку 

(самоконтроль, самооцінка, самодисципліна, мотивація тощо); 3 % 

студентів було важко визначитись; 3 % говорили про велике коло проблем, 

не уточнюючи яких саме. Найбільший відсоток – 45,7 % студентів 
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зазначили що не мали психологічних проблем протягом карантину» 

(Коваленко, 2021f).  

Детальний аналіз визначених 45,7 % респондентів із числа загальної 

вибірки, які зазначили, що не мали психологічних проблем протягом 

карантину, виявили, що з них: 58,1 % студентів другого курсу, 22,7 % 

першого, 9,6 % студентів освітнього рівня магістр, 9,6 % третього курсу. 

Аналізована категорія студентів активно самовдосконалювалася, читала, 

займалася спортом; «55,2 %, навчалися дистанційно в сертифікованих 

курсах; 35,8 %, сприймали карантин, як час відпочити; 44 % оцінили власні 

навчальні успіхи як майже однакові до та протягом карантину; 48 % ‒ як 

однакові; 8 % ‒ як неоднакові» (Коваленко, 2021f). 

Аналіз причин емоційного стану дозволив констатувати, що «37  % 

респондентів не були готові до особливостей навчання засобами 

дистанційних технологій (студенти вказували на збільшення навчального 

навантаження, часу за екраном, складнощі з дистанційними екзаменами, 

практикою тощо); 29 % респондентів визначили неготовність до різних 

обмежень: самоізоляції, перебування вдома, транспорту, масок тощо); 

19 % студентів не готові були до відсутності живого спілкування, 

відсутності прогулянок і зустрічей тощо; 9 % студентів не відчули 

проблем; 6 % студентів виявили неготовність до психологічних проявів: 

(різких змін, зіпсованих нервів, до поведінки близьких (надмірна паніка 

або абсолютна байдужість), до постійного напруження через навчання, до 

складнощів у цілому, емоцій, пасивності, самотності, що буває нудно 

тощо)» (Коваленко, 2021f). 

Дослідження взаємозв‘язку успішності та старанності здобувачів освіти 

до та протягом карантину (рис. 2.7), виявили прямий зв‘язок між означеними 

характеристиками. 
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Рис. 2.7. Залежність самооцінки респондентів своїх старанності і 

успішності протягом карантину, кількість у % 

Наступною характеристикою, яка виявила взаємозалежною з 

успішністю студентів, став стан та прагнення до активної дії респондентів 

протягом карантину (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Узагальнені результати відповідей на запитання «У період 

дистанційного навчання ти такий самий успішний?» 
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Студенти, які описували свій стан як «близький до звичайних умов 

життя, або навіть вказували на більшу активність, говорили про те, що 

продовжували із задоволенням займатися творчістю, активно або дещо 

менше діяли, знаходили чим зайнятись демонстрували й вищий результат 

самооцінки власної успішності. Відповіді респондентів, які зазначали, що не 

відчували бажання щось робити, або треба було докласти зусилля, щоб діяти, 

або навіть говорили про те, що нізащо не могли примусити себе бути 

активними, демонструють більш низькі показники самооцінки власної 

успішності» (Коваленко, 2021f). 

Інформативним запитанням у контексті дослідження змін професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, його складових в умовах глобальних 

викликів (на прикладі пандемії COVID-19) стало запитання: «Які поради 

майбутнім учителям ти міг би надати?». Оскільки студенти давали відповідь з 

огляду на процес дистанційного навчання у двох ідентичностях: «Я-вчитель», 

«Я-учень», відповіді опосередковано розкривали потреби й запити студентів, 

визначали напрями до самовдосконалення та розвитку власної професійної 

ідентичності. Запитання було розгорнутим, відсоток відповідей становив 63 % 

загальної вибірки.  

Відповіді студентів, поради, дозволили припустити, що ситуація 

вимушеної зміни форм навчання актуалізувала формування складових 

професійної ідентичності майбутнього вчителя. Так, спостерігався прояв таких 

складових емоційно-ціннісного компоненту професійної ідентичності 

майбутнього вчителя: ототожнення студентів із представниками професійної 

групи, усвідомлення приналежності до професійної групи (студенти 

проявляють у своїх відповідях турботу й усвідомлену відповідальність за 

емоційний стан учнів, комфортні умови забезпечення освітнього процесу, 

вносять пропозиції щодо розвитку якостей особистості з професійного портрету 

вчителя).  

Найбільший відсоток відповідей «(47 %) відобразив особистісні 

поради: самовдосконалення (9 %), активність (2 %), оптимізм (4 %), 
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емпатія та підтримка учнів (12 %), терпіння (7 %), планування часу й 

завдань (4 %), вірити в себе (3 %), компетентно діяти в умовах 

невизначеності (9 %), бути готовим до змін (6 %) («бути готовим до 

всього», «вчитися знаходити вихід із будь-якої ситуації», «не боятися діяти 

та спробувати нове» тощо) навички майбутнього вчителя психологічної 

стійкості» (Коваленко, 2021f). 

Наступною групою порад стали поради щодо «професійного розвитку в 

умовах дистанційного навчання (34 %): розвиватись професійно (4 %), 

поради до організації дистанційного навчання (24 %): опановувати 

сучасними технологіями навчання («Якомога більше та якісніше опановувати 

он-лайн ресурси», «Робити дистанційне навчання інтерактивним та цікавим», 

«Уміти зацікавити дітей до спілкування на інтернет платформах і 

допомогти у їх вивченні»; підтримувати учнів у дистанційній формі 

навчання «Підтримувати учнів і допомагати їм під час дистанційного 

навчання», «Не залишати дітей на одинці з проблемою відсутності 

Інтернету чи телефону» тощо; забезпечити навички учнів щодо 

дистанційних технологій «Привчати дітей до дистанційного навчання, щоб 

це не було несподіванкою»; оптимізувати обсяг навчальних завдань (6 %)» 

(Коваленко, 2021f). 

Здоров‘язбережувальні поради (6 %), поради щодо здорового способу 

життя й підтримки учнів теж наявні у відповідях респондентів: «Агітувати 

учнів дотримуватися правил безпеки життєдіяльності», «Більше приділяти 

час собі», «Завжди знаходити час на відпочинок» тощо. 

Отже, підсумовуючи результати дослідження, можемо узагальнити, що 

майбутні вчителі, які взяли участь у опитуванні, були не готові до: подолання 

емоційних проблем (у більшості ‒ тривоги); самоорганізації в цілому й 

самоорганізації навчання; перейти до нових умов життя (фізичне 

дистанціювання, закриття установ та сервісів, спілкування онлайн); навчатися 

дистанційно; бути лідером думок; діяти в умовах недовизначеності, 

невизначеності.  
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За отриманими результатами виявлено зниження сформованості 

РПІМУ за такими показниками: професійна самооцінка (-6 %), ставлення до 

професії (-11 %), навчальні цілі та плани (-23 %). Виявлено запити студентів 

у професійному розвитку в умовах дистанційного навчання (в опановуванні 

сучасними дистанційними технологіями навчання (64 % респондентів); в 

оволодінні навичками психолого-педагогічної підтримки учнів у 

дистанційній формі навчання (47 % респондентів), що вважаємо суттєвим 

тенденціями в контексті формування РПІМУ. 

Поряд із тим, на основі отриманих відповідей можемо припустити, 

що ситуація вимушеної зміни форм і методів навчання актуалізувала 

формування перегляд складових професійної ідентичності майбутнього 

вчителя: емоційно-ціннісного компоненту (ототожнення студентів із 

представниками професійної групи, прийняття професійних цінностей, 

перегляд і усвідомлення власної відповідності / невідповідності моделі 

професійної компетентності фахівця); когнітивного компоненту 

(усвідомлення важливості постійного осучаснення професійних знань і 

умінь для організації освітнього процесу в сучасних умовах, розуміння 

професійних обов‘язків, смислів, відповідальності); мотиваційно-

діяльнісного компоненту (прагнення та готовність до самореалізації, 

наявність напрямів особистісного та професійного розвитку).  

Узагальнюючи отримані результати констатувального дослідження, 

увисновуємо, що студенти в більшості усвідомлюють суспільну місію 

педагогічної професії, майже половина респондентів схвалює свій професійний 

вибір; їх професійна ідентичність нестабільна, спостерігаються зрушення в 

настроях студентів і ставленні до професії. Результати дослідження рівня 

сформованості РПІМУ дозволили дійти висновку: найбільш високими були 

показники когнітивно-ціннісного компоненту (образ професії – 71,9 %, образ 

професіонала – 67,9 %). Встановлено, що значно нижчими виявилися показники 

емоційно-рефлексивного компоненту (ставлення до професії – 49,4 % 

професійна самооцінка – 45,8 %) і мотиваційно-діяльнісного компоненту 
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(навчально-професійні плани – 34,6 %, професійна позиція – 31,2 %, професійна 

мотивація – 28,1 %). 

Теоретичне вивчення розробленості проблеми професійної 

ідентичності та практичне дослідження стану сформованості РПІМУ 

дозволило констатувати, що становлення професійної ідентичності 

майбутніх учителів має нелінійний, хвильоподібний, неперервний характер. 

Виявлено, що протягом здобуття професійної освіти професійна 

ідентичність студентів проходить через кризи, які є важливими для 

становлення професійної ідентичності майбутніх учителів.  

З᾿ясовано, що професійній ідентичності майбутніх учителів другого року 

навчання у ЗВО властива найсуттєвіша криза ідентичності, обумовлена 

переглядом власного професійного вибору протягом першого року навчання у 

ЗВО. Зазначена вище констатація довела актуальність створення педагогічної 

системи формування РПІМУ саме в означений період. Акцентовано, що поряд 

із подоланням кризи створена педагогічна система слугує підґрунтям 

подальшого усвідомленого опанування професією, більш ефективної адаптації 

студентів до майбутньої педагогічної діяльності, фактором, який може 

збільшити відсоток молоді, які за покликанням реалізуються в педагогічній 

професії. 

 

 

2.2. Чинники формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів  

 

Рання професійна ідентичність майбутнього вчителя закладається ще 

в шкільні роки, продовжує формуватися в академічний період становлення 

фахівця й передбачає емоційно-позитивне ставлення майбутнього вчителя 

до педагогічної діяльності, професійної групи, себе як частини професійної 

спільноти, спрямованість на самовдосконалення в цій сфері й 

відповідальне ставлення до освітнього процесу. Тому постає необхідність 
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вивчення чинників формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у цілому й на етапах професійного навчання, 

механізмів засвоєння студентами у процесі професійного навчання 

найкращих зразків педагогічної діяльності.  

Досліджуючи роботи вчених щодо чинників розвитку професійної 

ідентичності, ми аналізували широку сукупність чинників: зовнішні, 

внутрішні; макрочинники, мікрочинники; ті що позитивно впливають на 

процес становлення ПІ і ті що перешкоджають. Так, дослідниця Г. Гарбузова, 

досліджуючи процес формування професійної ідентичності студентів, 

виокремлює «зовнішні та внутрішні детермінанти, підкреслюючи, що на 

перших етапах формування професійної ідентичності зовнішні детермінанти 

відіграють пріоритетну роль. Зокрема, в якості узагальненої зовнішньої 

детермінанти формування професійної ідентичності студентів у сучасних 

умовах автор визначає інформаційно насичене середовище, яке є джерелом 

уявлень про предмет праці, способи отримання професійної освіти, вимоги 

професії до людини тощо» (Гарбузова, 2007). Внутрішніми детермінантами 

процесу формування у студентів професійної ідентичності дослідниця 

виокремлює: «1) біопсихологічні й індивідуально-типологічні властивості 

особистості: стать, вікові особливості, властивості темпераменту, характеру, 

здібностей, властивостей: відчуттів, пам‘яті, уяви, емоцій, почуттів; 

2) досвід: знання, уміння, навички, звички, стиль діяльності; 3) особливості 

спрямованості: інтереси, мотиви, ідеали, світогляд, переконання» (Гарбузова, 

2007).  

О. Ємельянова визначає чинники, що «впливають на формування 

професійної ідентичності: 1) зростання мотивації до самопізнання; 

2) усвідомлення власних потреб, можливостей, професійних інтересів і 

цінностей; 3) створення позитивних образів і перспектив професійного та 

особистісного майбутнього; 4) постановка цілей для підтримки й розвитку 

образу Я; 5) надання індивіду максимального зворотного зв‘язку в його 

особистісних проявах, професійній поведінці» (Емельянова, 2005). 
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За результатами дослідження провідних мотиваційних чинників 

професійного становлення вчителя О. Дубасенюк виокремлює: «1) мотиви 

вибору педагогічної професії; 2) мотиви привабливості праці педагога-

вихователя; 3) мотиви продовження педагогічної діяльності  та 

загальноосвітній та професійній школі. Дослідниця доводить, що визначені 

чинники відповідають етапам професійного становлення вчителя як 

фахівця й вихователя: початковий етап, пов‘язаний із мотивами обрання 

педагогічної професії, здобуванням педагогічної освіти; основний етап, 

пов‘язаний з етапом самостійної педагогічної діяльності, набуттям певного 

досвіду роботи; етап зрілості, пов‘язаний з оволодінням професійної 

майстерності та процесом саморозвитку, самовдосконалення» 

(Дубасенюк, 2012, с. 210).  

На основі порівняльного аналізу результатів оцінювання рівня значущості 

мотивів вибору педагогічної професії вчителями загальноосвітньої школи, 

дослідницею виявлено певні тенденції. Так, домінуючими чинниками для 

продуктивно працюючих учителів О. Дубасенюк визначено: «професійні 

мотиви, зокрема, інтерес до учительської професії (відповідно до визначених 

трьох груп педагогів за рівнем продуктивності: (0,92; 0.82; 0,8), її привабливість 

(0,87; 0,82; 0,77), принадність роботи з улюбленим предметом (0,85; 0,77; 0,74), 

мотиви особистісного зростання – відповідність роботи характеру здібностям 

учителя; (0,84; 0,73; 0,76); загальносоціальні мотиви (0,78; 0,67; 0,61). 

«Малопродуктивні2 педагоги, за даними О. Дубасенюк (Дубасенюк, 2012, 

с. 213), проявляють завищені домагання щодо оцінки своїх наявних 

можливостей та їх відповідності педагогічній професії; до найвагоміших 

відносять такі спонукальні чинники як відповідність роботи їх особистим 

якостям (0,77), інтерес до педагогічної діяльності (0,73), привабливість роботи з 

улюбленим предметом (0,7), привабливість професії вчителя (0,67)» 

(Дубасенюк, 2012, с.212).  

За дослідженнями О. Дубасенюк чинники, «що становлять головну 

сутність учительської професії – це привабливість професії педагога й 
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роботи з улюбленим предметом; інтерес до педагогічної діяльності» 

(Дубасенюк, 2012, с. 214). 

Аналізуючи інноваційний розвиток (реформування) сучасної освіти 

на різних рівнях, А. Сбруєва виокремила чинники макро-, мезо- та 

мікрорівнів. До перших учена віднесла «характеристики глобального й 

національного вимірів розвитку інновацій, зокрема підтримку 

міжнародними організаціями й національними урядами держав високих 

глобально-визнаних стандартів освіти, практики розвитку відкритих 

навчальних ресурсів; об‘єднання зусиль закладів освіти для досягнення 

спільних цілей, зокрема щодо надання якісної та доступної освіти у 

світовому масштабі тощо» (Сбруєва, 2015, с. 70). До чинників мезорівня 

А. Сбруєва віднесла «національний вимір освіти, що представлений 

політикою національних держав щодо інноваційного розвитку 

(реформування) освіти; розвиненістю національної інноваційної 

інфраструктури; підтримкою педагогів в освоєнні та використанні 

інновацій; відходом від традиційних навчальних класів на користь 

відкритих просторів за типом open space тощо. Натомість чинники 

мікрорівня розвитку освітніх інновацій дослідниця вбачала в декількох 

суб᾿єктах і складових освітньої діяльності, зокрема в таких, як власне 

здобувач освіти (внутрішня мотивація, відповідальність за результати 

навчання, високий рівень цифрової грамотності тощо); викладач 

(позитивне ставлення до інновацій, неперервний саморозвиток і 

самовдосконалення, навички роботи в команді тощо); курикулум 

(оновлення навчальних програм, інтерактивний контент, практико-

орієнтовані завдання, інноваційні силабуси тощо); технології навчання 

(наявність системи менеджменту, що передбачає достатній набір 

можливостей для надання освітніх послуг у цифровому форматі тощо); 

методи навчання (організація співпраці між здобувачами освіти, 

застосування методів кооперованого та персоналізованого навчання тощо); 

організація освітнього процесу (індивідуальна освітня траєкторія 
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здобувача освіти, гнучкі індивідуальні графіки виконання завдань тощо); 

контроль навчальних досягнень (компетентнісний підхід до оцінки 

навчальних досягнень, постійний самоконтроль і самооцінювання 

здобувачами освіти своєї діяльності, розвивальне оцінювання тощо) 

(Сбруєва, 2015, с. 70–72). 

Послуговуючись підходом А. Сбруєвої до виокремлення чинників 

інноваційного розвитку (реформування) освіти, в роботі визначено чинники 

формування РПІМУ: макрочинники (глобальний, панрегіональний) вимір, 

мезочинники (загальнодержавний, регіональний, локальний, інституційний, 

субінституційний) вимір, мікрочинники (особистісні (викладач, студент, 

адміністратор), структурних складових професійно-педагогічної системи) 

вимір.  

Макрочинники формування РПІМУ (глобальний, панрегіональний) 

визначають ефективність процесів становлення професійної ідентичності для 

країн усього світу або сукупності країн, які мають спільні економічні, політичні, 

соціальні, культурні тенденції розвитку, наприклад країни Евросоюзу, країни 

Східного партнерства, скандинавські країни тощо. Глобальні, панрегіональні 

чинники визначають у світовому контексті розуміння місії педагогічної 

діяльності, її статусу; постаті вчителя, курсу інновацій/реформ у світових 

освітніх системах, глобальних процесів утвердження педагогічних цінностей. 

В. Біскуп, розглядаючи макрочинники становлення професійної майстерності 

зазначає, що сучасний світ «швидкими темпами нарощує знаннєву складову, яка 

втілюється у стрімкому розвитку таких видів діяльності, які засновані на 

принципово новітніх засадах. Бути професіоналом у постіндустріальному 

суспільстві вимагає від фахівців суми здібностей, які не тотожні виконавцю в 

індустріальному суспільстві» (Біскуп, 2013, с. 59). М. Можейко говорить про те, 

що постіндустріальне суспільство характеризується радикальним зміщенням 

акцентів у соціальній структурі: класова диференціація, яка була актуальна в 

епоху індустріалізму, втрачає своє значення, поступаючись місцем 

диференціації професійній; феномен власності втрачає свою критеріальну 
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фундаментальність, – і основне соціальне протиріччя конституюється не як 

конфлікт між працею і капіталом, але як конфлікт між некомпетентністю та 

професіоналізмом (Можейко, 1998, с. 535). 

Далі звернемося до мезочинників формування РПІМУ: 

загальнодержавний, регіональний, локальний, інституційний, субінституційний.  

Національний рівень відображає державні програми підтримки 

розвитку педагогічної професії. Структурно-логічний та термінологічний 

аналіз нормативно-правового поля формування РПІМУ подано в підрозділі 

1.2. Поряд із нормативно-правовими документами чинниками впливу є 

культурний і соціальний аспекти сприйняття професії вчителя в 

суспільстві, сформований образ учителя у свідомості нації в історичній 

ретроспективі та на сучасному етапі.  

Досліджуючи мезочинники становлення професійної майстерності, 

В. Біскуп (Біскуп, 2013) визначає соціальні чинники за логікою їх впливу 

на становлення профеcійної майстерності залежно від етапу 

професіоналізації, на якому одні чинники поступаються іншим, 

утворюючи таким чином певну інституційну систему від набуття до 

підтримки відповідного рівня професійної майстерності. Зокрема, перший 

чинник стосується системи професійної орієнтації, інституційного 

механізму формування в майбутніх фахівців усвідомленого ставлення до 

вибору омріяної сфери діяльності. «Спонтанний вибір професії, 

опанування професією та подальша професіоналізація сприймаються як 

випадкова й вимушена справа. Саме злагоджена політика на рівні держави 

стосовно супроводу молодих людей у питаннях вибору професії є 

центральною ланкою задоволеності від докладання зусиль і досягнення в 

улюбленій справі високого рівня майстерності». Другий чинник 

пов‘язаний із діяльністю інституту освіти як базового механізму зі 

збереження, примноження й передачі знань. Поряд із тим дослідник 

виокремлює «безперервний освітній супровід кожної людини» як чинник 

професійного становлення фахівця. Третій чинник пов‘язаний із системою 



192 
 

соціальної нерівності, яка склалась у суспільстві, особливостями 

соціальної стратифікаці. «Ставлення людей до своєї діяльності залежить 

від того, наскільки справедливо вона оцінюється. Критеріями 

справедливості виступають відповідність фінансової винагороди 

вкладеним зусиллям, pівень поваги до власної професії у суспільній 

cвідомості, можливість просуватися щаблями соціальної ієрархії, 

спираючись на власні інтелектуальні та професійні ресурси». Четвертий 

чинник пов‘язаний із загальною суспільною атмосферою, станом 

суспільної свідомості. «Якщо існують можливості для покращення свого 

матеріального стану нормативними, соціально визнаними шляхами, люди 

охочіше надаватимуть перевагу удосконаленню власної професійної 

майстерності, будуть шукати прийнятні шляхи для задоволення своїх 

потреб, як матеріальних, так і духовних саме у високому профеcioналізмі 

своєї діяльності» (Біскуп, 2013, с. 61). 

Інституційні й субінституційні чинники формування РПІМУ створюють 

корпоративне освітнє середовище становлення фахівця. У підрозділі 1.2., 

аналізуючи стан розробленості проблеми формування РПМУ, акцентовано 

увагу на створених у ЗВО академічних громадах у формі університетських 

родин, які являють собою спільноту викладачів, науковців, студентів, 

співробітників, випускників та партнерів закладу, людей різних політичних, 

етнічних або релігійних культур і різного походження, які поважають, 

зберігають, розвивають і примножують його педагогічні культурні та духовні 

традиції, корпоративну культуру, і стають важливим чинником формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів. 

Серед сукупності мікрочинників формування РПІМУ  найбільш вагомими 

важаємо такі: особистісні чинники впливу (викладач, студент, адміністратор 

вишу) та структурні складові системи професійно-педагогічної підготовки. 

Особистісні чинники формування професійної ідентичності майбутніх 

учителів визначають обумовленість ефективності означеного процесу 

професійними та особистісними характеристиками викладача ЗВО, 
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здобувачів вищої освіти та адміністрації ЗВО. Викладач в освітньому процесі 

ЗВО і безпосередній взаємодії з майбутніми вчителями є носієм педагогічних 

цінностей, професійної культури, зразком професійної позиції, прикладом 

творчого самовдосконалення та автором/носієм педагогічних інновацій. У 

контексті особистісного позиціонування педагогічних цінностей важливою є 

спрямованість адміністрації вишу на формування РПІМУ.  

Аналізуючи особистісні характеристики здобувачів вищої освіти як 

чинників (суб᾿єктів) формування РПІМУ зазначаємо, що дослідники О. Деркач 

та В. Зазикін (Зазикін, 2003) оперують поняттями: «особистісний потенціал», 

«стартові особистісні можливості», які характеризуються загальними та 

спеціальними здібностями, базовими професійними компетентностями, 

мотивацією досягнення, спрямованістю на саморозвиток, адекватною 

самооцінкою. Успіх підтримки ідентичності, відповідно до робіт Л. Краппмана, 

залежить від «наявності у людини таких здібностей: здібності до рольового 

дистанціювання, до емпатії, толерантності до суперечностей, успішної 

презентації своєї ідентичності» (Krappman ,1969). 

Особистісними джерелами становлення професійної ідентичності 

Л. Шнейдер вважає: «емоційно-позитивний фон, на якому відбувалось 

отримання інформації про професію; позитивне сприйняття себе у якості 

суб‘єкта професійної діяльності; емоційно-позитивне прийняття своєї 

приналежності до професійного співтовариства; успішне засвоєння 

(присвоєння) прав і обов‘язків, норм і правил професійної діяльності; готовність 

фахівця прийняти на себе професійну відповідальність; характер вираженості й 

самосприйняття екзистенційного й функціонального «Я»; мотиваційну 

активність до реалізації себе на обраному професійному терені» (Шнейдер, 

2005). 

Отже, до особистісних характеристик студента як чинників, що 

визначають формування РПІМУ, відносимо: первинне позитивне 

сприйняття себе та сприйняття первинної групи, які визначають подальше 

бачення особистості щодо своїх рольових ідентичностей, визначають 
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стереотипи, патерни взаємодії з групою, входження у групу, сприйняття 

групи (наприклад, як підтримуючого середовища або як середовища, в 

якому не можна бути вільним, сформований стереотип, щоб бути 

обережним); розвиток рефлексивності студентів; емоційно-позитивне 

сприйняття себе як професіонала, професійної спільноти, професійної 

діяльності; ототожнення себе із професійною групою; позитивний образ 

професії, професіонала; професійна самооцінка; навчально-професійні 

плани; професійна мотивація. 

Адміністратори, менеджери ЗВО, факультетів та інших структурних 

підрозділів забезпечують створення середовища підтримки професійного 

зростання студентів, спрямовують їх професійні запити, допомагають 

працевлаштовуватися. 

Чинниками формування РПІМУ виступають і структурні складові 

системи професійно-педагогічної підготовки. Так, включення поняття 

«професійна ідентичність» або її складових до числа професійних 

компетентностей і програмних результатів навчання майбутніх учителів, а 

також забезпеченість їх формування освітніми компонентами освітньо-

професійних програм унормовують формування професійної ідентичності. 

Відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми (додаток 1 

наказу МОН України № 977 від 11.07.2019 «Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти»), цілі ОПП повинні узгоджуватися з місією та стратегією ЗВО, у 

свою чергу, місія ЗВО визначає його унікальність, призначення й 

суспільну роль, що з представленням професійної ідентичності в місії, 

візії, стратегії розвитку Університету стає інтегральним чинником 

формування РПІМУ. Обсяг освітньої програми, збалансованість освітніх 

компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи) та відповідність змісту освітньої програми 

предметній області спеціальності 014 Середня освіта (достатня 

представленість психолого-педагогічних освітніх компонентів, методик 
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навчання зі спеціальності, методик виховної роботи з учнями, практична 

складова).  

Особливої уваги заслуговує практична підготовка майбутнього вчителя. 

Так, у наказі МОН України № 776 від 16.07.2018 року «Про затвердження 

Концепції розвитку педагогічної освіти» в п.2.5. Концепції розвитку 

педагогічної освіти (Наказ МОН №776, 2018) зазначено, що: «…обсяг 

практичної підготовки має становити не менше 30 кредитів ЄКТС у межах 

обов‘язкової частини бакалаврських програм … не менше половини обсягу 

практичної підготовки має бути відведено для проходження виробничої 

практики із самостійним виконанням професійних завдань». Поряд із тим, у 

п. 2.5 Концепції розвитку педагогічної освіти вказано: «…обсяг практичної 

підготовки … у межах обов‘язкової частини бакалаврських програм 

(починаючи з першого року навчання, у різних закладах освіти і різних класах 

(курсах))…», оскільки безпосереднє знайомство здобувачів освіти з професією 

на третьому році навчання вважаємо запізно для формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя. Означені положення вважаємо суттєвими 

для визначення системи чинників формування ранньої професійно ідентичності 

майбутнього вчителя. 

У контексті розгляду системної, синергетичної дії чинників 

формування РПІМУ, важливою вважаємо реалізацію зазначених у місії 

університету та цілях ОПП положень щодо ПІ майбутніх учителів у меті, 

цілях навчальних програм, силабусів навчальних дисциплін; контекстний, 

практико-орієнтований контент, навчально-професійні завдання, елементи 

дуальної освіти тощо); технології, методи навчання (залучення до 

аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців, організація взаємодії ЗВО і ЗЗСО у 

освітньому процесі, застосування методів кооперованого, проєктного, 

тренінгового навчання тощо); організація освітнього процесу 

(індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти, гнучкі індивідуальні 

графіки виконання завдань тощо); контроль навчальних досягнень 
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(компетентнісний підхід до оцінки навчальних досягнень, діагностики 

сформованості ПІ майбутніх учителів, формувальне оцінювання 

сформованості складових РПІМУ, організація самоконтролю та 

самооцінювання здобувачами освіти своєї діяльності тощо). 

З метою уточнення впливу означених чинників у виборці респондентів  та 

подальшого їх урахування у створенні педагогічної системи формування 

РПІМУ, визначенні психолого-педагогічних умов і в побудові технології 

ефективної реалізації досліджуваного процесу було проведено дослідження, у 

ході якого з‘ясовувалася кореляція між сформованостю РПІМУ та рівнем 

розвитку їх емоційного інтелекту, рефлективності, їх можливістю 

самореалізації у професії, наявністю сімейних педагогічних професійних 

традицій, ціннісних орієнтацій, мотивації до професії здобувачів освіти, 

чинників освітнього процесу. 

У структурі РПІМУ нами виокремлено серед інших емоційно-

рефлексивний компонент (підрозділ 1.4.). З огляду на означене розуміння 

структури РПІМУ було проведене дослідження зв‘язку між розвитком 

емоційного інтелекту майбутніх учителів (за методикою Н. Холла) і рівнем 

сформованості РПІМУ. Методика діагностики емоційного інтелекту (Н. Холл), 

яка передбачає виявлення даних за такими субшкалами: 1) емоційна 

обізнаність – усвідомлення й розуміння своїх емоцій, сформованість словника 

емоцій; 2) управління своїми емоціями – емоційна відхідливість, емоційна 

гнучкість, довільне керування своїми емоціями; 3) самомотивація – управління 

своєю поведінкою шляхом керування емоціями; 4) емпатія – розуміння емоцій 

інших людей, уміння співпереживати поточному емоційному стану іншої 

людини, готовність надати підтримку; 5) розпізнавання емоцій інших людей – 

уміння впливати на емоційний стан інших людей. Для педагогічної професії 

названий комплекс умінь є виключно важливим, його сформованість може 

забезпечити емоційну стабільність і психологічне здоров‘я вчителя та сприяти 

стабільності партнерської взаємодії з учнями.  
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У межах виявлення чинників, що впливають на формування 

професійної ідентичності майбутніх учителів, здійснювалося виявлення 

зв‘язку між першою шкалою (емоційна обізнаність – усвідомлення й 

розуміння своїх емоцій) і рівнем сформованості РПІ студентів. 

Застосування методів статистичної обробки отриманих даних 

(коефіцієнт Спірмена) дозволило виявили слабку пряму статистичну 

залежність між рівнем розвитку емоційної обізнаності студентів та рівнем 

сформованості РПІМУ. 

Коефіцієнт Спірмена обчислювали за формулою (2.1): 

 ,  де  ,    (2.1) 

де, j – номера зв‘язок по порядку для ознаки х; Аj – число однакових 

рангів у j-й зв‘язці з х; k – номери зв‘язок по порядку для ознаки у; Вk – 

число однакових рангів у k-й зв‘язці з у. 

A = [(43-4) + (33-3) + (33-3) + (23-2) + (43-4) + (33-3) + (33-3) + (33-3) + 

(33-3) + (33-3) + (63-6) + (33-3)] / 12 = 44 

B = [(43-4) + (33-3) + (33-3) + (23-2) + (23-2) + (23-2) + (43-4) + (23-2) + 

(33-3) + (23-2) + (33-3) + (23-2) + (23-2)] / 12 = 21.5 

D = A + B = 44 + 21.5 = 65.5 

 

  

 

Зв'язок між ознакою Y і фактором X слабкий і прямий. 

Для того, щоб при рівні значущості α перевірити нульову гіпотезу про 

рівність нулю генерального коефіцієнта рангової кореляції Спірмена при 

конкуруючій гіпотезі Hi. p ≠ 0, треба обчислити критичну точку (2.2): 

 

     (2.2) 



198 
 

де n – обсяг вибірки; p – вибірковий коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена: t (α, к) – критична точка двосторонньої критичної області, яку 

знаходять за таблицею критичних точок розподілу Стьюдента, за рівнем 

значущості α і числа ступенів свободи k = n-2. 

Якщо | p | < Тkp – немає підстав відкинути нульову гіпотезу. Ранговий 

кореляційний зв‘язок між якісними ознаками не значимий. Якщо | p | > Tkp – 

нульову гіпотезу відкидають. Між якісними ознаками існує значущий 

ранговий кореляційний зв‘язок. 

За таблицею Стьюдента знаходимо t (α / 2, k) = (0.05 / 2; 45) = 2.311 

 

  

 

Оскільки Tkp> p, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена. Коефіцієнт рангової кореляції статистично 

незначимий і ранговий кореляційний зв‘язок між оцінками за двома тестами 

незначний. 

З метою виявлення зв‘язку між рівнем розвитку рефлексивності 

майбутніх учителів і рівнем сформованості РПІМУ було проаналізовано 

значення рефлексивності майбутніх учителів, отримане за методикою 

діагностики рефлексивності (опитувальник Карпова А.В.). 

За отриманими результатами спостерігали залежність за середніми 

значеннями рефлексивності й середніми значеннями професійної 

ідентичності (таблиця 2.4).  

Так, результати дослідження показали найвищий рівень 

рефлексивності у студентів із середнім рівнем розвитку професійної 

ідентичності. Можемо передбачити, що навички рефлексії могли 

визначити й точність відповідей студентів, що визначала, у свою чергу, 

рівень сформованості їх ранньої професійної ідентичності. Оскільки 

вміння точно оцінювати себе як суб‘єкта навчання, майбутнього  
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Таблиця 2.4  

Рівень сформованості РПІМУ та рівень розвитку рефлективності 

майбутніх учителів 

Рівень РПІМУ низький середній високий 

Середнє значення РПІМУ  

(макс. – 56) 
10,6 17,8 23,4 

Середнє значення рефлексивності 

(макс 171 і більше ) 
111,8 122,6 117,6 

 

професіонала, професійної групи, професійної діяльності, достовірно 

ідентифікувати власну позицію в запитаннях анкети, власне ставлення 

могло спричинити неусвідомлене завищення чи заниження рівня 

професійної ідентичності майбутнього вчителя, застосування методів 

статистичної обробки отриманих даних (коефіцієнт Спірмена) дозволило 

виявити значимий ранговий кореляційний зв‘язок між рівнем 

рефлексивності та рівнем професійної ідентичності майбутнього вчителя.  

Поряд із тим, спостерігали важливість для майбутніх учителів 

можливості прояву індивідуальних якостей у професійній діяльності. Так, 

виявили, що для 95,3 % студентів важливо, щоб майбутня професія дозволила 

проявити їх індивідуальність; 90,7 % вказали, що знають, які їх особистісні 

якості сприятимуть успіху в майбутній професії; 79,1 % студентів знають, 

якими вміннями мають оволодіти, щоб відчути себе фахівцем у цій галузі, та 

вважають, що їх особистісні якості відповідають обраній професії (рис. 2.9). 

Аналіз кореляції рівня розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів із сімейними професійними установками, цінностями, традиціями, 

дозволив виявити, що із загальної вибірки 34,9 % студентів у професійному 

плані унаслідують близьких людей, у 30,2 % студентів у родинах є педагоги 

(рис. 2.10).  
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 (1)          (2)                   (3)                   (4) 

Рис. 2.9. Результати відповідей студентів на запитання анкети «Мені 

важливо, щоб моя майбутня професія дозволила проявити мою 

індивідуальність» (1);  «Я знаю, які особистісні якості сприяють успіху в 

моїй майбутній професії» (2); «»Я знаю, якими вміннями маю оволодіти щоб 

відчути себе фахівцем у професії» (3); «Мої особистісні якості відповідають 

обраній професії» (4). 

 

Аналіз вибірки студентів із високим рівнем професійної ідентичності 

дозволив виявити, відповідно, 68,2 % і 74,8 %. Тобто прослідковується 

залежність між виділеним чинником і рівнем ПІ. 

Аналіз кореляції емоційно-позитивного сприйняття себе як суб‘єкта 

професійної діяльності з рівнем професійної ідентичності майбутніх учителів 

дозволив виявити неоднозначні результати за схожими запитаннями. 

 

(1) (2) 

Рис. 2.10. Відповіді студентів на запитання анкети «У професійному 

плані я унаслідую близьких мені людей» (1), «У моїй родині є педагоги» (2) 

 

Так, «аналіз результатів загальної вибірки студентів дозволив виявити, 

що 55,8 % респондентів говорять у більшості про позитивні емоції, 

емоційний підйом від перспектив своєї майбутньої професії (рис. 2.11., (1)); 
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поряд із тим, в іншому запитанні 77,6 % респондентів зазначили, що 

професія педагога не завжди викликає у них позитивні емоції (рис. 2.11., (2)); 

і в третьому запитанні 55,6 % респондентів зазначили, що їхні думки про 

майбутню кар‘єру у сфері освіти приносять радість (рис. 2.11., (3))» 

(Коваленко, 2021b).  

              

 (1)                                (2)                                    (3) 

Рис. 2.11. Результати відповідей студентів на запитання анкети «Я 

відчуваю емоційний підйом, коли думаю, які перспективи відкриває переді 

мною моя спеціальність після закінчення вишу» (1); «Професія педагога не 

завжди викликає в мене позитивні емоції» (2), «Мої думки про майбутню 

кар‘єру у сфері освіти приносять мені радість»(3) 

 

Підсумовуючи можемо зазначити, що за всіма запитаннями більше 

половини студентів демонстрували позитивний спектр емоцій щодо 

педагогічної професії, що може стати підґрунтям цілеспрямованого процесу 

формування професійної ідентичності майбутніх учителів. 

Аналізуючи залежність рівня сформованості професійної ідентичності 

майбутніх учителів і значимості для них мотивів професійної діяльності 

виявили, що для студентів із високим, вище середнього й середнім рівнями 

професійної ідентичності найбільш значимими стали мотиви професійної 

діяльності: задоволення від процесу й результату роботи; можливість найбільш 

повної самореалізації саме в даній діяльності та грошовий заробіток (Табл. 2.5) 

(Додаток Е). 

Аналіз відповідей студентів 3–4 курсів щодо чинників, які, на їх думку, 

найбільше визначали їх професійну ідентичність у системі професійно-

педагогічної підготовки, виявив низькі коефіцієнти вибору за чинниками: 
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Таблиця 2.5 

Мотиви професійної діяльності майбутніх учителів із рівнем 

професійної ідентичності від високого до середнього 

Значущість 

мотивів  

Мотиви професійної діяльності 

У дуже незначній 

мірі 

Прагнення уникнути критики з боку керівника або колег 

Грошовий заробіток 

У досить 

незначній мірі 

Прагнення до кар‘єрного просування по роботі 

Прагнення уникнути можливих покарань або 

неприємностей, потреба в досягненні соціального 

престижу й поваги з боку інших 

У невеликій, але 

значимій мірі 

Грошовий заробіток 

У досить великій 

мірі 

Можливість найбільш повної самореалізації саме в даній 

діяльності 

У дуже великій 

мірі 

Задоволення від самого процесу і результату роботи 

Можливість найбільш повної самореалізації саме в даній 

діяльності 

 

самостійна робота за темами педагогічних дисциплін (0,15); курсове педагогічне 

дослідження (0,21), семінарські заняття з педагогічних дисциплін (0,28); 

підготовка звітної документації (0,32). Високі коефіцієнти було виявлено за 

такими чинниками: наявність можливості отримання професійного досвіду в 

системі професійно-педагогічної підготовки (0,93); тренінгові заняття з 

педагогічних дисциплін (0,73); інтеграція майбутніх учителів у професійну 

спільноту (0,89); можливість прийняття студентами професійних рішень (0,86); 

прийняття професійною спільнотою студента як учителя (0,85); взаємодія з 

учителями-предметниками (0,79).  

Отже, узагальнюючи отримані результати можемо дійти висновку щодо 

чинників, які визначають ефективність формування професійної ідентичності 



203 
 

майбутніх учителів. Виявлено, що розвинена рефлексивність визначала 

сформованість ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів. Поряд із 

тим, спостерігали кореляцію високого рівня професійної ідентичності майбутніх 

учителів із наявністю сімейних педагогічних професійних традицій. Аналіз 

залежності рівня сформованості «професійної ідентичності майбутніх учителів і 

значимості для них мотивів професійної діяльності дозволив виявити, що для 

студентів із високим, вище середнього й середнім рівнями професійної 

ідентичності найбільш значимими стали мотиви професійної діяльності: 

задоволення від процесу і результату роботи; можливість найбільш повної 

самореалізації саме в даній діяльності і грошовий заробіток» (Коваленко, 2021b). 

На основі термінологічного й системного аналізу, систематизації та 

узагальнення наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних фахівців, структурно-

логічного аналізу результатів емпіричного дослідження чинників формування 

РПІМУ впливовими визначено такі чинники: розвиток рефлективності, 

професійної самооцінки, позиції, мотивації студентів; наявність можливості 

професійного досвіду у процесі професійної підготовки; можливість прийняття 

студентами професійних рішень; взаємодія з учителями-практиками; інтеграція 

у професійну спільноту; можливість самореалізації у професії; наявність 

професійних цілей і планів. Означені чинники було враховано у створенні 

педагогічної системи формування РПІМУ, визначенні психолого-педагогічних 

умов і в побудові технології ефективної реалізації досліджуваного процесу. 

 

 

2.3. Критерії, показники та рівні сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів 

 

Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів обумовлено обґрунтованими 

нормативними засадами досліджуваного феномену, який здійснено з позицій 

компетентнісного та аксіологічного підходів (підрозділ 1.3); сутністю та 
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структурою РПІМУ (підрозділ 1.4), що, у свою чергу, ґрунтувалося на аналізі 

наявних у науковому полі підходів до розуміння сутності поняття професійна 

ідентичність, експериментальних досліджень особливостей процесу 

формування ПІ, ретроспективному аналізі власної педагогічної практики та 

педагогічної практики колег тощо. Поряд із тим проведений констатувальний 

експеримент дозволив уточнити визначені критерії, показники, рівні 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів надав 

можливість виявити стан сформованості РПІМУ, уточнити діагностичний 

інструментарій для проведення констатувального та контрольного етапів 

педагогічного експерименту.  

Самосвідомість педагога, його саморозуміння, професійна самооцінка 

може набувати розвитку й удосконалюватися залежно від того, як учні 

оцінюють компетентність учителя-професіонала (знання предмета, уміння 

викладати зрозуміло, цікаво, нестандартно, творчо); зацікавленість в учнях, 

уміння розуміти дітей, встановлювати ділові й емоційні стосунки зі школярами, 

уміння бути чесним та справедливим; емоційну зрілість, оптимізм, 

життєрадісність, енергійність, гнучкість. На думку авторки, перелічені фактори 

й уможливлюють розвиток професійної ідентичності педагога. Окрім цього, не 

менш важливою складовою професійної самосвідомості вчителя (Тороп, 2011, с. 

254) є його ставлення до колег, професійної спільноти. В такий спосіб учитель 

здійснює самооцінювання власних дій: з одного боку, власні актуальні успіхи й 

невдачі порівняно з минулим, відмічаючи власне зростання чи спад й 

перспективи свого розвитку в майбутньому, з іншого боку, педагог, оцінюючи 

рівень власних досягнень, порівнює з іншими референтними особами, членами 

педагогічного колективу (Тороп, 2011). 

У словнику української мови за редакцією академіка І. Білодіда сутність 

поняття «критерій» визначено як «підстава для класифікації, оцінки або 

визначення чогось» (Словник української мови, 1976, с. 10). Поряд із тим, 

«показник» згідно зі статтею того самого словника, ‒ це «наочні дані про 
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результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чому-небудь; 

… дані, які свідчать про кількість чого-небудь» (там само, 1976, с. 253).  

Ґрунтуючись на означеному визначенні, критерії розглядаємо як 

ключові одиниці розглядуваного феномену, які класифікують, окреслюють 

його суттєві підструктури. У контексті розгляду феномену ранньої 

професійної ідентифікації майбутніх учителів, критерії розкривають сутність 

компонентів РПІМУ і надають характеристику того, що являє собою 

сформовану професійну ідентичність здобувача освіти на ранніх етапах 

навчання. Показники, у свою чергу, розуміємо як характеристики критеріїв, 

які відображають найбільш важливі стійкі властивості об‘єкта й дозволяють 

отримати для аналізу кількісні дані про стан розвитку критерію в динаміці, 

зробити висновки, припущення та виявити тенденції. 

Визначення критеріїв сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів (Таблиця 2.6) ґрунтувалося на сформульованій у 

підрозділі 1.4 сутності та структурі ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, виокремлених компонентах (таблиця 1.2.), і були 

увідповіднені статусам професійної ідентичності (Дж. Марсіа, А. Озеріна). 

Основними критеріями статусів професійної ідентичності студентів 

бакалаврату, за А. Озеріною (Озерина, 2012), є рівень її сформованості та 

зрілості. Ураховуючи той факт, що в нашому дослідженні ми вивчаємо 

феномен ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, яка являє 

собою початковий етап формування феномену компетентності, 

схарактеризуємо критерії, показники та рівні сформованості РПІМУ за 

методикою А. Озеріної увідповіднено до предмету нашого дослідження.  

Критеріями визначення сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів визначено: ідентифікаційну інтегрованість 

та особистісну автономність. Критерій ідентифікаційна інтегрованість 

ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя відображає повноту 

знань про образ професії, образ професіонала, педагогічні професійні 

цінності, складові професійної самооцінки, види професійної мотивації,  
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Таблиця 2.6 

Критерії, показники та рівні сформованості ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя  

 

Сутність компонентів РПІМУ 
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можливості професійної кар‘єри тощо. Поряд із тим, критерій характеризує 

ступінь засвоєння, інтегрованості, усвідомлення знань і використання їх у 

своїй діяльності. Означений критерій відображає усвідомлення студентом 

унікальності й виокремлення зі світу професій педагогічної професії, 

розуміння обов‘язків, прав, місії. Критерій особистісна автономність 

відображає самостійність, незалежність студентів у створенні власної 

ідеальної моделі професіонала, педагогічної професії; визначенні 

професійної позиції, плануванні власної педагогічної кар‘єри, прийнятті 

самостійних навчально-професійних рішень.  

Критерій відображає здатність студентів оцінити власні здібності, 

отриманий педагогічний досвід, послуговуючись загальноприйнятими 

уявленнями, але ґрунтуючись на власних критеріях здатності до емоційно-

позитивного сприйняття.  

Описаний процес ґрунтується на характерному для рольової 

ідентичності механізму інтеріоризації, механізму переведення зовнішніх 

сенсів у внутрішні переконання, цінності, знання, позицію, що стає основою 

самооцінки, мотивації, професійної активності.  

Поряд із тим, означені критерії визначають загальну характеристику 

змісту педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів: формування професійних компетеностей, знань про 

професію, професійних цінностей і розвиток їх рефлексивності, самостійності у 

судженнях. 

Показниками сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя обрано адаптовані показники професійної ідентичності 

А. Озеріної: когнітивно-ціннісний компонент (образ професії, образ 

професіонала); емоційно-рефлексивний компонент (емоційно-позитивне 

ставлення до професії, професійна самооцінка); мотиваційно-діяльнісний 

компонент (навчально-професійні цілі, плани, професійна мотивація, професійна 

позиція). 
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Сутність показників у контексті дослідження ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя включає: 

Образ професії, що визначаємо як уявлення майбутнього вчителя про 

професію, знання професійних обов‘язків, умов праці вчителя, і його 

ставлення до неї.  

Образ професіонала, що розглядаємо, як особистісну, узагальнену 

модель еталону представника професії, ідентифікація майбутніх учителів, що 

сприяє появі власного бачення себе у професії та досягнення професійної 

ідентичності.  

Ставлення до професії, що розуміємо, як емоційно позитивне / 

негативне сприйняття професії, яке визначає прийняття / неприйняття 

студентом себе як майбутнього професіонала, професійної діяльності як 

сфери власної самореалізації та розвитку, ступінь увідповіднення себе до 

професійної спільноти. Означені феномени розглянуто в роботі в підрозділі 

1.4.  

Професійну самооцінку визначаємо як стійке емоційне ставлення 

майбутнього вчителя до себе як професіонала, до власної навчально-

професійної активності, досвіду, що дозволяє з позиції власного розуміння 

оцінити свої дії, вчинки, ставлення, емоційний стан. 

Аналіз наукових джерел показує, що професійна самооцінка педагога, 

професійно-педагогічна самооцінка ‒ це «вид та складова загальної 

самооцінки особистості, що являє собою оцінку власних практичних і 

теоретичних знань і вмінь, відповідність їх певному еталону, усвідомлення 

рівня своїх досягнень серед інших суб‘єктів навчального процесу» 

(Мамон, 2011, с. 176); уявлення про себе, як про фахівця, про свої професійні 

якості, знання, навички та вміння, про своє місце у професійному 

середовищі» (Бєланова, 2005, с. 49); «відображає судження людини про міру 

наявності в неї професійних якостей і властивостей у співвіднесенні їх із 

певними професійними еталонами, які є системою професійних цінностей 

тієї професійної спільноти, до якої суб᾿єкт самооцінки належить та з якою 
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себе ідентифікує» (Одінцова, 2013; с.82); «здатність особистості адекватно 

оцінювати результати своєї діяльності та способи її здійснення на основі 

прийнятих і пропонованих норм (професіограми) та інноваційних змін в 

освіті ...» (Зуєва, 2017, с. 52); «самовідношення службовця до результату 

зіставлення реального й ідеального «Я - професіонал», що формується в 

результаті процесу самооцінювання (в контексті професійної діяльності 

порівняно з іншими та із самим собою)» (Качалова, 2018, с. 350); «свідомі 

судження педагога, в яких він намагається сформулювати свою значимість, 

яка визначається загальновизнаними нормами, критеріями й цілями, 

уявленнями про рівні власних досягнень, моральними принципами, 

правилами поведінки» (Вахмістрова, 2016, с. 17). 

Навчально-професійні плани трактуємо як визначені студентом 

професійні перспективи щодо майбутнього місця роботи, професійного 

розвитку,  професійного майбутнього. 

Професійна позиція схарактеризована як активність майбутнього 

вчителя у професійному розвитку, що супроводжується відчуттям тотожності 

із собою як із майбутнім фахівцем, усвідомленням і демонстрацією 

приналежності до певної професійної групи. В. Мижерикова і М. Єрмоленко 

визначають позицію педагога як систему інтелектуальних, вольових і 

емоційно-оцінних ставлень до педагогічної дійсності й педагогічної 

діяльності, які є джерелом його активності (Мижериков, 2002, с. 50). 

А. Маркова зазначає, що професійна педагогічна позиція ‒ це стійка система 

ставлення вчителя (до учня, до себе, до колег), що, власне, і визначає його 

поведінку (Маркова, 1996, с. 36). Д. Пріма професійну позицію визначає як 

«офіційне положення людини в тій чи іншій підсистемі стосунків, що 

відображає домінантні й вибіркові ставлення людини до того, що є для неї 

суттєвим», «ставлення фахівця до професії та до себе в ній, що виявляється в 

діяльності» (Пріма, 2019, с. 234). 

Професійна мотивація окреслена як система мотивів або потреб, дія 

конкретних стимулів, сукупність внутрішніх і зовнішніх сил, що обумовили 



210 
 

вибір професії, підтримують професійну самореалізацію студента, активне 

опанування професією у системі професійної підготовки, надають 

професійній діяльності спрямованості, досягнення певних цілей.  

Мотиви вступу в педагогічний ЗВО і вибору професії педагога 

(вчителя, вихователя дитячого садка тощо) різноманітні (Ільїн, 2011), 

причому деякі з них не відповідають педагогічній діяльності.  

Д. Мак-Келланд побудував теорію мотівації на основі «потреб 

соціальної поведінки людини: 1) потреба влади, впливу; 2) потреба успіху, 

самореалізації; 3) потреба приналежності, потреба в співробітництві» (Мак-

Келланд, 2007).  

К. Замфір у структурі мотивації трудової діяльності виокремлює три 

«складові: 1) внутрішня мотивація, виникає та пов᾿язана безпосередньо з 

процесом і результатом праці; 2) зовнішня позитивна мотивація характеризує 

опосередковано пов᾿язані із процесом і результатом праці: «матеріальне 

стимулювання, кар‘єрний ріст, схвалення з боку колег і колективу, престиж, 

стимули, заради яких людина вважає за потрібне докласти свої зусилля»; 

3) зовнішня негативна мотивація ґрунтується на мотивах, непов‘язаних 

безпосередньо із процесом і результатом праці та які мають негативні емоційне 

забарвлення уникання: покарання, критику, осуд, штрафи тощо» (Замфир, 

1983).  

Є. Ільїн, розглядаючи причини, які спонукають людину займатися тим чи 

іншим видом професійної діяльності, виділяє такі групи: «перша група 

причин ‒ спонукання суспільного характеру. Це й усвідомлення необхідності 

приносити користь суспільству, це й бажання надавати допомогу іншим людям 

(що може проявлятися в навчанні дітей, у лікуванні хворих, у захисті своєї 

батьківщини тощо), це і громадська установка на необхідність трудової 

діяльності (хто не працює ‒ той не їсть), і небажання уславитися неробою, 

дармоїдом; друга група ‒ отримання певних матеріальних благ для себе та сім‘ї: 

заробляння грошей для задоволення матеріальних і духовних потреб; третя 

група ‒ задоволення потреби в самоактуалізації, самовираженні, самореалізації: 
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людина не може бути бездіяльною за своєю природою, а її природа така, що 

вона ‒ не тільки споживач, але й творець. У процесі творення вона отримує 

задоволення від творчості, виправдовує сенс свого існування. До цієї самої 

групи належить і мотив, пов‘язаний із задоволенням потреби в суспільному 

визнанні, у повазі з боку інших» (Ільїн, 2000). 

А. Байметов, вивчаючи мотиви педагогічної діяльності, об‘єднав всю 

їхню розмаїтість у три групи: 1) мотиви повинності; 2) мотиви зацікавленості 

й захопленості викладанням предмета; 3) мотиви захопленості спілкуванням 

із дітьми («любов до дітей»). За характером домінування цих мотивів 

автором виокреслено чотири групи вчителів: з домінуванням повинності 

(43 %), з домінуванням інтересу до дисципліни, що викладається (39 %), з 

домінуванням потреби спілкування з дітьми (11 %) і без провідного мотиву 

(7 %) (Ільїн, 2011). 

Застосовуючи до кожного з означених показників сформованості 

РПІМУ виокремлені критерії (ідентифікайну інтегрованість та особистісну 

автономність), за методикою А. Озеріної, отримали характеристики за 

кожним показником (таблиця 2.7). 

Означені характеристики показників, стали основою визначення рівнів 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

(досягнута, мораторій, зумовлена, дифузна).  

Зазначимо, що розгляд рівнів професійної ідентичності має певні 

відмінності у трактуванні різними вченими, що зумовлюється розглядом 

відмінностями позицій їх концепцій ідентичності.  

Так, Н. Пряжніков, Є. Пряжникова виокремили п᾿ять рівнів 

професійної ідентичності особистості: невиражена, виражена пасивна, 

активна, стійка. «Невиражена професійна ідентичність передбачає 

усвідомлення далеких і близьких професійних цілей, прагнення зрозуміти 

свою справу, оволодіти нею в повному обсязі, освоїти всі професійні 

функції; визначення структури професійних відносин і пошук свого місця 

в них; відповідність людини та професії – «хочу» (професійний досвід  
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Таблиця 2.7 

Компоненти, критерії, рівні сформованості РПІМУ 

 

 

Рівні 

 

Критерії 

  

Компоненти  

показники  

Характеристика рівнів сформованості РПІМУ 

Досягнута Мораторій Зумовлена Диффузна 

інтегрованість 

автономність 

неінтегрова-

ність 

автономність 

інтегрованість 

неавтоном-

ність 

неінтегрова-

ність 

неавтономність 

К
о
гн
іт
и
в
н
о
-

ц
ін
н
іс
н
и
й

 Образ 

профессії 

цілісний 

внутрішній 

фрагментарний 

внутрішній 

цілісний 

поверхневий 

фрагментарний 

поверхневий 

Образ 

професіонала 

чіткий 

усвідомлений 

розмитий 

усвідомлений 

чіткий 

стереотипний 

розмитий 

стереотипний 

Е
м
о
ц
ій
н
о
-

р
еф
л
ек
си
в
н
и
й

 

Ставлення до 

професії 

эмоційне 

прийняття 

раціональне 

эмоційне 

відторження 

раціональне 

эмоційне 

прийняття 

ірраціональн

е 

эмоційне 

відторження 

ірраціональне 

Професійна 

Самооцінка 

адекватна 

рефлексивна 

неадекватна 

рефлексивна 

адекватна 

ригидна 

неадекватна 

ригидна 

М
о
т
и
в
а
ц
ій
н
о
- 

ц
ін
н
іс
н
и
й

 

Навчально-

професійні  

плани 

визначені 

власні 

невизначені 

власні 

визначені 

запозичені 

невизначені 

запозичені 

Професійна 

позиція 

активна 

автономна 

пасивна 

автономна 

активна 

залежна 

пасивна 

залежна 

Професійна 

мотивация 

позитивна 

інтринсивна 

негативна 

інтринсивна 

позитивна 

екстринсивна 

негативна 

екстринсивна 

 

дорівнює 0; професійне спілкування дорівнює 0; характеристика ‒ мріє). 

Виражена, пасивна професійна ідентичність відображає засвоєння 

основних знань, вимог професії до людини, усвідомлення своїх 

можливостей, уявлення про виконання діяльності, здійснення діяльності 

за зразком; встановлення професійних контактів, входження у професійне 
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співтовариство; відповідність людини і професії ‒ «знаю» (професійний 

досвід не дорівнює 0; професійне спілкування не дорівнює 0; 

характеристика – обізнаний). Активна професійна ідентичність 

відображає практичну реалізацію обраних професійних цілей, демонструє 

самостійне й усвідомлене виконання особистістю діяльності, формування 

на цій основі свого індивідуального стилю професійної діяльності; 

формування важливого кола професійних контактів, інтенсифікація 

засобів професійного спілкування; відповідність людини та професії ‒ 

«можу» (професійний досвід людини дорівнює const; професійне 

спілкування само const; характеристика – умілий). Стійка професійна 

ідентичність професіонала передбачає вільне виконання ним професійної 

діяльності, поряд із підвищенням рівня домагань ‒ пошук складних 

завдань, удосконалення, майстерність і творчість; відчуття значущості 

професійних контактів, усвідомлення своєї професійної неповторності, 

бажання передавати свій досвід іншим, ділитися ним; відповідність 

людини та професії ‒ «роблю» (професійний досвід прямує до 

нескінченності; професійне спілкування прагне до досконалості; 

характеристика суб‘єкта діяльності ‒ творчий)» (Пряжніков, 2005, с. 72). 

У нашій роботі рівні розвитку РПІМУ були увідповіднені статусам 

професійної ідентичності. Дослідники (Дж. Марсіа, А. Озеріна, Є. Єрмолаєва 

та ін.) вказують, що розвиток професійної ідентичності направлений від 

несформованості до сформованості її структурних компонентів, від 

незрілості до зрілості. На початку становлення формування професійної 

ідентичності (дифузний і зумовлений статуси) зовнішні детермінанти 

відіграють пріоритетну роль. Основою подальшого розвитку професійної 

ідентичності стають внутрішні умови й детермінанти (досягнутий і статус 

мораторію).  

Рівень сформованості РПІМУ – досягнута характеризується 

інтегрованістю й автономністю основних її компонентів. Когнітивний 

компонент характеризується цілісним і внутрішнім образом професії, 
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чітким і усвідомленим образом професіонала. Емоційно-ціннісний 

компонент відображає прийняття й емоційно-позитивне, раціональне 

ставлення до професії, адекватну й рефлексивну самооцінку. Мотиваційно-

діяльнісний компонент характеризують визначені, власні професійні цілі, 

активна професійна позиція, позитивна й інтринсивна професійна 

мотивація. Рівень сформованості РПІМУ – досягнута, характеризують 

сформованість педагогічних компетентностей, уявлень майбутніх учителів 

про місію педагогічної професії, образ учителя; умови й цінності 

педагогічної професії, професійну групу; позитивне сприйняття себе як 

суб‘єкта навчально-професійної діяльності, майбутньої професійної 

діяльності, уподібнення себе з представниками професійної групи; 

готовність майбутніх учителів до самореалізації у професії; наявність 

планів професійної самореалізації. 

Рівень сформованості РПІМУ – мораторій, представлений 

неінтегрованістю але достатньою автономністю компонентів професійної 

ідентичності. Таке протиріччя спостерігається в усіх її структурних 

компонентах і обумовлено прагненням особистості до незалежності в розумінні 

професії, але відсутністю для цього основи у вигляді досвіду, стійких 

переконань тощо. Когнітивний компонент складається з фрагментарного, 

внутрішнього образу професії та розмитого, але усвідомленого образу 

професіонала. Емоційно-ціннісний компонент відображає неприйняття 

майбутніми вчителями професії та раціональним ставленням до неї, 

неадекватною та рефлексивної самооцінкою. Мотиваційно-діяльнісний 

компонент відображає невизначені власні професійні плани, пасивну, 

автономну професійну позицію й негативну, інтринсивну професійну 

мотивацію.  

Рівень сформованості РПІМУ – мораторій, характеризує 

суперечливий стан: недостатня сформованість педагогічних 

компетентностей поряд із прагненням і готовністю до самореалізації себе в 

обраній професії, фрагментарний образ професії, образ професіонала, 
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неприйняття здобувачами освіти майбутньої професії, невизначені, але 

власні професійні плани. Зумовлена професійна ідентичність 

характеризується інтегрованістю але неавтономністю її структурних 

компонентів. Студенти мають чіткі уявлення щодо їх майбутньої професії, 

виявляють своє ставлення до неї, які запозичені ними у значимої особи. 

Когнітивний компонент складається з цілісного, однак поверхневого 

образу професії, чіткого та стереотипного образу професіонала. Прийняття 

та ірраціональне ставлення до професії, адекватна й ригідна самооцінка 

характеризують емоційно-ціннісний компонент професійної ідентичності. 

Мотиваційно-діяльнісний компонент представлений визначеними, 

запозиченими навчально-професійними цілями, активною та залежною 

професійною позицією, позитивною та екстринсивною професійною 

мотивацією.  

Рівень сформованості РПІМУ – зумовлена ґрунтується на сформованих, 

але стереотипних, успадкованих від референтної людини чи групи професійних 

уявленнях і ставленні до професійної спільноти, себе як професіонала; 

передбачає адекватну, але ригідну самооцінку, визначені, але не власні 

професійні цілі, пасивну й залежну професійну позицію та негативну 

екстринсивну професійну мотивацію. Дифузна професійна ідентичність 

представлена неінтегрованістю й неавтономністю її компонентів. Висока 

вираженість цього статусу може бути охарактеризована як негативна 

професійна ідентичність. Частковий, поверхневий образ професії і розмитий, 

стереотипний образ професіонала складають когнітивний компонент дифузного 

статусу. Емоційно-ціннісний компонент професійної ідентичності 

характеризується неприйняттям, неототожненням, ірраціональним ставленням 

до майбутньої професії, неадекватною та ригідною самооцінкою. Мотиваційно-

діяльнісний компонент рівня сформованості РПІМУ – дифузна, складається з 

невизначених, запозичених навчально-професійних планів; пасивної, залежної 

професійної позиції та негативної, екстринсивної професійної мотивації. 

Дифузна професійна ідентичність говорить про недостатню сформованість 



216 
 

педагогічних компетентностей, уявлень майбутніх учителів про місію 

педагогічної професії, частковий, поверхневий образ професії та розмитий, 

стереотипний образ професіонала; неприйняття, ірраціональне ставлення до 

педагогічної професії, неадекватна й ригідна самооцінка; невизначені, 

запозичені навчально-професійні плани; пасивна, залежна професійна позиція 

та негативна, екстринсивна професійна мотивація. 

Означені рівні характеризують тимчасовий стан ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя. Згідно з науковими дослідженнями 

ідентичності (Эриксон, 2006; Stryker, 1968; Marcia, (1967; Berzonsky, 1989), з 

положеннями статусної моделі Дж. Марсіа (Marcia, 2002) становлення 

ідентичності є нелінійним процесом, проходить через кризові стани (рис. 

2.12). 

 

Рис. 2.12. Особливості формування  ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів 

 

Тобто статус досягнутої ідентичності передбачає попередній стан 

мораторію, до якого особистість може потрапити з будь-якого з трьох 
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станів: зумовлена, дифузна, а також досягнута. Можливі й переходи між 

іншими статусами (прогрес чи регрес) в період становлення та вже на етапі 

професійної майстерності у відповідь на певні серйозні життєві зміни й 

обставини (Marcia, 2002; Zucker et al., 2002; Kroger et al., 2012; Fadjukoff et 

al., 2010; Berzonsky et al., 2013; Clarke et al., 2009; McLean et al., K. C., 

Pasupathi et al., 2012; Sergeeva et al., 2019). Так, наприклад, рух від статусу 

ідентичності зумовлена до дифузної можливий, якщо стереотипні уявлення 

майбутніх учителів (не власні особистісні, а унаслідувані від авторитетної 

особи, сформовані на фоні громадської думки тощо) піддаються 

критичному аналізові, або у професійних ситуаціях визнаються особистістю 

неефективними й унаслідок чого перестають бути стійким підґрунтям для 

професійних рішень, позиції. Поряд із тим, власні уявлення не встигають 

сформуватися, виникає кризовий стан. Досягнута, сформована, 

консолідована, інтегрована структура ідентичності індивіда забезпечує 

особисту систему оцінок і підґрунтя для прийняття рішень, інтерпретації 

досвіду й інформації, що дозволяє зберігати осмислене почуття 

самосвідомості, тотожності й безперервності, незважаючи на випадкові 

події та зміни в житті (Berzonsky, 2005). 

Отже, в ході дослідження на основі структури ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, визначено критерії сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів (особистісної автономності, 

ідентичнісної інтегрованості), уточнено показники: когнітивно-ціннісний 

компонент (образ професії, образ професіонала); емоційно-рефлексивний 

компонент (емоційно-позитивне ставлення до професії, професійна 

самооцінка); мотиваційно-діяльнісний компонент (навчально-професійні цілі, 

плани, професійна мотивація, професійна позиція) та схарактеризовано рівні 

сформованості РПІМУ: досягнута, мораторій, зумовлена, дифузна. 
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Висновки до розділу 2 

 

Застосування релевантних емпіричних методів дозволило здійснити 

констатувальне дослідження, яке передбачало такі етапи: підготовчий, 

практичний та узагальнювальний. На підготовчому етапі укладено 

комплекс методик відповідно до компонентів ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, на практичному етапі проведено 

констатувальне дослідження, на узагальнювальному етапі здійснено 

обробку й аналіз результатів дослідження. Вибірку склали 122 майбутніх 

учителя – студенти другого курсу Сумського державного педагогінчого 

університету імені А. С. Макаренка, Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.  

За результатами дослідження виявлено ставлення майбутніх учителів 

до майбутньої професії, сформованість образу професії; усвідомлення себе 

вчителем, уналежнення себе до професійної групи, професійні плани: 

95,3 % опитаних студентів усвідомлюють місію педагогічної професії в 

суспільстві; 81,4 % вважають постать учителя високошанованою; 55,8 % 

схвалюють свій професійний вибір; 37,2 % респондентів зазначили, що 

професія вчителя повністю задовольняє їх потреби й запити; 25,5  % 

уналежнюють себе до педагогічної спільноти; 37,2 % не мають цілісного 

уявлення про професію; для 25,6 % майбутня професія нічим не 

відрізняється від багатьох інших; 30,2 % респондентів не знають, яким має 

бути ідеальний представник майбутньої педагогічної професії; 67,4  % 

студентів відчувають себе скоріше студентом, ніж майбутнім фахівцем; 

31 % мали професійні плани. 

Узагальнення отриманих результатів дозволило дійти висновку щодо 

сформованості компонентів РПІМУ: найбільш високими були показники 

когнітивно-ціннісного компоненту (образ професії – 71,9 %, образ 

професіонала – 67,9 %). Встановлено, що значно нижчими виявилися 
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показники емоційно-рефлексивного компоненту (ставлення до професії – 

49,4 % професійна самооцінка – 45,8 %) і мотиваційно-діяльнісного 

компоненту (навчально-професійні плани – 34,6 %, професійна позиція – 

31,2 %, професійна мотивація – 28,1 %).  

Теоретичне вивчення розробленості пробеми професійної 

ідентичності та практичне дослідження стану сформованості РПІМУ 

дозволило констатувати, що становлення професійної ідентичності 

майбутніх учителів має нелінійний, хвильоподібний, перманентний 

характер. Виявлено, що протягом здобуття професійної освіти професійна 

ідентичність студентів проходить через кризи, які є важливими для 

становлення професійної ідентичності майбутніх учителів.  

Доведено, що професійній ідентичності майбутніх учителів другого 

року навчання у ЗВО властива найсуттєвіша криза ідентичності, 

обумовлена переглядом власного професійного вибору протягом першого 

року навчання у ЗВО. Зазначена вище констатація довела актуальність 

створення педагогічної системи формування РПІМУ саме в означений 

період. Акцентовано, що поряд із подоланням кризи створена педагогічна 

система слугує підґрунтям подальшого усвідомленого опанування 

професією, більш ефективної адаптації студентів до майбутньої 

педагогічної діяльності, фактору, який може збільшити відсоток молоді, 

які за покликанням реалізуються в педагогічній професії. 

Визначено чинники формування РПІМУ: макрочинники (глобальний, 

панрегіональний), мезочинники (загальнодержавний, регіональний, 

локальний, інституційний, субінституційний), мікрочинники (особистісні 

(викладач, студент, адміністратор), структурних складових професійно-

педагогічної системи).  

Означені чинники формування враховано у створенні педагогічної 

системи формування РПІМУ (наявність професійного досвіду, можливість 

прийняття студентами професійних рішень, рівень рефлексивності 

студентів, інтеграція у професійну спільноту, можливість самореалізації у 
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професії; наявність сімейних педагогічних професійних традицій), у 

визначенні психолого-педагогічних умов і в побудові технології 

ефективної реалізації досліджуваного процесу.  

Виявлення впливу глобальних чинників формування РПІМУ, а саме 

радикальних змін в організації освітнього процесу, зумовлених 

карантином COVID-19, дозволило дійти висновку, що екстремальні 

соціальні ситуації можуть зруйнувати професійну ідентичність або різко 

змінити її.  

Так, аналіз проблем і запитів майбутніх учителів у ситуації 

карантину здійснений на вибірці, яку склали здобувачі вищої освіти 

(першого (17,9 %), другого (50,9 %) третього (21,6 %) року навчання, 

першого (бакалаврського) та 9,6 % другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти, серед яких 95,6 % респондентів жіночої статі, 4,4 % чоловічої 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(21,3 %), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (49,3 %), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка (29,4 %), загальною кількістю 

160 респондентів. Використано такі методи дослідження: он-лайн 

опитування (Google форма), он-лайн інтерв‘ю (Zoom, BigBlueButton), 

вивчення освітніх продуктів (Moodle)). За отриманими результатами 

виявлено зниження сформованості РПІМУ за такими показниками: 

професійна самооцінка (-6 %), ставлення до професії (-11 %), навчальні 

цілі та плани (-23 %). Виявлено запити студентів у професійному розвитку 

в умовах дистанційного навчання (в опановуванні сучасними 

дистанційними технологіями навчання (64 % респондентів); в оволодінні 

навичками психолого-педагогічної підтримки учнів у дистанційній формі 

навчання (47 % респондентів), що вважаємо суттєвим тенденціями в 

контексті формування РПІМУ. 

Застосування класифікації та контент-аналізу наукових праць із 

досліджуваної проблеми, аналізу сутності, структури ранньої професійної 
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ідентичності майбутнього вчителя дозволило визначити критерії 

сформованості РПІМУ (особистісної автономності, ідентичнісної 

інтегрованості), уточнити показники: когнітивно-ціннісний компонент 

(образ професії, образ професіонала); емоційно-рефлексивний компонент 

(емоційно-позитивне ставлення до професії, професійна самооцінка); 

мотиваційно-діяльнісний компоненти (навчально-професійні цілі, плани, 

професійна мотивація, професійна позиція) й рівні сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів, які було увідповіднено 

статусам професійної ідентичності (Дж. Марсіа, А. Озеріна): рівень 

сформованості РПІМУ – досягнута – когнітивно-ціннісний (цілісний і 

внутрішній образ професії, чіткий і усвідомлений образ професіонала); 

емоційно-рефлексивний (прийняття й емоційно-позитивне, раціональне 

ставлення до професії, адекватна й рефлексивна самооцінка); мотиваційно-

діяльнісний (визначені, власні професійні цілі, активна професійна 

позиція, позитивна й інтринсивна професійна мотивація)); рівень 

сформованості РПІМУ мораторій (когнітивно-ціннісний (фрагментарний 

внутрішній образ професії; розмитий, але усвідомлений образ 

професіонала); емоційно-рефлексивний (неприйняття здобувачами освіти 

майбутньої професії, раціональне ставлення до неї; неадекватна й 

рефлексивна самооцінка); мотиваційно-діяльнісний (невизначені власні 

професійні плани; пасивна автономна професійна позиція та негативна 

інтринсивна професійна мотивація) компоненти); рівень сформованості 

РПІМУ – зумовлена (когнітивно-ціннісний (цілісний поверхневий образ 

професії, чіткий і стереотипний образ професіонала); емоційно-

рефлексивний (прийняття та ірраціональне ставлення до професії, 

адекватна й ригідна самооцінка); мотиваційно-діяльнісний (визначені 

запозичені навчально-професійні цілі; активна й залежна професійна 

позиція; позитивна й екстринсивна професійна мотивація) компоненти); 

рівень сформованості РПІМУ – дифузійна (когнітивно-ціннісний 

(частковий, поверхневий образ професії та розмитий, стереотипний образ 
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професіонала); емоційно-рефлексивний (неприйняття, неототожнення, 

ірраціональне ставлення до майбутньої професії, неадекватна й ригідна 

самооцінка); мотиваційно-діяльнісний (невизначені, запозичені навчально-

професійні плани; пасивна, залежна професійна позиція та негативна, 

екстринсивна професійна мотивація) компоненти).  

 

Основний зміст другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Коваленко, 2019b; 2020a; 2021b; 2019c; Коваленко, Гриценко, 2020e; 

Коваленко, 2021e; 2021f). 
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ РАННЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНО-ТРЕНІНГОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

3.1. Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі  

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів  

 

Системний аналіз та узагальнення стану розробленості проблеми, 

результати констатувального експерименту щодо стану сформованості 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів виявили необхідність 

розробки педагогічної системи формування РПІМУ. Розробку, візуалізацію, 

перевірку ефективності методології, змісту складної педагогічної системи, її 

структури, умов функціонування, технології реалізації та інших структурних 

елементів (підсистем), які знаходяться між собою в кореляційній 

(функціональній) залежності дозволяє оптимізувати моделювання означеної 

системи.  

Аналіз особливостей використання моделей у фундаментальних 

дослідженнях вітчизняних теоретиків освіти дозволяє констатувати, що 

найбільш типовими характеристиками означеного конструкту є такі: 

«матеріально-реалізована або уявна система, що відтворює або відображає 

природний або соціальний об‘єкт дослідження і здатна змінювати його таким 

чином, що її вивчення дає змогу отримати нову інформацію стосовно цього 

об‘єкта» (Енциклопедія освіти, 2008); «штучно створений об‘єкт у вигляді 

схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, будучи 

подібний до досліджуваного об‘єкта (або явища), відображає і відтворює в 

більш простому й узагальненому вигляді структуру, властивості, 
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взаємозв‘язки та відносини між елементами цього об‘єкта» (Гуменюк, 2010); 

«уявно або матеріально зреалізовану систему, яка, відображаючи або 

відтворюючи об‘єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення 

дає нам нову інформацію про об‘єкт» (Вихрущ, 2015); структурна модель 

відображає графічно всі структурні властивості певного об‘єкта. Під 

функціональною моделлю розуміється така «модель, яка надає можливість 

вивчити функціональні особливості певного процесу, а також визначати її 

значення у взаємозв‘язку з усіма внутрішніми й зовнішніми елементами» 

(Копняк, 2015, с. 53); структурно-функціональна модель є «узагальненим 

обґрунтуванням найістотніших характеристик процесу і результату, 

поєднаних єдиним задумом та охоплює цільовий, змістовий, процесуальний, 

результативний блоки» (Кочубей, 2019). 

Отже, модель як уявний аналог педагогічної системи віддзеркалює 

взаємозв‘язки між її структурними елементами, з певною точністю відображає 

закономірності функціонування, дозволяє описувати найбільш істотні процеси, 

опосередковано досліджувати й визначати ефективні характеристики, 

оцінювати вплив на систему різноманітних оперативно-тактичних факторів, 

прогнозувати можливі результати реалізації; оцінювати ефективність 

функціонування системи та приймати вчасні обґрунтовані управлінські 

рішення. 

Моделювання у «Філософському словнику» за редакцією І. Фролова 

(Фролов, 1991) (від лат modulus − міра, мірило, зразок) тлумачиться як 

«опосередковане дослідження характеристик об‘єкта, у якому вивчається не 

сам об‘єкт, а певна динамічна система, що виступає в матеріальній або 

абстрактній формі й відображає таким чином функціональні зв‘язки об‘єкта 

на основі певної подібності моделі і об‘єкта». Заміщення «одного об‘єкта 

іншим із метою здобуття інформації про найважливіші властивості об‘єкта-

оригіналу за допомогою об‘єкта-моделі називається моделюванням» 

(Шарапов, 2004.)  
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Обґрунтовуючи логіку процесу моделювання педагогічної системи, 

видатні українські теоретики освіти В. Биков, В. Кремень підкреслюють, що 

«спроєктувати навчальне середовище означає теоретично дослідити суттєві 

цільові і змістово-технологічні (методичні) аспекти навчально-виховного 

процесу (Биков, 2013, с. 7), який повинен здійснюватися в навчальному 

середовищі, і на цій основі описати необхідний для цього склад і структуру 

навчального середовища (його статику й динаміку, передбачити і врахувати 

розвиток навчального середовища, вплив та особливості взаємозв‘язків його 

складових з іншими елементами педагогічної системи, з елементами 

оточуючого середовища, відповідно до динаміки розвитку цілей його 

створення й використання, а також обмежень психолого-педагогічного, 

науково-технічного і ресурсного характеру» (Биков, 2013, с. 7). 

Таким чином, моделювання – це метод науково-педагогічного 

дослідження, що використовується для опису педагогічних процесів, явищ, 

систем з метою перевірки їх ефективності, інноваційності, доцільності. 

Аналогія моделі реальній педагогічній системі за ключовими властивостями 

та особливостями дозволяє спрогнозувати й підтвердити очікувані 

результати в знаковій формі моделі і стати основою для прогнозування 

процесів, що відбуваються в об‘єкті-оригіналі.  

Систематизація й узагальнення визначених вище особливостей 

трактування понять «модель» та «моделювання», використання методів 

синтезу, абстрагування, моделювання і прогнозування стало теоретичним 

підґрунтям для розробки структурно-функціональної моделі педагогічної 

системи формування РПІМУ засобами проєктно-тренінгових технологій у 

системі професійно-педагогічної підготовки ЗВО (далі модель педагогічної 

системи), яка відображає в узагальненому вигляді структуру: цілі, наукові 

підходи, принципи, зміст, психолого-педагогічні умови, технології означеної 

педагогічної системи; етапи реалізації педагогічної системи; розкриває 

неперервний прямий і зворотній зв‘язок між її елементами; дозволяє 
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теоретично дослідити та спрогнозувати динаміку функціонування означеної 

системи і процесу позитивних, очікуваних змін рівнів сформованості РПІМУ.  

Структурно-функціональну модель розробленої нами педагогічної 

системи визначаємо як представлену в узагальненому вигляді концепцію, 

структуру, зміст, технології, умови функціонування педагогічної системи, 

результатом якої є сформованість РПІМУ студентів другого року навчання, яка 

дозволяє теоретично дослідити і спрогнозувати динаміку досліджуваного 

процесу в системі професійно-педагогічної підготовки закладу вищої освіти 

(рис. 3.1). 

Структурно-фунціональна модель розкриває структуру педагогічної 

системи й визначає функції, взаємозв‘язки між її елементами, відображає 

особливості функціонування системи, дозволяє дослідити тенденції в 

реалізації системи, результативність формування РПІМУ.  

Уточнюючи поняття «формування» відповідно до словникової статті  

Словника української мови за редакцією академіка І. Білодіда, визначаємо 

його як надання чому-небудь певної форми, вигляду; вироблення в кому-

небудь певних якостей, рис характеру тощо; надання чому-небудь 

завершеності, визначеності; створення, надаючи якоїсь структури, 

організації, форми (Словник української мови, 1979, с. 624). Поняття 

«формування професійної ідентичності майбутнього вчителя» розуміємо як 

не тотожне до поняття «розвиток професійної ідентичності в майбутнього 

вчителя». Так, А. Лукіянчук розглядає «розвиток професійної ідентичності 

майбутнього вчителя» як «шлях ототожнення власних індивідуальних 

властивостей з індивідуальними властивостями досвідченого вчителя, які 

викликають у студентів інтерес, захоплення, стають для них близькими, 

зрозумілими й бажаними для майбутньої професійної діяльності» (Лукіянчук, 

2019, с. 373).  

У дослідженні формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів розглядаємо як цілеспрямований процес утворення в 

перші роки професійного навчання емоційно-позитивного сприйняття  
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Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у закладах вищої освіти 
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здобувачем освіти себе як учителя, майбутньої педагогічної діяльності, 

усвідомлення власної належності до професійної групи, побудови 

професійних планів задля активного опанування професією та подальшої 

ефективної самореалізації в педагогічній діяльності в системі педагогічної 

професійної підготовки закладу вищої педагогічної освіти. 

У межах концептуально-цільового блоку (рис. 3.1) визначено мету 

педагогічної системи, схарактеризовано наукові підходи до побудови 

педагогічної системи (загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, середовищний, екзистенційний та дидактичні 

підходи: компетентнісний, студентоцентрований, контекстний), дидактичні 

принципи (загально-дидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні); чинники, 

що обумовлюють формуваня РПІМУ (макрочинники, мезочинники, 

мікрочинники) та функції РПІМУ (адаптивна, приналежності, тотожності, 

екзистенційна).  

Визначено мету педагогічної системи – формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у 

професійно-педагогічній підготовці закладу вищої освіти.   

Структурно-функціональна модель формування РПІМУ ґрунтується на 

цілісній сукупності загальнонаукових та дидактичних підходів (рис. 3.1). 

Загальнонауковими підходами, на яких побудована досліджувана педагогічна 

система, є діяльнісний, системний, акмеологічний, аксіологічний, 

середовищний, екзистенційний. Дидактичними підходами, покладеними в 

основу модельованого навчального процесу, є компетентнісний, 

студентоцентрований, контекстний. 

Ґрунтуючись на засадах діяльнісного підходу, визначено психолого-

педагогічні умови та технологію формування РПІМУ, що побудовані на 

визначальних чинниках формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів. Констатовано, що професійна ідентичність проявляється 

та утверджується в безпосередній професійній діяльності, взаємодії з 

професійною групою, формується завдяки накопиченню професійного 
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досвіду. Для розуміння професійної ідентичності, на наш погляд, важливими 

були положення, розроблені в руслі діяльнісного підходу В. Агеєвим, 

Т. Барановою, Ю. Качановим, В. Ядовим та ін. Згідно з означеним підходом, 

основний акцент робиться на об‘єктивних умовах, що пов‘язують соціальні 

групи, розкриваючи структуру групової діяльності. Діяльнісний підхід 

спрямовував розробку педагогічної системи на комплексне впровадження 

інноваційних освітніх технологій у систему професійно-педагогінчої 

підготовки майбутніх учителів (проєктного навчання, тренінгових 

технологій), що сприяли саморозвитку, самоідентифікації студентів для 

самоорганізації майбутньої високопродуктивної професійної діяльності.  

Системний підхід уможливив розгляд поняття «рання професійна 

ідентичність майбутніх учителів» як динамічної системи та дозволив 

окреслити педагогічну систему формування РПІМУ як складну, відкриту 

підсистему професійно-педагогічної підготовки. Методологічні засади 

застосування системного підходу у психології розроблені в працях 

К. Абульханової-Славскої, Б. Ананьєва, В. Ганзен, Б. Ломова, Е. Клімова, 

В. Шадрікова та ін. Сутність системного підходу полягає, по-перше, у 

розумінні об‘єкта дослідження як системи та, по-друге, у розумінні процесу 

дослідження об‘єкта як системного за своєю логікою і застосовуваними 

засобами (Ганзен, 1996). В основу нашого дослідження покладено принципи 

системного підходу: цілісність ‒ дозволяє розглядати одночасно систему як 

єдине ціле і, водночас, як підсистему для вищих рівнів; ієрархічність будови, 

тобто наявність елементів, розташованих на основі підпорядкування 

елементів нижчого рівня елементам вищого рівня; структуризація ‒ дозволяє 

аналізувати елементи системи та їх взаємозв‘язку в межах конкретної 

організаційної структури; множинність описів ‒ дозволяє використовувати 

безліч феноменологічних, кібернетичних, інформаційних, економічних і 

математичних моделей для опису окремих елементів і системи в цілому; 

системність – властивість об‘єкта мати всі ознаки системи. 
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Системний підхід уможливив розгляд РПІМУ як підсистеми складної 

системи в системі особистісної і соціальної ідентичності; дослідження 

проблеми взаємозв‘язку особистісної й соціальної ідентичності; підкреслення її 

цілісності, взаємозв‘язку компонентів (когнітивно-ціннісного, емоційно-

рефлексивного, мотиваційно-діяльнісного) в процесі їх функціонування та 

розвитку. 

Разом із тим, системний підхід став підґрунтям для створення 

педагогічної системи формування РПІМУ, яку розглядали як підсистему 

професійно-педагогічної підготовки, яка, у свою чергу, є підсистемою 

професійної підготовки майбутніх учителів за конкретною ОПП. 

Підкреслимо, що РПІМУ як складна підсистема розглядалася в контексті 

системи цілей ОПП, інтегральної компетентності вчителя, системи 

спеціальних компетентностей і програмних результатів навчання. 

У трактуванні акмеологічного підходу виходимо з того, що перша 

частина терміна «акмеологія» – «акме» походить від давньогрецького – 

вершина, пік, зрілість, досягнення; друга – «логос», означає «сенс», «розум», 

«пізнання», «вивчення», «дослідження». У межах дослідження формування 

ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя положення 

акмеологічного підходу використовувалися у трактуванні взірцевої моделі 

професіоналізму й технології досягнення вершин професійного розвитку 

молодою людиною. Беручи до уваги міждисциплінарну природу 

акмеологічного підходу та розуміння ПІ як міждисциплінарного феномену, 

керуємось тим, що в рамках філософського знання були сформульовані ідеї 

про здатність людини виходити за межі себе (С. Франк, М. Мамардашвили); 

у контексті загальної психології враховуються можливості вдосконалення 

окремої особистості впродовж життєвого шляху, актуалізації ціннісних 

орієнтацій і активізації резервних можливостей людини (Б. Ананьєв, 

А. Бодалєв, А. Деркач, Е.А. Климов, К. Абульханова-Славська, А. Маслоу та 

ін.); у соціально-психологічній теорії значимою для нас є концепція 
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спілкування як середовища діяльності та розвитку людини (А. Бодалев, 

Л. Петровська). 

На думку А. Бодалєва, траєкторія життя людини має «піки активності 

(момент найбільшого наближення до «акме», оптимум) і її спади (відхід 

від «акме») «вершина в розвитку» дорослої людини, вершина зрілості» 

(Бодалев, 1982). Феномен акме ‒ це багатовимірний стан, варіативний та 

мінливий. А. Деркач (Деркач, 2019) визначає акмеологічний підхід як 

процес формування й закріплення в самосвідомості особистості актуальної 

необхідності в самопізнанні, саморозвиткові та самореалізації. Сутність 

акмеологічного підходу, на думку автора, полягає в «реалізації 

комплексного дослідження й відновлення цілісності суб‘єкта в період 

зрілості, коли його індивідуальні, особистісні і суб‘єктно-діяльні якості 

вивчаються в єдності всіх взаємозв‘язків з тією метою, щоб сприяти 

досягненню тих оптимумів, на які може піднятися кожен» (Деркач, 2019). 

У нашому дослідженні означені положення стали основою для 

використання акмеологічних взірців професіоналізму і професіонала, що 

відображають зразки професійної майстерності, особистісної досконалості 

для створення на їх основі власних образів професії і професіонала 

майбутніми вчителями; пошуку закономірностей саморозвитку та 

самовдосконалення молодої людини, самореалізації в професійній сфері; 

пошуку технологій і механізмів прогресивного розвитку особистості, її 

самовдосконалення, самокорекції та самореорганізаціі в діяльності.  

Положення акмеологічного підхіду використано у створенні 

педагогічної системи, у трактуванні сутності досліджуваного феномену – 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів – як підґрунтя 

досягнення вершин професіоналізму, вищих здобутків у цілісному 

професійному й особистісному розвиткові майбутніх учителів та розумінні 

майбутнього вчителя як суб‘єкта, який керує власним становленням, вирішує 

особистісні та професійні завдання, є фахівцем, готовим генерувати нові 

знання, бути джерелом творчості та продуктивної професійної діяльності. 
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Аксіологічний підхід забезпечив урахування механізмів процесу 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, таких як 

ототожнення системи цінностей особистості з корпоративними 

професійними цінностями; прийняття та включення майбутнього вчителя в 

систему професійних відносин. Аксіологія визначається як «філософське 

дослідження природи цінностей; як філософська дисципліна, що займається 

дослідженням цінностей як смислоутворювальних засад людського буття, що 

задають спрямованість і вмотивованість людському життю, діяльності та 

конкретним діянням і вчинкам» (Філософский словник, 1987, с. 11). 

Концептуальні положення за означеним напрямом розроблені видатними 

науковцями І. Бехом, О. Зравомисловим, І. Зязюном, І. Зимнею, М. Каганом 

та ін.  

Сутність педагогічної аксіології вченими визначається саме 

специфікою педагогічної професійної діяльності, її соціальною значимістю 

й можливостями (Сластьонін, 2002). Гуманістичний зміст педагогічної 

діяльності відображають її аксіологічні характеристики. «Педагогічні 

цінності – це ті її особливості, які дозволяють не тільки задовольняти 

потреби педагога, але і служать орієнтирами його соціальної та 

професійної активності, спрямованої на досягнення гуманістичних цілей» 

(Сластьонін, 2002). В. Сластьонін визначає, що «індивідуально-

особистісна система педагогічних цінностей включає: цінності, пов‘язані з 

утвердженням особистістю своєї ролі в соціальному і професійному 

середовищі (престижність педагогічної діяльності в суспільстві, суспільна 

значущість педагогічної дільності, визнання професії людини найближчим 

особистим оточенням тощо); цінності, що задовольняють потребу в 

спілкуванні і розширюють його коло (спілкування з дітьми, референтними 

людьми, колегами, обмін духовними цінностями, переживання дитячої 

любові і прихильності та ін.); цінності, що визначають саморозвиток 

творчої індивідуальності (характеризують можливості розвитку 

професійно-творчих здібностей особистості, залучення її до світової 
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культури, систематичне заняття улюбленою справою, постійне 

самовдосконалення тощо); цінності, що забезпечують здійснення 

самореалізації (романтичність і захопливість педагогічної професії, 

творчий, варіативний характер педагогічної професії, можливість 

допомоги соціально неблагополучним дітям тощо); цінності, що дають 

можливість задовольняти людині прагматичні потреби (оплата праці і 

тривалість відпустки, можливості отримання державної служби, службове 

зростання тощо)» (Сластенин, 2002, с. 126). 

Застосування положень середовищного підходу дозволило 

схарактеризувати корпоративне середовище ЗВО і ЗЗСО як важливий чинник 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, виявлено 

особливості формувального середовища (підтримуюче, безпечне, 

рефлексивне, контекстне); ураховано взаємовплив організованого навчання й 

середовищних умов. Основу впровадження принципів середовищного 

підходу склали дослідження становлення розвивального освітнього 

середовища (Дж. Гібсон, Г. Ковальов, В. Ясвін та ін.); освітньо-виховного 

середовища (Л. Буєва, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, Н. Селиванова, 

І. Якиманська та ін.), творчого освітнього середовища (К. Приходченко, 

В. Ясвін та ін.), середовища у вищій освіті (В. Желанова, О. Ярошинська та 

ін.), акмеологічного середовища (А. Деркач та ін.), професійного середовища 

(А. Маркова та ін.), рефлексивно-контекстного феномену середовища 

(В. Желанова та ін.). Середовище вчені розуміють як сукупність умов та 

впливів у певному оточенні та їх розвиток (Виготський, 1991, с. 15); 

культурно-історичну реальність, що інтегрує в собі весь попередній досвід 

розвитку суспільства і складається з предметів, які мають для людини певне 

значення (Маркович, 1991); системи впливів і умов формування особистості 

за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, що перебувають у 

соціальному й просторово-предметному оточенні (Ясвін, 2001). 

Екзинстенційний підхід включає розгляд ідентичності як 

характеристики сенсу буття особистості, що передбачає функціональну й 
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екзистенційну відповідність людини та професії. Розмірковуючи про 

професійну ідентичність, В. Карікаш зазначає, що професійна ідентичність 

«це не те, чим ми володіємо як професіонали, а те, чим ми є як професіонали 

по-суті (Карікаш, 2015, с. 71). У такому випадку, ми маємо справу скоріше з 

екзистенційними питаннями буття, ніж з питаннями володіння 

компетентностями: «Енергія поступає тільки в ті частини особистості, з 

якими ми себе ототожнюємо» (Фрейд, 2001). Професійна ідентичність 

(Шнейдер, 2004) передбачає функціональну та екзистенціональну 

відповідність людини і професії. Питання про сенс життя повинно 

конкретизуватися й адресуватися певній ідентичності: «У чому сенс мого 

існування як батька, громадянина, професіонала, жителя планети і т.д. 

Спершу необхідно знайти відповідь на питання:  хто Я або що є Я?» 

(Карікаш, 2019).  

Розуміння ідентичності як екзистенційної характеристики актуалізує 

впровадження рефлексивних практик з метою формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя. У контексті застосування означеного 

підходу у процес формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів упроваджено систему рефлексивних практик, що дозволило 

майбутнім учителям осмислити професійний досвід, інтегрувати цінності, 

розширити бачення місії педагогічної професії. У формувальних методиках 

нами було використано серію запитань для поступового усвідомлення 

майбутніми фахівцями професійної ідентичності. 

Рефлексивні практики, що були застосовані у процесі формування 

РПІМУ у контексті екзинстенційного підходу, дозволяли майбутнім 

учителям проаналізувати як власний педагогічний вплив на становлення 

особистості учнів, так і вплив на соціокультурне середовище в цілому, 

розширити бачення місії педагогічної професії.  

Застосування компетентнісного підходу до побудови моделі 

педагогічної системи зорієнтувало процес формування РПІМУ на здобуття 

майбутніми вчителями не лише знань, умінь, навичок, а й актуалізувало 
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необхідність становлення їх професійної позиції, прийняття професійних 

цінностей, розвитку рефлексивної позиції до власного образу професіонала. 

Згідно з компетентнісним підходом в освіті, навчальні досягнення 

визначаються крізь призму формування та розвитку основних 

компетентностей здобувачів вищої освіти. Результати навчання в Законі 

України «Про освіту» (2017) розглянуті як «знання, уміння, навички, 

способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні 

результати навчання) або окремих освітніх компонентів» (Закон України 

«Про вищу освіту», 2014).  Законом України «Про вищу освіту» (2014) 

компетентність визначена як «здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі 

динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей» (Закон України «Про вищу освіту», 

2014). У документах міжнародних організацій (ОЕСР, РЄ) поняття 

«компетентність» (competence) трактують як: 1) «загальні, базові, ключові 

або кроснавчальні вміння або навички, фундаментальні засоби навчання, 

ключові кваліфікації, ключові уявлення, опорні знання» (Definition and 

Selection, 1999); 2) «спроможність кваліфіковано провадити діяльність, 

виконувати завдання або роботу; ефективно діяти або виконувати певні 

функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній 

галузі» (Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та 

освіти (International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction (IBSTPI)); 3) «здатність успішно задовольняти індивідуальні та 

соціальні потреби, діяти й виконувати завдання» (Definition and Selection, 

2001).  

Отже, критеріальною характеристикою компетеності є успішність 

майбутнього вчителя в професійній діяльності. Компетенісний підхід у 

розробленій нами структурно-функціональній моделі зорієнтував процес 
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формування на здобуття здобувачами освіти не лише знань, умінь, навичок, а 

й актуалізував необхідність становлення професійної позиції майбутнього 

вчителя, прийняття професійних цінностей, розвитку рефлексивної позиції до 

власного образу професіонала. 

Положення студентоцентрованого підходу покладено в основу 

створення педагогічної системи, що сприяло реалізації індивідуальної 

природи становлення професійного Я-образу, розвитку рефлексивності 

здобувачів освіти, їх емоційно-позитивного сприйняття себе вчителем, 

формуванню активної й автономної професійної позиції, позитивної й 

інтринсивної професійної мотивації майбутніх учителів. 

Студентоцентроване навчання в статті 22 Закону України «Про вищу 

освіту» (2014) визначено як «підхід до організації освітнього процесу, що 

передбачає: заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб‘єктів освітнього процесу; створення освітнього 

середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів 

вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії; побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги 

і партнерства між учасниками освітнього процесу» (Закон України «Про 

вищу освіту», 2014). Тому студентоцентрований підхід, по-перше, спрямував 

на вибір технологій, форм, методів процесу формування РПІМУ, які 

забезпечили індивідуальну природу становлення професійного Я-образу, 

розвитку рефлексивності й емоційно-позитивного сприйняття себе вчителем 

здобувачами освіти. По-друге, зорієнтував процес формування РПІМУ на 

здобуття активної і автономної професійної позиції, позитивної й 

інтринсивної професійної мотивації майбутніх учителів. 

Формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя в 

рамках нашого дослідження ґрунтується на інтеграції теоретичної та 

практичної підготовки, посиленні практичної спрямованості навчання. Це 

завдання, на думку вчених (Вербицький, 2016; Тахохов, 2012 та ін.), може 

бути вирішене під час застосування контекстного підходу до організації 
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освітнього процесу, що забезпечив природний зв‘язок теоретичних знань із 

майбутньою професійною діяльністю, дозволив максимально наблизити 

зміст і процес освітньої діяльності студентів до їх майбутньої професії. 

Технологія контекстного навчання (Вербицкий, 2017) включає три базові 

форми діяльності: навчальна діяльність з провідною роллю лекцій і семінарів; 

квазіпрофесійна, що втілюється в освітньому процесі в спецкурсах, іграх, 

спецсемінарах; навчально-професійна (виробнича практика, дипломий та 

курсовий проєкти тощо). Побудова освітнього процесу на основі технології 

контекстного навчання дозволяє максимально наблизити зміст і процес освітньої 

діяльності студентів до їх подальшої професії. У різноманітних формах 

навчальної діяльності поступово вимальовується «зміст майбутньої 

спеціальності, що дозволяє ефективно здійснювати загальний та професійний 

розвиток майбутніх випускників» (Вербицкий, 2014).  

Застосування контекстного підходу в структурно-функціональній моделі 

дозволило спиратися у процесі формування РПІМУ на створення предметного й 

соціального (соціокультурного) контекстів майбутньої професійної діяльності в 

формах навчально-пізнавальної діяльності, що надало навчанню особистісного 

сенсу.  

Побудована в дослідженні модель педагогічної системи ґрунтується на 

педагогічних принципах, що являють собою взаємопов᾿язану та 

взаємозумовлену сукупність вихідних теоретичних положень і вимог до 

проєктування, організації і здійснення цілісного освітнього процесу, що 

випливають із його закономірностей і реалізуються в усіх ланках 

педагогічної системи: цілі, зміст, педагогічні технології, діяльності 

викладачів і діяльності студентів (Вербицкий, 2016).  

Було окреслено такі групи педагогічних принципів: загально-

дидактичні: розвитку в діяльності, свідомості й активності, автономності 

особистості, урахування індивідуальних особливостей, зв‘язку навчання з 

життям, культуровідповідності; дидактичні принципи навчання в ЗВО: 

єдності наукової і навчальної, теоретичної і практичної підготовки 



238 
 

здобувачів освіти, професійної спрямованості освітнього процесу; 

спеціальні принципи, що були сформульовані в контексті реалізації 

завдань нашого дослідження.  

Зокрема, застосування студентоцентрованого, екзистенційного та 

середовищного підходів дозволило окреслити принципи конфігурації 

освітнього середовища формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя. Іншим спеціальним принципом визначено 

забезпечення безпечного середовища. Вивчення, прояв своєї ідентичності 

передбачає розкриття себе, своїх особистісних якостей, отримання фітбека, 

що повноцінно можливо за умови відчуття особистістю навчального 

середовища як підтримувального, дружнього, зацікавленого в його 

професійному поступі. Ініціювання і прийняті учасниками тренінгових 

занять правила, що описують важливі для учасників характеристики 

(конфіденційність, активність (спрямованість на самовираз і можливість 

взяти паузу), Я-висловлювання, правило «тут і зараз», право на помилки, 

безоціночне прийняття, час (пунктуальність, ощадливість), правило 

«стоп»). Наступним спеціальним принципом стало забезпечення 

рефлексивного середовища, оскільки почуття ідентичності розвивається й 

передбачає систематичний уважний аналіз власної особистісної 

ідентичності, своїх проявів, цінностей, відчуттів у цілому і в контексті 

професійної діяльності, цілей, моделі майбутнього, бачення себе в 

сьогоденні та майбутньому. Сутність РПІМУ уособлює співіснування 

принципів соціальних змін і соціального контролю, соціальності та 

індивідуальності. З одного боку, суспільство визначає ідентичність 

індивіда, задаючи норми і закони її існування; з іншого, – індивід ставить 

власне оточення в сенсі вибору цілей, цінностей, потреб. Це акцентує 

увагу на доцільності реалізації принципу професійного занурення, що дає 

змогу студентам визначити власну позицію у виконанні професійних дій. 

У змістово-технологічному блоці структурно-функціональної 

моделі (рис. 3.1) подано етапи створення й реалізації педагогічної системи 
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(рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, практичної 

апробації, професійного прогнозування); розкрито взаємообумовленість 

складових та особливостей функціонування навчально-наукового 

педагогічного проєкту (зміст, технології, форми, методи, етапи здійснення 

ННПП (проєктування, дослідження, моделювання, навчання на робочому 

місці, презентація та популяризація), продукти проєкту) як технології 

педагогічної системи формування РПІМУ.  

Ґрунтуючись на визначених у моделі педагогічної системи наукових 

підходах, принципах, ураховуючи виявлені чинники формування РПІМУ, 

її сутність і структуру, визначено, що формування РПІМУ в системі 

професійно-педагогічної підготовки ЗВО є ефективним за таких 

психолого-педагогічних умов: перша – розвиток рефлексивності 

майбутніх учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; 

друга – створення єдиного навчально-наукового педагогічного проєкту; 

третя – взаємодія ЗЗСО та ЗВО на всіх етапах розробки й упровадження 

навчально-наукового педагогічного проєкту; четверта – використання 

тренінгових технологій навчання в ННПП. Виокремлено та 

схарактеризовано чотири етапи запровадження педагогічної системи: 

рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, практичної 

апробації, професійного прогнозування, які зумовлені етапами реалізації 

ННПП. 

Педагогічною технологією формування РПІМУ в дослідженні 

визначено навчально-науковий педагогічний проєкт, що трактується як 

педагогічна технологія, що створює середовище формування РПІМУ на 

основі інтеграції вивчення навчальної дисципліни, проходження навчальної 

педагогічної практики та проведення педагогічного дослідження майбутніми 

вчителями. Принципо важливим є об‘єднання складових технології 

актуальною виховною темою, її реалізація як спільного проєкту школи й 

університету (здобувачів вищої освіти, викладачів ЗВО, учителів та 

адміністрації ЗЗСО) (рис. …). 
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У результативно-прогностичному блоці структурно-функціональної 

моделі (рис. 3.1) окреслено результат моделювання й упровадження 

педагогічної системи – сформованість РПІМУ в критеріях (особистісної 

автономності, ідентичнісної інтегрованості), показниках (образ професії, 

образ професіонала, емоційно-позитивне ставлення до професії, професійна 

самооцінка, навчально-професійні цілі, плани, професійна мотивація, 

професійна позиція) та рівнях сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів (досягнута, мораторій, зумовлена, дифузна). 

Отже, у структурно-функціональній моделі педагогічної системи 

формування РПІМУ засобами проєктно-тренінгових технологій у системі 

професійно-педагогічної підготовки ЗВО нами виокремлено концептуально-

цільовий, змістово-технологічний, результативно-прогностичний блоки, що 

забезпечують цілісність процесу формування досліджуваного феномену. 

Розроблена модель відобразила в узагальненому вигляді цілі, наукові 

підходи, принципи, зміст, психолого-педагогічні умови, технології означеної 

педагогічної системи; етапи реалізації педагогічної системи; дозволила 

теоретично дослідити та спрогнозувати динаміку функціонування означеної 

системи та процесу позитивних, очікуваних змін рівнів сформованості 

РПІМУ. Психолого-педагогічні умови формування РПІМУ, їх сутність, 

аналіз та обґрунтування їхнього впливу на формування РПІМУ розкриті в 

наступному підрозділі. 

 

 

3.2. Психолого-педагогічні умови формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій у системі професійно-педагогічної підготовки закладів вищої 

освіти 

 

Педагогічна система формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів створена як складова (підсистема) системи професійно-
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педагогічної підготовки ЗВО. Реалізовуючи завдання системи професійно-

педагогічної підготовки, розроблена педагогічна система спрямована на 

досягнення конкретного результату – сформованості РПІМУ. З метою 

спрямування й оптимізації освітнього процесу досліджуваної педагогічної 

системи було сформульовано психолого-педагогічні умови формування 

РПІМУ засобами проєктно-тренінгових технологій, що визначені на основі 

аналізу наукового доробку й отриманих нами під час констатувального 

етапу педагогічного експерименту даних. 

Перш за все, вважаємо за необхідне здійснити термінологічний 

аналіз ключових понять розглядуваного аспекту дослідження. Сутність 

поняття «умови» (педагогічні, психолого-педагогічні, дидактичні, 

організаційно-педагогічні тощо) дослідники визначають таким чином: 

«зовнішні обставини, чинники, що здійснюють суттєвий вплив на 

протікання педагогічного процесу, тією чи іншою мірою свідомо 

сконструйовані педагогом, такі, що спричинюють, але не передбачають 

жорсткої причинної детермінованості результату» (Боритко, 2008); 

«значущі продуктивні причини, які впливають на протікання та результат 

дидактичного процесу» (Подласий, 1996); «взаємопов‘язана сукупність 

внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування, що 

забезпечує високу результативність навчального процесу й відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності» (Манько, 2020); 

«сукупність чинників, що впливають на ефективність дидактичного 

процесу; вимоги до організації освітнього процесу; компоненти, порядок 

дій навчального процесу; середовище, ситуацію, у яких здійснюється 

процес; правила, засоби, які забезпечують здійснення цілей навчального 

процесу» (Фролова, 2002); «сукупність дій, спрямованих на поетапне 

моделювання й ефективне функціонування процесу формування та 

розвитку складників мовної особистості майбутніх перекладачів» 

(Горошкін, 2014); «внутрішні та зовнішні чинники, що створюють 

комплекс таких обставин, які певним чином впливають на психічний стан 
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людини, її внутрішній світ, прийняття рішень та життєдіяльність» (Шумік, 

2017); «синтез об‘єктивних можливостей змісту освіти, методів, 

організаційних форм і матеріальних можливостей, які сприяють 

розв‘язанню проблеми формування в магістрантів компетентності 

самоорганізації в професійній діяльності» (Мирончук, 2020).  

Визначаючи сутність педагогічних умов, Є. Хриков зазначає, що вони 

створюються педагогами, а фактори існують об‘єктивно, незалежно від 

діяльності (Хриков, 2018). На думку вченого, педагогічні умови – це 

обставини, які обумовлюють певний напрямок розвитку педагогічного 

процесу, це сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, 

прийомів, засобів педагогічної діяльності.  

Під психолого-педагогічними умовами формування в майбутніх 

викладачів закладів вищої освіти емоційного інтелекту О. Романовський, 

О. Романовська, Т. Черкашина розуміють «комплекс необхідних і достатніх 

різнопланових (зовнішніх і внутрішніх) психолого-педагогічних і 

дидактичних чинників, що забезпечують стабільний (запланований) озвиток 

цього елемента освітньої системи. Психологічні умови можуть бути 

зовнішніми (соціальне оточення, все навколишнє середовище, яке має хоч 

якийсь вплив на особистість) та внутрішніми (темперамент, самооцінка, 

локус контроль, характер тощо)» (Романовський, 2021). 

Погоджуємося з думкою дослідників та вважаємо, що чинники в 

освітньому процесі, у розвиткові особистості тощо можуть бути 

об‘єктивними, незалежними від волі, дії людини і суб‘єктивними, тими, що 

цілеспрямовано створені людиною.  

Умови теж можуть існувати об‘єктивно, не бути зумовленими 

людиною, більш того, можуть бути непоміченими людиною. У процесі 

аналізу успішного педагогічного досвіду дослідник розмірковує над тим, 

чим була обумовлена ефективність, виявляє причинно-наслідкові зв‘язки і 

формулює їх як умови.  
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Поряд із тим, умови можуть бути створені дослідником. Так, 

моделюючи нову педагогічну систему, відштовхуючись від сутності поняття 

(розвиток/формування, що є метою педагогічної діяльності), аналізуючи 

існуючі чинники, стан розробленості проблеми, педагогічну діяльність тощо, 

дослідник прогнозує і створює педагогічні умови, моделюючи нову освітню 

реальність і передбачаючи причинно-наслідкові зв‘язки, що призведуть до 

очікуваного результату, і що стають одним із предметів експериментальної 

перевірки. 

Залежно від особливостей умов, тобто, об᾿єкта, на який здійснююється 

вплив (розвиток світогляду, формування компетеностей тощо), педагогічного 

інструментарію (методи, форми, засоби, взаємодія тощо), за допомогою якого 

реалізуються умови, виокремлюються педагогічні, психолого-педагогічні, 

організаційно-педагогічні соціально-педагогічні тощо умови.  

Ґрунтуючись на означених міркуваннях, нами був розроблений 

комплекс психолого-педагогічних умов формування РПІМУ в системі 

професійної педагогічної підготовки закладів вищої освіти.  

У дослідженні ми застосували поняття «психолого-педагогічні умови» 

з огляду на те, що, по-перше, професійна ідентичність є міждисциплінарним 

феноменом із вагомою психологічною складовою і механізми її становлення 

обумовлені психологічними особливостями, психічними процесами, що 

зумовлює психологічні заходи і психологічну складову умов; по-друге, 

процес формування РПІМУ передбачений дослідженням у системі 

професійно-педагогічної підготовки, що передбачає запровадження 

педагогічних заходів і визначає педагогічну складову умов.  

Ґрунтуючись на категоріально-терміноглогічному аналізі (Додаток И), 

визначено психолого-педагогічні умови формування РПІМУ як комплекс 

необхідних і достатніх взаємопов‘язаних спеціально організованих вимог до 

організації системи професійно-педагогічної підготовки ЗВО, що сприяють 

розв‘язанню проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів. 
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У роботі на основі морфологічного аналізу визначено чотири 

психолого-педагогічної умови, які забезпечують цілісність процесу 

формування РПІМУ (Додаток К). Складання повного переліку можливих 

психолого-педагогічних умов, необхідних для вирішення певного 

педагогічного завдання, на думку Є. Хрикова, вирішує ефективно метод 

морфологічного аналізу (Хриков, 2018, с. 14). Метод багатомірної матриці 

(морфологічний аналіз) базується на принципі системного аналізу нових 

зв‘язків і відносин, які проявляються в процесі матричного аналізу 

досліджуваної проблеми. Термін «морфологія» вживається в багатьох 

науках стосовно дослідження форм і структури об‘єктів, що вивчаються. 

Застосовуючи морфологічний аналіз для визначених показників 

сформованості РПІМУ, здійснювали пошук можливих рішень для 

практичної реалізації кожної з частин (Додаток К). Пошук можливих 

психолого-педагогічних умов, їх складових ґрунтувався на аналізі наукової 

літератури, позитивного досвіду роботи, опитуванні експертів.  

Аналіз наукового доробку з питань психолого-педагогічних умов 

формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя виявив 

широкий спектр підходів науковців. М. Шакурова, розглядаючи професійну 

ідентичність як підвид соціальної і соціокультурної, визначила соціально-

педагогічні умови, що забезпечують становлення соціокультурної ідентичності 

особистості: «наявність доступних соціокультурних практик, побудованих на 

різноманітному і змістовному міжособистісному спілкуванні; наявність мережі 

взаємодій і відносин, у які включений індивід, що допускає і передбачає вибір 

групи членства; соціокультурний простір, що допускає позиціонування 

індивіда в даній системі зв‘язків і відносин; стабільна система образів і зразків, 

устрій життя; адаптивний характер пред‘явлення прийнятих у даній системі 

зв‘язків і відносин образів та зразків; усталена культура поведінки як окремий 

випадок системи образів та зразків; наявність демонстрованої системи уявлень 

високого ступеня абстрагування, яка береться на віру або засвоюється в якості 

філософської або ідеологічної основи буття; педагогічно обумовлена буттєва 
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поведінка значущих інших, відповідальних за первинну соціалізацію дитини 

(батьки та особи, які їх замінюють); узгодження нормативно-ціннісних позицій 

виховних організацій, агентів соціалізації; підтримуюча поведінка агентів 

соціалізації, у першу чергу ‒ значущих дорослих» (Шакурова, 2006).  

Важливими умовами розвитку професійної ідентичності студентів і 

подолання її криз Г. Балл, В. Зливков та С. Копилов визначають такі: 

1) «активізація рефлексії та ідентифікації;  2) стимулювання до самопізнання 

й самовдосконалення; 3) самостійний вибір, прийняття професійних рішень, 

розрізнення своїх очікувань і реальності, професійне оцінювання й 

самооцінювання; 4) розвиток самоорганізації, засвоєння і переробка 

професійних ритуалів, моделювання образів майбутньої професійної 

діяльності і себе в ній; 5) цілеспрямоване формування етичних професійних 

орієнтирів (відповідальності, переживання власної професійної 

самоефективності, впевненості в реалізації свого потенціалу в професійній 

діяльності» (Балл, 2014).  

О. Романішина для вирішення проблеми формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів виокремила такі групи умов: 

«педагогічні (використання можливостей інформаційного середовища 

Moodle у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів, 

застосування проєктного навчання в процесі формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів) і психологічні (підвищення інтересу до 

формування професійної ідентичності на основі індивідуалізації 

навчання; застосування інтерактивних методів навчання для розвитку 

самомотивації, емпатії та рефлексії)» (Романішина, 2016, с. 22).  

На думку Т. Міщенко, серед важливих детермінант формування 

професійної ідентичності майбутніх учителів є такі: «прийняття професії 

(задоволеність різними аспектами професійної діяльності та професією 

загалом); прийняття себе в професії (кількісні та якісні особливості 

професійної самооцінки, прийняття цінностей професійної спільноти)» 

(Міщенко, 2005). 
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Досліджуючи процес формування професійної ідентичності майбутніх 

бакалаврів іноземної мови, К. Гнатик та К. Лізак визначають, що 

«ефективний вплив на процес формування досліджуваного феномену 

забезпечують такі педагогічні умови: 1) формування у свідомості бакалаврів 

позитивного «Я-образу» професіонала методом кейсів; 2) забезпечення 

формування професійного світогляду майбутніх бакалаврів на основі 

розширення змісту навчальних дисциплін інформацією міждисциплінарного 

характеру; 3) використання освітнього контексту професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів іноземної мови як середовища для формування 

професійної ідентичності; 4) організація рефлексивно-творчої навчальної 

діяльності студентів» (Гнатик, 2020, с. 61). 

Педагогічними умовами становлення професійної ідентичності 

майбутніх учителів I. Наумова вважає: «створення розвивального простру, 

що здатний забезпечити неперервний професійний саморозвиток людини; 

моделювання професійних ситуацій, які дозволяють опановувати соціальні 

ролі, що характеризують професійні функції, та використання практико-

орієнтованих завдань, у процесі вирішення яких студенти засвоюють зразки 

рольової поведінки майбутнього вчителя» (Наумова, 2016, 160). 

Визначаючи недостатню обґрунтованість сутності поняття 

«професійна ідентичність» у науковому обігу як суттєву проблему в 

досягненні результату, Л. Музичко зазначає, що «практичному втіленню в 

навчальний процес вищої школи мети, спрямованої на формування 

професійної ідентичності майбутніх професіоналів, сприятимуть такі умови: 

1) наповнити гуманітарну складову підготовки будь-якого професіонала 

предметами, які закладуть потужне підґрунтя у створення образу «Я» 

студента ‒ основи його професійної самосвідомості; 2) спираючись на 

засади студентоцентрованого навчання, забезпечити активацію психічного 

ресурсу студента для ефективного опанування навчально-професійного 

досвіду і вияв його суб‘єктної позиції в цьому процесі; 3) створити модель 

формування професійної ідентичності студента в умовах навчання у виші з 
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метою постійного моніторингу процесу досягнення цілі, його результатів і 

забезпечення в разі необхідності корекційних заходів» (Музичко, 2017, с. 

233). 

Поряд із тим, визначення психолого-педагогічних умов формування 

РПІМУ ґрунтувалося на сутності понять ідентичність (особистісна, рольова 

ідентичність, професійна ідентичність тощо) та на розумінні природи і 

психологічних особливостей розвитку означених понять. Процес розвитку 

ідентичності Е. Еріксон (Ericson, 1968) розуміє як одночасно інтеграцію і 

диференціацію різних взаємопов‘язаних елементів (ідентифікацій), у ході яких 

відбувається переструктурування сукупності ідентифікацій у нову 

конфігурацію за допомогою відмови від деяких із них і прийняття інших. Успіх 

супроводу ідентичності, згідно з роботами Л. Краппмана (Krappman, 1969), 

залежить від наявності в людини таких здібностей: здібності до рольового 

дистанціювання, до емпатії, толерантності до суперечностей, успішної 

презентації своєї ідентичності. 

Дж. Марсіа зазначає, що ідентичність розвивається протягом усього життя 

людини  та має два шляхи досягнення ідентичності: 1) «безпосереднє 

поступове неусвідомлене усвідомлення інформації про себе (ім‘я, наявність 

здібностей, громадянство тощо), що визначає формування присвоєної, або 

передчасної, ідентичності особистості; 2) самостійне усвідомлене прийняття 

людиною рішень щодо власного становлення: якій їй бути, і цей процес 

обумовлює формування сконструйованої або досягнутої ідентичності» 

(Марсіа, 1980; с.120). 

Професійна ідентичність майбутнього вчителя відповідно до підходу 

Дж. Марсіа розвивається як привласнена й досягнута або сформована самою 

особистістю, створена усвідомлено і цілеспрямовано, ґрунтується на аналізі, 

умовиводах і досвіді, залежить від соціального, культурного контексту, 

змодельованого власного образу в майбутньому. 

Зміни, які вносить людина в інформацію про себе, що поширюється на 

соціальне оточення, І. Гоффман називає «політикою ідентичності». З метою 
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здійснення такого впливу, указує автор, особистість може використати 

широкий спектр різних технік. Такими можуть бути «техніки уникнення», 

«спрямовані на те, щоб вжити заходів ізоляції від тієї людини, яка могла би 

відкрити небажану інформацію про сутність ідентичності. «Техніки 

компенсації» включають дії свідомості, за допомогою яких інформація про себе 

спотворюється або фальсифікується. Можливі також техніки «деідентифікаціі», 

які спрямовані на зміну інтерпретації ознак віртуальної, змодельованої 

особистістю ідентичності в реальну і в бажаному напрямі» (Goffman, 1963). 

У моделі «боротьби ідентичностей» Р. Фогельсона автором виділено 

чотири види ідентичності: 1) «реальна ідентичність – само презентація, 

самозвіт індивіда про себе, що являє собою реальний самоопис «я сьогодні»; 

2) ідеальна ідентичність – сформована модель позитивної ідентичності, до 

якої індивід прагне, і яким він хоче себе бачити; 3) негативна, «жахаюча» 

ідентичність, ідентичність, якої індивід прагне уникати, така ідентичність 

індивіда, яким він не хотів би себе бачити; 4) презентаційна ідентичність – 

набір готових, не завжди відповідних природі ідентичності образів, які 

індивід широко транслює іншим людям, з метою позитивно вплинути на 

оцінку ними своєї ідентичності, з метою захисту тощо» (Fogelson, 1982).  

Отже, ґрунтуючись на поданій вище моделі і вказаних підходах, 

психологічний механізм формування РПІМУ в нашому дослідженні 

побудовано за такими напрямами: 1) формування ідеальної професійної 

ідентичності майбутнього вчителя через формування образу професії, образу 

професіонала; 2) створення умов для наближення реальної ідентичності 

майбутнього вчителя до ідеальної засобами формування позитивного 

ставлення до професії, професійної самооцінки, професійної позиції; 

3) розвиток рефлексивності й побудови навчально-професійних цілей і 

планів майбутнього вчителя. 

У безпосередньому житті людина намагається наблизити свою 

реальну ідентичність (реальні уявлення про себе) до ідеальної (іноді 

презентативної) і максимізувати дистанцію між реальною і негативної 
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ідентичністю, досягається «шляхом маніпулювання пред᾿явленою 

ідентичністю в соціальній взаємодії за допомогою «роботи ідентичності»», 

процесу (Fogelson, 1982), аналогічного «політиці ідентичності» І. Гоффмана. 

Узагальнюючи погляди вчених на особливості формування ідентичності 

як психологічного феномену, специфіку системи професійно-педагогічної 

підготовки, названі напрями можуть бути досягнуті завдяки: 1) забезпеченню 

формування присвоєної й досягнутої характеристик професійної 

ідентичності, спрямовуючи «роботу ідентичності» в напрямі ідеальної її 

моделі, завдяки створенню рефлексивного середовища і можливості 

отримання підтримувального зворотного зв‘язку від досвідчених 

професіоналів; 2) в умовах групового навчання, у навчальній ситуації, 

наближеній до реальної/навчанні на виробництві, під час забезпечення 

безпечного й рефлексивного середовища, у супроводі вчителів-практиків (що 

створює соціально-професійне середовище і взаємодію, можливість прояву 

ідентичності). 

У ході морфологічного аналізу експерти спочатку визначали найбільш 

важливі зв‘язки між переліком психолого-педагогічних умов і показниками 

РПІМУ, потім ранжували за кожним показником обрані ними умови 

(Додаток К). За результатами, з переліку психолого-педагогічних умов, 

отримали такі рангові показники, що відобразили найбільш важливі, на 

думку експертів – викладачів ЗВО, психолого-педагогічні умови для 

формування РПІМУ: наявність доступних професійних практик (0,33); 

включення в професійну діяльність (0,97); включення студентів у 

різноманітне і змістовне професійне спілкування (0,73); наявність мережі 

професійної взаємодій і відносин (0,28); створення відчуття членства в 

професійній групі (0,56); моделювання професійних ситуацій (0,96); 

використання практико-орієнтованих завдань (0,89); створення 

розвивального простору (0,73); тренінгові форми формування особистісної і 

професійної ідентичності (0,64); навчально-професійний простір, що 

допускає позиціонування індивіда в даній системі зв‘язків і відносин (0,68); 
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унаслідковування професійних образів і зразків (0,86); усталена культура 

поведінки як окремий випадок системи образів і зразків (0,43); вивчення  

нормативно-ціннісних позицій професійної діяльності (0,38); підтримуюча 

поведінка вчителів-практиків (0,74); активізація рефлексії та ідентифікації 

(0,76); стимулювання до самопізнання й самовдосконалення (0,78); 

професійне оцінювання і самооцінювання (0,59); розвиток самоорганізації і 

засвоєння професійних ритуалів (0,26); моделювання образів майбутньої 

професійної діяльності і себе в ній (0,67); цілеспрямоване формування 

етичних професійних орієнтирів (0,47); наявність можливості отримання 

професійного досвіду в системі професійно-педагогічної підготовки (0,65); 

тренінгові заняття з педагогічних дисциплін (0,44); інтеграція майбутніх 

учителів у професійну спільноту (0,79); можливість самостійного прийняття 

студентами професійних рішень (0,48); прийняття професійною спільнотою 

студента як учителя (0,55); взаємодія з учителями-предметниками (0,48).  

За результатами морфологічного аналізу та на основі розуміння 

психологічних особливостей становлення ідентичності, досвіду організації 

навчально-наукових проєктів, результатів констатувального експерименту 

щодо стану сформованості РПІМУ, було виокремлено чотири групи 

об‘єктивних і суб‘єктивних чинників, освітніх можливостей, вимог, на основі 

яких сформульовано психолого-педагогічні умови: 

- перша – розвиток рефлексивності майбутніх учителів у 

корпоративному середовищі закладу вищої освіти;  

- друга – створення навчально-наукового педагогічного проєкту, який 

інтегрує вивчення навчальної дисципліни, організацію навчальної 

педагогічної практики, здійснення науково-педагогічного дослідження;  

- третя – взаємодія закладу вищої освіти та закладу загальної середньої 

освіти на всіх епатах створення та реалізації навчально-наукового 

педагогічного проєкту;  

- четверта – використання тренінгових технологій навчання в 

навчально-науковому педагогічному проєкті (таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Компоненти РПІМУ, показники сформованості та психолого-педагогічні умови формування РПІМУ 

 

Компоненти РПІМУ Показники  Психолого-педагогічні умови  

К
о
г
н
іт
и
в
н
о

-

ц
ін
н
іс
н
и
й
  сформованість уявлень про цілісний професійний образ (професійні 

знання і переконання, відображені як образ професії, професійної 

діяльності, обов‘язків, професійну групу, образ професіонала, 

професійні смисли, професійну місію) 

1. Образ професії  

2. Образ 

професіонала 

 

перша – розвиток 

рефлексивності майбутніх 

учителів у корпоративному 

середовищі закладу вищої 

освіти;  

друга – створення єдиного 

навчально-наукового 

педагогічного проекту який 

інтегрує вивчення навчальної 

дисципліни, організацію 

навчальної педагогічної практики, 

здійснення науково-педагогічного 

дослідження;  

третя – взаємодія ЗЗСО та 

ЗВО та всіх етапах розробки та 

впровадження навчально-

наукового педагогічного 

проєкту;  

четверта – використання 

тренінгових технологій 

навчання в ННПП 

Е
м
о
ц
ій
н
о

-

р
еф
л
ек
си
в
н
и
й

 

емоційно позитивне ставлення до:  

себе як суб‘єкта навчально-професійної діяльності та майбутньої 

професійної діяльності (професійна самооцінка); 

професії;  

професійної групи, цінностей, смислів; 

ототожнення студентом себе з представниками професійної групи, 

усвідомлення приналежності до професійної групи; суб‘єктивне 

почуття тотожності з нею; 

розуміння відповідності/невідповідності моделі професійної 

компетентності фахівця на основі рефлексії 

3. Ставлення до 

професії 

4. Професійна 

самооцінка 

 

М
о
т
и
в
а
ц
ій
н
о

-

д
ія
л
ь
н
іс
н
и
й
  прагнення, активна діяльність та готовність до самореалізації себе в 

обраній професії, входження в професійну спільноту, наявність 

напрямів особистісного та професійного розвитку;  

усвідомлення професійних можливостей, перспектив та побудова 

професійної стратегії на основі аналізу власних професійних 

інтересів, потреб, цінностей, можливостей 

5. Навчально-

професійні цілі і 

плани 

6. Професійна 

позиція 

7. Професійна 

мотивація 
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Далі подамо обґрунтування реалізації визначених психолого-

педагогічних умов як механізму формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, розкриваючи поступовість і послідовність 

їх визначення. 

Перша психолого-педагогічна умова передбачала розвиток 

рефлексивності майбутніх учителів у корпоративному середовищі 

закладу вищої освіти. 

В обґрунтуванні означеної психолого-педагогічної умови звернемося, 

передусім, до ідеї біполярного континууму Дж. Тернера, яким було введено 

поняття самокатегоризації – когнітивного групування себе з деяким класом 

ідентичних об‘єктів (Turner, 1985). Тернер виділив три рівня і результати 

самокатегоризації: 1) самокатегоризація себе як людської істоти – людська 

ідентичність; 2) групова самокатегоризація – соціальна ідентичність; 

3) особистісна самокатегоризація – особистісна ідентичність. 

Дотримуючись підходів, висунутих Дж. Тернером (Turner, 1985) і 

Дж. Марсіа (Marcia, 1980) щодо розвитку ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя, ми передбачили формування таких її характеристик: 

1) присвоєної або передчасної ідентичності; 2) конструйованої або досягнутої 

ідентичності.  

Таким чином, ми розглядали два процеси: 1) безпосередній, який 

передбачав поступове усвідомлення своїх професійних якостей, успішності в 

професії і включав уплив корпоративної культури університету, засобами 

безпосереднього привласнення студентами рис професійної ідентичності 

своїх викладачів у процесі взаємодії, у навчальному процесі в ЗВО; 

2) цілеспрямований – формування ПІМВ у процесі вивчення педагогічних 

дисциплін, засноване на створенні розвивального освітнього простору й 

зовнішнього керівництва процесом ідентифікації з одного боку, і прийняття 

майбутнім учителем самостійного рішення щодо того, яким учителем він 

хоче бути і що вважає за еталон наслідування. 
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Основною розвитку ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя в даному дослідженні визначено розвиток рефлексивності 

особистості. Дж. Мід (Mead, 1946) указував на те, що усвідомлювана 

ідентичність (якою є професійна ідентичність) передбачає наявність 

здатності особистості до рефлексії, підкреслював значення когнітивних 

процесів у розвиткові ідентичності, оскільки механізм переходу від 

неусвідомлюваної до усвідомлюваної ідентичності обумовлений і може бути 

ефективним за наявності рефлексії.  

Академік В. Андрущенко, розмірковуючи про модернізацію моделі 

педагогічної освіти на основі соціо-технологічної культури особистості, 

говорить, що «йдеться не про суб᾿єкт-об᾿єктні стосунки в соціальних 

процесах, коли суб᾿єктом впливу виступає суспільство, його виховні 

інституції, а людина – їхній об‘єкт, а про активну дію суб᾿єкт-суб᾿єктного 

підходу…» (Андрущенко, 2010, с. 16). 

До сім᾿ї ключових понять, що є предметом термінологічного аналізу в 

контексті характеристики першої педагогічної умови формування РПІМУ, 

включено такі, як «рефлексія», «рефлексивність». Рефлексія (англ. Reflection) – 

«розумовий (раціональний) процес, спрямований на аналіз, розуміння, 

усвідомлення себе: власних дій, поведінки, мови, досвіду, почуттів, станів, 

здібностей, характеру, відносин з іншими до інших, своїх завдань, призначення 

тощо (Великий психологічний словник, 2009). Рефлексія – «це здатність думати 

про своє власне мислення з метою його вдосконалення» (Domer, 1978, с. 102), 

це «вміння суб‘єкта виділяти, аналізувати і співвідносити з предметною 

ситуацією власні дії» (Давидов, 1971, с. 687). Рефлексія ‒ не просто процес 

усвідомлення, регуляції, самоконтролю, управління тощо, але є процесом 

смислотворення, змістотворення, це унікальна здатність особистості до 

«рефлексії про нерефлексивне» тобто до усвідомлення несвідомого, здатність 

призводити до виникнення принципово нових смислів, принципово якісних 

змін не тільки в самому рефлексивному функціонуванні, а й до принципово 

якісного розвитку суб‘єктності, всієї особистості в цілому» (Россохин, 2010, 
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с. 19). Так, суб᾿єкт «може рефлексувати: а) знання про рольову структуру і 

позиційну організацію колективної взаємодії; б) уявлення про внутрішній світ 

іншої людини і причини тих чи інших її вчинків; в) свої вчинки і образи 

власного «Я» як індивідуальності; г) знання про об᾿єкт і способи дії з ним. 

Відповідно і розрізняють: а) кооперативний, б) комунікативний, 

в) особистісний, г) інтелектуальний типи рефлексії» (Степанов, 1984, с. 129). 

У типології рефлексії виокремлюють: «1) ситуативну рефлексію – 

«мотивування» та «самооцінку», що забезпечують безпосередню включеність 

суб᾿єкта в ситуацію, осмислення її елементів, аналіз того, що відбувається, 

координацію і контроль елементів діяльності відповідно до мінливих умов; 

2) ретроспективну рефлексію – служить для аналізу вже виконаної діяльності 

та подій, що мали місце в минулому; 3) проспективную рефлексію – включає 

в себе роздуми про майбутню діяльності, уявлення про хід діяльності, 

планування, вибір найбільш ефективних способів її здійснення, а також 

прогнозування можливих її результатів» (Карпов, 1989, с. 31). 

У трактуванні поняття «рефлексивність» інтерпретуємо її вслід за 

О. Карповим як психічну властивість, що співвідноситься, з одного боку, з 

рефлексією в її процесуальному статусі, а з іншого, з рефлексуванням як 

особливим психічним станом (Карпов, 2003, с. 47). Рефлексивність 

об‘єднує різні грані і сфери психіки, виступаючи як інтегративна 

властивість свідомості. Таке розуміння пов‘язує рефлексію з механізмами 

саморегуляції й дозволяє вийти на рівень структурування та управління 

цим складним явищем. До способів рефлексувань О. Карпов відносить 

«припущення, питання, ведення внутрішнього діалогу, побудову 

внутрішнього монологу, логічної схеми або плану, висловлювання 

сумнівів, критики, створення образу чи моделлю. Усі ці внутрішні процеси 

можуть розгортатися в минулому (ретроспективна рефлексія), у 

майбутньому (проспективная) або в сьогоденні (ситуативна). Ці способи 

можуть проявлятися як у внутрішньому, згорнутому плані, так і в 

зовнішньому, розгорнутому» (Карпов, 2003, с. 49). 
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Розвиток рефлексивності, мотивації до самопізнання, усвідомлення 

власних потреб, можливостей, професійних інтересів і цінностей 

реалізовувалася в ході рефлексивних завдань, внесених у контексті нашого 

дослідження до змісту практичних занять із навчальної дисципліни 

«Педагогіка». Розвиток рефлексивності в навчально-науковому проєкті 

передбачав запровадженнясистеми завдань з рефлексії власної педагогічної 

діяльності (мікровикладання, взаємодія з учнями протягом навчальної 

практики тощо); результативності процесу навчання; власного емоційного 

стану, особистісних якостей.  

Цілеспрямованість, сформульована в першій педагогічній умові, 

передбачає і «порційність» формувальних завдань. Робота з ідентичністю 

вимагає поступового індивідуального порівняння, розкриття, розвитку її 

характеристик. Як зауважує Л. Краппман, «нова інформація, яка надходить у 

процесі взаємодії, повинна перероблятися індивідом так, щоб привести її у 

відповідність із попереднім накопиченим досвідом» (Krappman, 1969). Тому 

тренінгова програма розвитку професійної ідентичності передбачала вправи 

для кожного практичного заняття. Самоідентичність на основі великих, 

стійких фігур (якою, за В. Карікашем, і є професійна ідентичність), може 

чинити більший опір змінам у структурі особистості, посилюючи 

екзистенційну тривогу, гальмуючи формування нових ідентичностей 

(Карікаш, 2009, с. 12).  

Перша психолого-педагогічна умова передбачала моделювання в 

навчально-науковому педагогічному проєкті професійних ситуацій 

майбутньої професійної діяльності, супровід, надання зворотного зв‘язку, 

цілеспрямоване формування уявлень майбутніх учителів про цілісний 

професійний образ, етичні професійні орієнтири. Логіка наших міркувань 

суголосна поглядам дослідниці І. Наумової, яка вважає, що необхідною 

умовою формування професійної ідентичності майбутніх учителів є 

моделювання професійних ситуацій, які дозволяють опановувати 

соціальними ролями, що характеризують професійні функції, та 
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використання практико-орієнтованих завдань, у процесі вирішення яких 

студенти засвоюють зразки рольової поведінки майбутнього вчителя 

(Наумова, 2016, с. 160). 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що перша умова передбачала 

залучення потенціалу корпоративної культури педагогічного закладу вищої 

освіти у процес формування РПІМУ. Висловлюючись з питань ідентичності 

українців, В. Кремень указує, що «ствердити себе людина не може інакше, як 

«привносячи себе у світ». Соціальним засобом цього привнесення завжди 

виступає інтелектуальна та національна ідентичність. Інтелектуальна ‒ 

реалізує родову сутність людини, вона постає універсальною умовою 

визначення людської сутності буття, визначальним поняттям якого є 

особистісна самоідентифікація. Національна ж самоідентифікація обумовлює 

вироблення оптимальних моделей соціально-економічного, суспільного й 

духовно-культурного розвитку в межах конкретної національної держави, що 

зумовлено культурними цінностями конкретного народу (Кремінь, 2020, с. 

114). 

У контексті осмислення поняття «корпоративна культура закладу 

вищої освіти» звернемося до термінологічного аналізу відповідної сім᾿ї 

понять: «корпоративність», «корпоративність університету», «корпоративна 

культура», «корпоративна культура університету», «освітнє середовище 

університету». Корпоративність (англ. corporateness) ‒ відчуття 

приналежності до єдиної групи, у якій індивіди мають спільні погляди й 

переконання. Корпоративність університету сьогодні ‒ це «певні критерії, 

фактори, показники, традиції, що об‘єднують усіх людей, діяльність яких 

пов‘язана з університетом і які віддані йому, незалежно від 

університетського статуту» (Кубко, 2014, с. 41).  

Дослідник Е. Шейн визначає визначає поняття «корпоративна 

культура» як сукупність основних переконань (сформованих самостійно, 

засвоєних певною групою в процесі вирішення проблеми адаптації до 

зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції), які виявилися досить 
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ефективними, щоб вважатися цінними, а тому передаються новим членам як 

правильний спосіб сприйняття, мислення й відношення до конкретних 

проблем (Шейн, с. 2002). Корпоративна культура включає три ключові 

елементи: «артефакти (стиль одягу співробітників, аксесуари, мова (сленг), 

зовнішні ритуали, церемонії); проголошені цінності, які допомагають 

індивіду орієнтуватися в тому, яку поведінку слід вважати допустимою або 

неприпустимою; базові положення пов‘язані з усталеними в компанії 

уявленнями індивіда про навколишнє середовище (групу, організацію, 

суспільство тощо)» (Шейн, 2002, с. 114). 

«Корпоративна культура університету», за визначенням О. Алтайцева, 

– це ступінь високої репутації, імідж, який створюється в умовах 

конкуренції на основі основних критеріїв: «стаж і досвід роботи у сфері 

освіти, відомість у професійних колах і серед громадськості; репутація і 

професіоналізм керівництва; перспективи професійного розвитку 

університету; затребуваність випускників на ринку праці, рівень їхньої 

зарплати і кар᾿єрного зростання; ставлення співробітників університету до 

студентів; рівень професіоналізму викладачів, їх затребуваність; думки 

студентів про організацію навчального процесу; територіальне 

розташування, зовнішнє і внутрішнє оформлення університету; 

професіоналізм роботи керівництва із засобами масової інформації у 

просуванні своїх послуг; відкритість та інтегрованість закладу освіти» 

(Алтайцев, 2018). 

Освітнє середовище університету (закладу вищої освіти) як 

педагогічний феномен являє собою «континуум просторово-часових, 

соціально-культурних, діяльнісних, комунікативних, інформаційних та ін. 

чинників, які постають як цілеспрямовано створювані умови взаємодії 

членів академічної громади і об‘єктивного світу вищої школи» (Артюхина, 

2007). Така взаємодія проявляється у формі ситуацій або подій, що 

виникають в університетських сферах ділових і міжособистісних контактів, 

а також у діяльності творчих структур науково-педагогічних шкіл, у 
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створеній взаємодії предметно-просторового та інформаційного оточення, 

інтегрувальною основою яких стає реалізація особистісно-професійного 

становлення майбутніх фахівців. 

Усвідомлення студентом себе як члена професійного колективу 

кафедри, факультету/інституту, університету, популяризація позитивного 

образу професії, її місії в суспільстві підвищує ефективність формування 

ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя. Один із проявів 

корпоративного середовища ЗВО як об᾿єднувальної ланки – «корпоративна 

ідентичність – результат когнітивно-емоційного процесу усвідомлення себе 

представником певної організації, тобто певний ступінь ототожнення себе з 

нею» (Койчева, 2014, с. 327). 

У якості ознак ефективного впливу середовища закладу освіти на 

особистість, що розвиває фахівця, дослідники виокремлюють такі: 

1) «прийняття студентом закладу освіти з його функціональними, 

предметно-рекреаційними та естетичними характеристиками, які надають 

можливості професійного й міжособистісного спілкування як суб᾿єктивно 

значимого атрактивного простору і переживання свого перебування в 

ньому у вигляді почуттів прихильності, комфортності, приналежності до 

«свого» духовно-професійного співтовариства; 2) повнота (різнобічність) 

входження в середовище, відкриття для себе можливостей самореалізації 

в навчальній, інформаційній, професійній сферах ЗВО, сфері 

міжособистісного спілкування різних рівнів ‒ від епізодичного 

партнерства до ціннісно-орієнтаційної події, дружби і любові; 

3) визначення для себе стійкої сфери взаємодії  (лабораторії, секції, 

клуби, «команди» тощо), яка виступає як своєрідна референтна група, що 

забезпечує відкрите, творче, неформальне спілкування й саморозвиток; 

4) ставлення до середовища закладу освіти як до джерела додаткового 

професійного та особистісного досвіду, присутність якого певною мірою 

«добудовує» освіту до цілісності» (Артюхина, 2007). 
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Система роботи кафедри зі створення освітнього середовища може 

включати, як показує досвід університетів, такі складові: «1) формування у 

студентів почуття приналежності до духовно-професійного співтовариства 

університету; 2) вироблення кафедрою своєї професійно-етичної позиції, 

створення системи презентації професійних цінностей і зразків діяльності; 

3) створення різноманітних структур і сфер діяльності (наукових товариств, 

клубів за інтересами, проєктів тощо), що дозволяють студентам реалізувати 

свої професійні та духовні запити в середовищі кафедри; 4) актуалізація 

можливостей неформальних зустрічей викладачів і студентів, довірливих 

відносин, включення студентів у творчу лабораторію викладача; 5) створення 

відкритої й доступної студентам інформаційної бази кафедри; 6) розробка і 

реалізація на кафедрі різних моделей самостійної навчально-проєктної 

діяльності студентів; 7) культивування атмосфери тьюторства, супроводу і 

підтримки студентів при високому рівні вимогливості і компетентності 

викладачів» (Артюхина, 2007). 

У формулюванні вимог до викладача закладу вищої освіти 

дотримуємося позиції, що педагог є тим прикладом і зразком для 

майбутнього вчителя, який формує його світогляд, професійні та особистісні 

якості. Як орієнтир і зразок «педагог стає не тільки науковцем, 

висококультурним вихователем молоді, а й основним виразником 

корпоративної культури для студента. Як і будь-яка культура, указує 

дослідник Качур, корпоративна культура викладачів ЗВО включає в себе 

різні регулятивні елементи: ідеали, норми, традиції, звичаї тощо, і саме вони 

формують унікальний спосіб соціальної поведінки представників конкретної 

субкультури» (Качур, 2020, с. 70). 

Один зі спеціальних принципів розробленої нами педагогічної системи 

формування РПІМУ – створення безпечного рефлексивного середовища, 

зорієнтовував увагу на середовище студентської групи. Створення в 

студентів образу педагога вимагає, як справедливо підкреслює дослідниця 

І. Наумова, «відповідного позитивного мікросоціального професійного 
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середовища, що сприяє цілеспрямованій діяльності щодо формування 

колективів груп і гармонізації міжособистісних відносин, персоналізації 

педагогічних впливів у межах діяльності предметних гуртків, клубних 

об‘єднань, керівництва науково-дослідною й самостійною роботою 

студентів, організації системи студентського самоврядування» 

(Наумова, 2016, с. 159). 

Друга психолого-педагогічна умова передбачала створення навчально-

наукового педагогічного проєкту, який інтегрує вивчення навчальної 

дисципліни, організацію навчальної педагогічної практики, здійснення 

наукового педагогічного дослідження. 

Поєднання навчальної, наукової, самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Педагогіка», навчальної педагогічної практики та 

курсового наукового дослідження інтегральною актуальною освітньою 

проблематикою та створення, реалізація навчально-наукового проєкту стало 

ключовою ідеєю в межах даної умови. 

Розроблена нами педагогічна система формування РПІМУ дозволила 

наблизити процес вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» до 

реальної професійної діяльності, на практичних кейсах формувати 

професійні вміння в ситуації професійного занурення, розвивати 

рефлексивність майбутніх учителів на основі аналізу власного 

педагогічного досвіду (отриманого в академічній аудиторії та в освітньому 

процесі ЗЗСО) та аналогічного досвіду колег. Це надало майбутнім 

педагогам усвідомлення важливості власного навчального здобутку та 

реальної педагогічної діяльності, що, у свою чергу, було спрямовано на 

визначення, аналіз, прийняття, корекцію власної професійної позиції у 

виконанні професійних дій, розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів. Вирішуючи проблему інтеграції фахових і психолого-

педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва, науковець В. Жуков (Жуков, 2018, с. 143) зазначає, що 

інтегрований підхід до професійно-педагогічної підготовки фахівців 
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сприяє забезпеченню формування готовності майбутнього вчителя до 

організації інтегрованого навчання школярів у межах реалізації 

інтеграційних процесів у педагогічній системі, якщо: розкрито сутність 

наукових уявлень про інтеграцію в інтеграційних процесах як наукових 

феноменах; виділено теоретико-методологічні й навчально-методичні 

засади педагогічної інтеграції; визначено особливості перебігу 

інтеграційних процесів у професійній освіті і шкільній освіті. 

В умовах змодельованих та реальних професійних ситуацій студенти 

вчились ідентифіковувати себе в професійній діяльності, формували 

професійні цінності, наближали власну професійну ідентичність до власної 

ідеальної моделі вчителя.  

Інтегративний підхід в освiтi академік В. Ільченко розглядає як 

підхід, що «веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об‘єднання 

його елементів у цілісність. Результатом інтегративного підходу можуть 

бути цілісності знань різних рівнів – цілісність знань про дійсність; про 

природу; з тієї чи іншої освітньої галузі; предмета, курсу, розділу, теми» 

(Енціклопедія освіти, 2008, с. 356).  Мета освіти, на думку С. Клепка, 

полягає у «створенні в суб‘єкта освіти повного (інтегративного) образу 

певних характерних відношень, явищ, об‘єктів у різноманітних сферах 

світу, буття, суспільства, їх еквівалентів мислення, які (еквівалентні повні 

образи) надавали б можливість найбільш адекватно, тобто операційно, 

взаємодіяти з ними. Освіта – цілісне явище, яке визначається спільно 

взятими характеристиками» (Клепко, 2006). Інтегративний підхід 

реалізується у процесі «вивчення інтегрованих курсів чи окремих 

предметів з освітньої галузі, коли цілісність знань формується завдяки 

інтеграції іх на основі спільних для всіх предметів понять, застосуванню 

методів і форм навчання, контролю і корекції навчальних досягнень 

учнів, що спрямовують навчальний процес на об‘єднання знань» 

(Енціклопедія освіти, 2008, с. 356).  
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У філософії освіти, педагогіці розглядаються piзні види інтеграції і 

відповідно до принципів інтегративного підходу – «сутнісна, холістська, 

поліцентрична, філософська, технологічна, особистісно-оріентована 

інтеграція; застосовуються різні субмеханізми інтеграції: закон, метафізація, 

мережа теорій, картина світу» (Енціклопедія освіти, 2008, с. 356).  

Реалізація принципів інтегративного підходу в організації професійно-

педагогічної підготовки забезпечила цілісність пізнання студентами 

професійної діяльності як єдності навчальної, виховної, наукової функції 

педагогічної діяльності; дозволила практично апробувати навчальні здобутки 

майбутніх учителів. Інтегровані, змодельовані та реальні навчально-

професійні ситуації створили середовище для професійної ідентифікації 

майбутніх учителів, увідповіднення власної професійної ідентичності 

майбутніх учителів їх ідеальним моделям учителя.  

Третя психолого-педагогічна умова передбачала взаємодію закладу 

вищої освіти та закладу загальної середньої освіти на всіх епатах 

створення та реалізації навчально-наукового педагогічного проєкту. 

Означена психолого-педагогічна вимога ґрунтувалася на вкрай важливій 

для формування професійної ідентичності майбутнього вчителя, особливо на 

ранніх етапах її становлення, особливості – соціальному успадкуванні кращих 

зразків педагогічної діяльності та професійної ідентичності досвідчених 

учителів. Тому ННПП передбачав залучення на всіх етапах проєкту потенціалу 

стейкхолдерів у становленні майбутнього вчителя. Співпраця полягала в 

розробці та реалізації виховного проєкту в команді студентів, викладачів ЗВО, 

адміністрації ЗЗСО та вчителів ЗЗСО. Дж. Мид (Мид, 1946), роблячи акцент на 

соціальній обумовленості ідентичності, писав про те, що вона виникає тільки 

за умови включеності індивіда в соціальну групу, у спілкуванні з членами цієї 

групи. Відповідно до поглядів Нордхолла, пізнавальний компонент 

колективної професійної ідентичності включає процеси інкорпорації 

(організаційних уявлень людей), ідентифікації (описи організації «ми») та 

асиміляції (організаційних успіхів) (Нордхолл, 2018). Формування колективної 
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професійної ідентичності було визначено з точки зору ідентифікації соціальної 

роботи, що включає знання про належність до певної групи «для того, щоб 

бути частиною колективного Я, колективної історії та її спогадів» (Кнес, 2016, 

с. 3). 

Корпоративні системи зразків, прийнятих особистістю, вважає 

Сакурова (Сакурова, 2006, с. 95), можуть бути: а) фантастичними (задається 

і підкріплюється нереалістична система зразків); б) ситуативними (у кожній 

конкретній ситуації в якості орієнтира обирається одна з відомих систем 

зразків, критерієм при цьому виступає визнання, заохочення з боку 

особистості, групи, спільноти, у відносини з якими вступає індивід; як 

наслідок формується синдром «соціального флюгера» або в більш складних 

випадках маргінала); в) девіантними (кардинально відрізняються від 

суспільно визнаних норм, що мають або антигромадську, або просоціальну, 

але відмінну від існуючих зразків, спрямованість).  

У формуванні професійної ідентичності здобувачів освіти важливою є 

участь студентів у спільних із досвідченими педагогами інноваційних 

проєктах, що сприяє поглибленню їх уявлень про професіоналізм і 

постановці завдань саморозвитку. У ситуації, коли відносини наставництва 

були позитивними і очікування виправдовувалися, учителі-практиканти 

почувалися впевненіше, ідентифікуючи себе як учитель. Однак, у деяких 

учасників, які зазнали частково негативних відносин наставництва, їхня 

впевненість знизилася (Izadinia, 2015). Почуття ідентичності, підкреслює Е. 

Еріксон, виникає в процесі ранніх взаємин, на базі довіри та емпатії (Ericson, 

1968). 

Тому в межах даної умови роль педагогічної спільноти полягала не 

лише у взаємодії і розробці спільного освітнього продукту, ми підкреслюємо 

важливість створення діалогічності й підтримуючого, безпечного для прояву 

ідентичності студента середовища, в умовах якого стає можливим супровід 

проєктування, реалізація і подальша рефлексія процесу освоєння студентами 

досвіду педагогічної діяльності. 
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Четверта психолого-педагогічна умова передбачала використання 

тренінгових технологій навчання в навчально-науковому педагогічному 

проєкті. 

Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій 

школі, озброєння їх необхідними практико-орієнтованими знаннями, 

практичними вміннями й навичками реалізується завдяки впровадженню 

активних та інтерактивних форм і методів навчання (Дичківська, 2001; 

Дяченко-Богун, 2014; Мойсеєнко, 2017; Якимова, 2010), серед яких провідне 

місце займають навчальні тренінги (Мельничук, 2008). 

Формування професійних компетентностей студентів у процесі 

вивчення змісту навчальної дисципліни «Педагогіка» у традиційних (лекції, 

практичні, семінарські заняття) та в тренінгових формах, дозволило 

оптимізувати процес навчання, забезпечити формування педагогічних умінь 

і ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів.  

Тренінгові форми навчання спрямовані на оптимізацію формування 

педагогічних умінь студентів, створення студентами навчальних 

педагогічних проєктів (проміжних продуктів навчально-наукового проєкту: 

анкети (Додаток П), методичні розробки (Додаток У), наукові статті тощо) 

протягом аудиторного навчання та самостійної роботи й забезпечують 

апробацію їх в академічній аудиторії та отримання експертної оцінки від 

учителів та психологів школи. 

Важливим для формування саме ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя є можливість прийняти професійну роль в умовах 

здійснення навчально-наукового педагогічного проєкту. У даному 

контексті важливим є взаємозв᾿язок і відмінність понять «роль» і 

«ідентичність». Різні ролі, беручи участь у механізмі самоідентифікації, 

можуть, у кінцевому рахунку, сформувати відповідну рольову 

ідентичність (Горностай, 2007), але при цьому роль (Карикаш, 2009) 

скоріше буде відноситися до категорії процесу формування, а 

ідентичність – до результату. При цьому студент може бути в ролі 
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представника професії, професіонала, але не відчувати себе ним у 

внутрішньому плані, не приймати себе таким. У більшості саме таким є 

ставлення майбутнього вчителя до себе. Тому важливим є систематичне 

програвання ролей у підтримуючому середовищі колег і наставників, у 

супроводі рефлексивних питань, звернених саме до ідентичності, не до 

ролі, наприклад: «Наскільки ти всередині себе дійсно таким є?» або: 

«Скільки відсотків правди всередині себе, коли ти чуєш фразу: «Я – 

вчитель?», що забезпечували тренінгові вправи. 

Отже, з одного боку, суспільство визначає професійну ідентичність 

вчителя, задаючи норми і закони її існування; з іншого, – цілеспрямована 

професійно-педагогічна підготовка забезпечує систематичне й кероване 

становлення професіонала. Поряд із тим, виключно важливою складовою 

означеного процесу є активність особистості, коли індивід формує власне 

бачення в контексті присвоєння професійних цілей, цінностей, потреб із 

утверджених у суспільстві, представлених в освітніх програмах професійного 

профілю. Означені складові, сутність понять (ідентичність, професійна 

ідентичність, ідентичність учителя, рання професійна ідентичність учителя), 

особливості розвитку професійної ідентичності стали основою теоретично 

обґрунтованих та втілених в експериментальній роботі психолого-

педагогічних умов формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя в розробленій педагогічній системі. 

 

 

3.3. Етапи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у системі 

професійно-педагогічної підготовки закладів вищої освіти  

 

Розроблена педагогічна система формування РПІМУ реалізовувалася 

відповідно до визначених етапів (рефлексивного занурення, теоретичного 

моделювання, практичної апробації, професійного прогнозування), 
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відображених у структурно-функціональній моделі педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у закладах вищої освіти (Додаток Л).  

Визначення та обґрунтування етапів формування РПІМУ базувалося на 

психологічних основах становлення ідентичності. Е. Еріксон розумів 

розвиток ідентичності як «взаємодію трьох процесів: біологічних, соціальних 

і его-процесів, причому его-процеси вважав первинними в інтеграції перших 

і других. Результатом інтегративної роботи его, або его-синтезу, є деяка 

конфігурація елементів ідентичності. Ця гіпотетична конфігурація забезпечує 

переживання відчуття ідентичності» (Ericson, 1968). Процес розвитку 

ідентичності Е. Еріксон розглядав одночасно як інтеграцію і диференціацію 

взаємопов‘язаного спектру елементів (ідентифікацій). 

Е. Еріксон зазначає, що «процес формування ідентичності не закінчується 

в юнацькому віці. Юнацкий вік – це одна зі стадій у розвиткові ідентичності, 

період найбільш яскравої її кризи. У епігенетичній діаграмі Е. Еріксон виділяє 

вісім стадій розвитку ідентичності, кожна з яких має свою центральну 

проблему, що вимагає вирішення» (Ericson, 1960, с. 53).  

На кожному етапі життя нові ідентичності елементи мають бути 

інтегровані у сформовану, наявну структуру ідентичності, а старі й віджилі 

потребують реінтеграції або відкидання. Розвиток ідентичності має нелінійний 

характер, він проходить через так звані кризи ідентичності – «періоди, коли 

виникає конфлікт між конфігурацією елементів ідентичності, яка склалася до 

даного моменту і зміненою біологічною або соціальною ситуацією індивіда. 

Криза ідентичності – це початок становлення справжнього авторства у 

визначенні та реалізації своїх поглядів на життя» (Краєва, 2010). Криза 

ідентичності, переважно, не дисимілюється на всі сфери життя людини, а 

відбувається і зачіпає обмежений перелік певних життєвих сфер. Бачимо, що в 

кожен момент життя людина має різні стани ідентичності: тотожності або 

досягнутості, змішаний стан ідентичності, з огляду на це віднесення її до того 

чи іншого статусу є досить умовним.  
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Д. Маттесон ввів поняття «багатофазової кризи». Він дослідив і визначив, 

що в різних сферах життя ідентичність розвивається, проходить через кризи по-

різному (Matteson, 1975). Аналогічні висновки зробив Дж. Колеман (Coleman, 

1974). Він виявив, що різні сфери життя досягають піку кризовості в різному 

віці людини. Людське життя розглядається в контексті ідентичності як шлях 

подолання різних за змістом криз ідентичності. Виход із кризи передбачає 

зусилля, які докладає, щоб обрати і прийняти нові переконання, цінності, види 

діяльності. 

Згідно з моделлю А. Ватермана, почуття досягнутої, стабільної 

ідентичності тимчасове, час від часу змінюється станом нестабільності, 

нетотожності. Означеному процесу передують зміни в меті, цінностях і 

переконаннях, а саме послаблення їх значущості в життєвій ситуації людини, є 

результатом невідповідності наявних уявлень новим вимогам життя (Waterman, 

1992).  

Процес формування ідентичності за А. Ватерманом, є не поодиноким 

актом, а розглядається як серія взаємопов‘язаних виборів, на основі яких 

людина обирає свої особисті цілі, до яких хоче прагнути, цінності, 

переконання. У моделі становлення ідентичності А. Ватермана означений 

процес не є лінійним, він може мати зворотній напрям, тобто переходити в 

стан невизначеності, кризи, зумовленості, дифузності. Навіть «маючи 

досягнуту ідентичність, людина може знову увійти в кризу і її ідентичність 

повернеться до дифузного стану» (Waterman, 1982).  

Міркування Ватермана підтримує і дослідниця Н. Антонова, яка 

вважає, що відчуття особистістю досягнення ідентичності руйнується як 

слідство того, що наявні в арсеналі особистості цілі, цінності й переконання, 

якими вона послуговувалася тривалий час, втрачають свою життєвість, 

перестають відповідати зміненим запитам, потребам, вимогам соціуму або 

особистості. Важливим стає процес розв‘язання кризи, оскільки за умови 

уникнення визначення себе людина втрачає шанс досягти відчуття 

ідентичності (Антонова, 1996). 



268 
 

Досліджуючи професійну ідентичність у контексті позитивної 

психотерапії Н. Пезешкіана, В. Карікаш (Карикаш, 2009, с. 16) указує на 

те, що існують особливі досить тривалі періоди в житті людини, у яких 

саме екзистенційна ідентичність багато в чому починає визначати 

динаміку її життєвого сценарію. Він виділяє 5 таких періодів – «5 вершин 

долі»: Я-син (дочка) своїх батьків, Я-чоловік, Я-батько, Я-людина, Я-

частина Всесвіту (Карикаш, 2009, с. 18). При цьому символічна дорога 

життя виглядає як послідовне сходження на ці вершини. Піднявшись на 

чергову вершину, тобто придбавши опору і цілісність свого «Я», 

завершивши формування однієї базової екзистенціальної ідентичності, 

людина починає бачити наступну вершину. В основі Я-образу, який 

формується на першому етапі життєвого шляху, лежить перша 

екзистенційна ідентичність – Я-син (дочка) своїх батьків. Становлення 

екзистенціальної ідентичності Я-чоловік готує перехід на наступну ‒ 

третю вершину екзистенціальної ідентичності Я-батько. У законі «брати ‒ 

давати» починає переважати позиція «давати». Формування нової 

соціально активної екзистенціальної ідентичності Я-людина відбувається 

на четвертій вершині. Досягнувши піку на цій вершині, зміцнившись в 

ідентичності Я-людина, індивід починає гостро розуміти й відчувати, що 

людське життя кінечне. Приходить час формування космічної 

ідентичності ‒ Я-частина Всесвіту (Пезешкіан, 1996). 

Розглядаючи шлях професійної зрілості психотерапевта, В. Карікаш 

указує, що він «не є лінійним процесом, проходить через низку успіхів та 

екзистенційних криз, так званих «П‘ять вершин долі»» (Карикаш, 2009, 

с. 20). «Перший етап – «Я маленька частинка великої професійної 

спільноти». На цьому етапі важливе почуття приналежності до більшої 

значимої фігури, яке дозволяє зменшити тривогу нестачі досвіду й відчути 

себе долученим до великої справи, а ідентифікація з лідерами великої 

спільноти ‒ почувати себе безпечним і захищеним: «Я менше ніж Ми і 

мені з цим Ок». Другий етап – Я самостійний, незалежний. За ступенем 
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взаємоузгодженості існують п‘ять послідовних рівнів у взаємодії з 

колегами: конкуренція, ігнорування, інформаційний обмін, проєктне 

співробітництво, інституційне співробітництво. Економічні інтереси, 

мотивація успіху та потяг до індивідуалізації починають переважати 

потребу в приналежності до професійної спільноти. Третій етап 

формування професійної ідентичності  – «Я частина невеликої, але щирої 

професійної сім‘ї». На цьому етапі професіонал почуває себе впевнено, 

добре усвідомлює взаємозв‘язок власного Я з Я професійним. Виникає 

потреба в професійній співпраці з однодумцями. Четвертий етап – «Я і мої 

колеги і є професійна спільнота». На цьому етапі можуть зберігатися 

стосунки і зі своєю професійною сім‘єю, але не обмежуються прагнення до 

професійного розвитку і налагодження стосунків із представниками інших 

професійних спільнот. П‘ятий етап презентує людину як професіонала, 

який є частиною соціокультурного простору сучасності. На цьому етапі 

реалізується гуманістична місія обраної індивідом професії і 

усвідомлюється своя відповідальність за майбутнє людства» (Карікаш, 

2017). 

У межах теорії соціальної ідентичності А. Теджфел (Tajfel, 1982) і 

Д. Тернер (Turner, 1985) виокремили такі етапи в становленні соціальної 

ідентичності: перший – соціальна категоризація особистості, на якому 

відбувається визнання себе груповою істотою, виокремлення складових 

соціальної структури оточення, світу в цілому; другий – групового вибору, на 

якому людина обирає референтну спільноту, знайомиться з її цінностями, 

нормами, правилами, особливостями внутрішньої взаємодії членів спільноти; 

третій – групового ототожнення, для якого характерні вже не лише 

когнітивні процеси, а в більшості відчуття власної тотожності з групою, 

єдності цінностей, норм, прийняття укладу групи, відбувається ідентифікація 

людини з цією групою. 

З позицій диференційної психології Д. Сьюпер виокремив у 

професійному розвиткові людини такі стадії (фази): усвідомлення та  
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ідентифікація дитиною себе з її найближчим оточенням; вивчення 

особливостей світу професій шляхом програвання ролей; визначення 

професійних пріоритетів; випробування себе в професії; набуття професійної 

майстерності; формування стійкого професійного пріоритету; збереження 

набутого професійного досвіду і статусу; завершення професійного шляху, 

вихід із професії (Super, 1957). 

У психолого-педагогічній літературі наявна неоднозначність щодо 

початку формування професійної ідентичності, особливостей завершеності 

процесу формування. Початком формування професійної ідентичності 

можна вважати, як зазначає дослідниця О. Андрієвська-Семенюк, 

підлітковий вік, так званий період оптації (етап вибору майбутньої 

професії), далі він яскраво розвивається саме в період здобуття освіти у 

вищій (або професійній) школі (Андрієвська-Семенюк, 2020). Наші 

дослідження вказують на те, що бажання бути вчителем у 15  % 

респондентів з‘явилося раніше, ніж підлітковий вік, набувало змін, але 

дійсно оформилося на етапі вибору закладу для вступу. 

За визначенням І. Соколової, професійна ідентифікація майбутнього 

фахівця в період навчання є «поступовим процесом співвіднесення студента 

із професійними, соціальними й особистісними ідеалами (образами 

професіонала, людини, громадянина), формування в нього ціннісного 

відношення до професійної діяльності й усвідомлення власної 

індивідуальності» (Соколова, 2013). Автор наголошує, що цей процес має 

позитивні наслідки тільки за умови прагнення студента до професійної 

самореалізації, самовдосконалення, до високих результатів та виконання 

професійної діяльності на високому рівні майстерності, успішності в різних 

сферах життя. Професійна ідентифікація майбутнього фахівця є процесом 

формування почуття спільності, тотожності з професійною групою як певним 

угрупуванням.  

А. Теджфел (Tajfel, 1982) у межах соціально-психологічних досліджень 

виявив такі етапи формування професійної ідентичності: етап соціальної 
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категоризації (упорядкування соціального оточення способом, який має 

сенс для індивіда); етап соціальної ідентифікації (процес переміщення 

людиною себе в ту чи іншу категорію); етап соціальної ідентичності 

(повне соціальне ототожнення).  

Г. Гарбузова у процесі формування професійної ідентичності 

студентів виокремлює такі «етапи: 1) формування образу професії; 

2) професійний образ Я; 3) Я-концепція, Я-образ ідеальний, нормальний, 

реальний; 4) професійний образ Я; 5) професійна ідентичність, 

усвідомлення власної тотожності з професійним образом Я; 6) упевненість 

у правильності вибору професії і позитивне відношення до себе як до 

суб‘єкту навчально-професійної діяльності і майбутньої діяльності» 

(Гарбузова, 2007, с. 341). 

Т. Березіна визначає три етапи в процесі становлення професійної 

ідентичності студентів педагогічного закладу вищої освіти: 1) «первинний 

вибір, коли студенти вперше знайомляться з професійною спільнотою, 

навіть не приміряючись до неї. Водночас у майбутніх педагогів 

формується ціннісне ставлення до обраної професії; 2) підтвердження чи 

заперечення первинного вибору. На цьому етапі можуть суттєво 

змінюватися професійні вподобання та наміри студентів, що нерідко 

призводить до розчарування у своєму професійному виборі або, навпаки, 

до впевненості в ньому; 3) реалізація первинного вибору в діяльності. На 

цьому етапі відбувається перехід студентів до ототожнення себе зі своєю 

професійною діяльністю, входження у професійну спільноту, усвідомлення 

своєї професійної самостійності та ефективності» (Березіна, 2008, с. 25).  

Отже, узагальнення представлених у дослідженні концептуальних 

підходів до виокремлення етапів формування професійної ідентичності 

фахівця дозволяє констатувати, що уявлення про майбутню професію 

починають формуватися в дитинстві, іноді під впливом сімейних 

професійних цінностей, змінюються або розвиваються на етапі вибору 
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професії, трансформуються в реальне особистісне усвідомлення в процесі 

професійного навчання.  

Основним етапом у розвитку професійної ідентичності є професійне 

навчання. У процесі опанування ключових професійних компетеностей  

відбувається якісний скачок професійного самосприйняття студента. У 

процесі академічного навчання, практичної апробації отриманих знань в 

освітньому просторі школи відбувається трансформація ідеальних уявлень 

особистості про особливості професії, професійні ролі, тим самим 

утверджується усвідомлення себе як представника професії.  

Професійна ідентичність майбутнього вчителя особлива тим, що в 

самому процесі навчання закладені механізми ідентифікації, зокрема у 

процесі усвідомлення здобувачами освіти іншої ролі, зміни фокусу з «я 

вчуся» на «я вчу».  

У період академічної підготовки починається формування базових 

ідентифікаційних характеристик, що висвітлюють внутрішнє особистісне 

ставлення до певної професії. У результаті цих процесів відбувається 

емоційне позитивне (негативне) прийняття своєї належності до 

професійного співтовариства, усвідомлення себе як суб᾿єкта професійної 

діяльності. 

Відповідно до розробленої структурно-функціональної моделі 

педагогічну систему РПІМУ реалізовано за такими етапами: 

рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, практичної 

апробації, професійного прогнозування (Додаток Л). 

Перший етап запровадження педагогічної системи – рефлексивного 

занурення (табл. 3.2) – передбачав розвиток рефлексивності майбутніх 

учителів, їх автономності, моделювання образу професії, самоаналіз 

власної професійної позиції, розвиток професійної самооцінки, що стало 

завданнями тренінгу формування професійної ідентичності, інтегрованого 

у зміст навчальної дисципліни «Педагогіка».  
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Таблиця 3.2 

Перший етап формування РПІМУ  

 

Етапи 

форму-

вання 

РПІМУ 

Етапи 

ННПП та 

навчально-

наукові 

завдання на 

етапах 

здійснення 

Практичні заняття з 

навчальної 

дисципліни 

«Педагогіка» 

Наукове 

педагогічне 

дослідження 

Навчаль-

на педаго-

гічна 

практика 

Р
еф
л
ек
си
в
н
о
го
 з
а
н
у
р
ен
н
я

 

1 етап ННПП – Етап Підготовки 

Формування 

творчих 

груп 

Вибір 

напряму 

дослідження  

Розробка 

діагностичн

их методик, 

їх експертна 

оцінка 

шкільними 

психологами 

пілотна 

апробація  

Загальні основи 

педагогіки та  

Теорія виховання 

Тема 1. Педагогіка в 

системі наук про 

людину. 

Тема 2. Образ 

педагогічної професії. 

Професійний 

стандарт «Вчитель 

закладу загальної 

середньої 

освіти». Модель 

вчителя 21 століття. 

Тема 3. Актуальні 

питання змісту 

виховання.   

Тема 4. Індивідуальні 

психологічні 

особливості підлітків.  

Тема 5. Лабораторія 

розробки методів 

педагогічного 

дослідження 

Консультація 1.  

Організація 

педагогічного 

дослідження 

Визначення 

актуальної 

виховної 

тематики 

ННПП 

 

Практикоорієнтований зміст навчальної дисципліни та спільне 

визначення зі стейкхолдерами змісту й форм майбутньої професійної 

діяльності в період навчальної педагогічної практики, що передбачені 

технологією ННПП, спрямовані на розвиток автономності майбутніх 



274 
 

учителів у прийнятті професійних рішень, формування їх суб‘єктної 

позиції у професійній діяльності.  

Ефективності означених процесів сприяла реалізація першої 

психолого-педагогічної умови – розвиток рефлексивності майбутніх 

учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти. 

Констатовано, що взаємодія студентів із викладачами та вчителями в 

корпоративному середовищі ЗВО та ЗЗСО забезпечила формування 

навичок прийняття професійних рішень, вирішення навчально-

професійних завдань, професійну мотивацію, позитивне ставлення до 

професії. На першому етапі формування РПІМУ змодельовано та 

практично здійснено інтеграцію вивчення педагогічної навчальної 

дисципліни, проходження навчальної педагогічної практики та здійснення 

наукового педагогічного дослідження, що передбачало реалізацію другої 

психолого-педагогічної умови – створення єдиного навчально-наукового 

педагогічного проєкту. 

Другий етап запровадження педагогічної системи формування РПІМУ– 

теоретичного моделювання (таблиця 3.3) – передбачав формування в 

майбутніх учителів змісту компонентів РПІМУ за визначеними показниками: 

формування образу професії, образу професіоналу, розвиток професійної 

самооцінки, мотивації, ставлення до професії майбутніх учителів. 

Етап теоретичного моделювання ґрунтувався на створенні студентами 

діагностичних методик, методичних розробок виховних заходів для учнів, 

розробці у співпраці з учителями-практиками, адміністрацією ЗЗСО системи 

виховних заходів у ЗЗСО (що уможливило реалізацію третьої психолого- 

педагогічної умови – взаємодія ЗЗСО та ЗВО на всіх етапах розробки та 

впровадження навчально-наукового педагогічного проєкту), апробації 

матеріалів у студентському колективі, формуванні педагогічних умінь, 

вирішенні навчально-професійних завдань. 
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Таблиця 3.3 

Другий етап формування РПІМУ  

 

Етапи 

форму-

вання 

РПІМУ 

Етапи ННПП та 

навчально-наукові 

завдання на етапах 

здійснення 

Практичні 

заняття з 

навчальної 

дисципліни 

«Педагогіка» 

Наукове 

педагогічне 

дослідження 

Навчальна 

педагогічна 

практика 

Т
ео
р
ет
и
ч
н
о
го
 м
о
д
ел
ю
в
а
н
н
я

 

2 етап Дослідження 

Проведення 

анкетування 

Аналіз результатів 

та визначення тем 

для роботи з учнями  

Теорія 

виховання  

Консультація 

2. Методи 

педагогіч-

ного 

дослідження 

 

3 етап Моделювання 

Розробка системи 

виховної діяльності 

в школі 

Апробація 

матеріалів в 

студентському 

колективі 

Формування 

педагогічних умінь 

Теорія 

виховання. 

Дидактика 

 

Консультація 

3. Структура 

педагогіч-

ного 

дослідження 

(курсової 

роботи)  

Розробка та 

апробація 

методичних 

матеріалів у 

студентському 

колективі. 

Установча 

конференція 

 

Застосований у тренінгових заняттях психолого-педагогічний аналіз 

педагогічного досвіду та рефлексивні вправи було спрямовано на 

усвідомлення студентами власної професійної позиції, інтеграцію 

отриманого досвіду, прийняття себе як представника професійної групи, 

інтеграцію професійних цінностей. 

Третій етап реалізації педагогічної системи – практична апробація 

(таблиця 3.4) – передбачав проведення системи виховних заходів у ЗЗСО у 

межах навчальної педагогічної практики та аналіз їх ефективності.  

Занурення майбутніх учителів у професійну діяльність, що 

обумовлювалося третьою психолого-педагогічною умовою – взаємодія 

ЗЗСО та ЗВО на всіх етапах розробки й упровадження навчально-

наукового педагогічного проєкту, сприяло розвитку емоційно-позитивного 
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сприйняття здобувачами освіти професійної групи, педагогічної 

діяльності, власної належності до професійної спільноти, дозволило 

співставити власні професійні очікування та професійні ролі й завдання.  

 

Таблиця 3.4 

Третій етап формування РПІМУ  

 

Етапи 

форму-

вання 

РПІМУ 

Етапи ННПП та 

навчально-

наукові 

завдання на 

етапах 

здійснення 

Практичні 

заняття з 

навчальної 

дисципліни 

«Педагогіка» 

Наукове 

педагогічне 

дослідження 

Навчаль-

на педаго-

гічна 

практика 

П
р
а
к
т
и
ч
н
о
ї 

а
п
р
о
б
а
ц
ії

 4 етап навчання на робочому місці 

Проведення 

системи 

виховних 

формуючих 

заходів у школі 

Формування 

педагогічних умінь 

Аналіз 

ефективності 

розробленої 

виховної 

системи 

Здійсненн

я завдань 

практики 

 

Констатовано, що означений етап передбачав реалізацію першої 

психолого-педагогічної умови, що ґрунтувалася на інклюзії майбутніх 

учителів у корпоративне середовище ЗЗСО. З‘ясовано, що система 

цінностей, норм корпоративної поведінки сприяла інтеграції усталених 

ціннісних ставлень закладу освіти у власні ціннісні орієнтації студентів, 

увідповідненню бачення професійної діяльності, професійного образу, 

забезпечувала підтримку вчителями-практиками, прийняття професійною 

групою майбутніх учителів.  

Четвертий етап здійснення педагогічної системи – професійного 

прогнозування (таблиця 3.5) – було спрямовано на рефлексію отриманого 

професійного досвіду майбутніми вчителями, аналіз змін їх професійної 

ідентичності й подальшу побудову навчально-професійних планів, 

моделювання професійних перспектив.  
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Таблиця 3.5 

Четвертий етап формування РПІМУ  

 

Етапи 

форму-

вання 

РПІМУ 

Етапи ННПП та 

навчально-

наукові завдання 

на етапах 

здійснення 

Практичні 

заняття з 

навчальної 

дисципліни 

«Педагогіка» 

Наукове 

педагогічне 

дослідження 

Навчаль-

на педаго-

гічна 

практика 

П
р
о
ф
ес
ій
н
о
г
о
 

п
р
о
г
н
о
зу
в
а
н
н
я

 

5 етап Підбиття підсумків та публікація 

Написання 

наукових статей та 

методичних 

матеріалів 

Друк збірки 

методичних 

розробок та 

студентської 

монографії  

Дидактика 

 

Консультація 

4. Презентація 

результатів 

педагогічного 

дослідження 

(курсової 

роботи) 

Підсумков

а 

конференц

ія 

 

Ґрунтуючись на розумінні сутності ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, чинниках та особливостях її формування; принципах 

системного (змістова єдність навчально-професійних завдань і контрольних 

заходів), компетентнісного (згідно з положеннями якого критеріальною 

характеристикою компетентності є дієвість навчального здобутку у 

професійній діяльності), контекстного (надання професійних і особистісних 

сенсів навчальному контенту) підходів, звітна документація з навчальної 

педагогічної практики та курсова робота з педагогічної дисципліни були 

трансформовані відповідно в методичну публікацію, що подається за 

результатами тематичного виховного тижня у ЗЗСО до студентської збірки 

методичних розробок, та наукову публікацію в студентській монографії.  

Отже, у ході вивчення особливостей, етапів становлення персональної 

ідентичності, соціальної ідентичності, професійної ідентичності, виявлений 

нелінійний характер означеного процесу. Наявність кризових станів 

обумовлена зміною різних складових життєвої ситуації людини, зміною 

життєвих смислів, цінностей, переконань, цілей і є необхідною умовою 

становлення нової ідентичності. Кризи професійної ідентичності студентів 
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можуть загострюватись або бути спровокованими віковими кризами 

особистісної ідентичності. Виокремлюючи етапи безпосереднього 

становлення або цілеспрямованого процесу формування професійної 

ідентичності студентів, дослідники виявляють можливість зворотного 

напряму у змінах ідентичності.  

У нашому дослідженні відповідно до розробленої структурно-

функціональної моделі педагогічну систему РПІМУ реалізовано за такими 

етапами: рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, 

практичної апробації, професійного прогнозування. Етапи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів ураховують 

індивідуальну і соціальну природу ідентичності та забезпечують формування 

у студентів відчуття приналежності до педагогічної професії, образу 

професії, образу професіонала, розвиток умінь майбутніх учителів визначати 

плани професійного майбутнього і способи їх реалізації, професійно-

педагогічної рефлексії і осмислення отриманого досвіду в контексті 

особистісно-професійних і життєвих цілей. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у закладах 

вищої освіти», схарактеризовано блоки структурно-функціональної моделі 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, визначено психолого-педагогічні умови й виокремлено 

етапи формування РПІМУ засобами проєктно-тренінгових технологій. 

Розглянуто формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів як цілеспрямований процес створення в перші роки професійного 

навчання емоційно-позитивного сприйняття здобувачем освіти професійної 
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групи, педагогічної діяльності, власної належності до професійної спільноти, 

формування цілісного професійного образу, ставлення до професії, професійної 

самооцінки, побудови навчально-професійних цілей, планів, розвитку 

професійної мотивації, професійної позиції задля активного опанування 

професією та подальшої ефективної самореалізації в педагогічній діяльності в 

системі професійно-педагогічної підготовки закладу вищої педагогічної освіти.  

Формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

здійснювалось у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та являло собою педагогічну систему, яку розглядаємо як 

взаємопов᾿язану та взаємозалежну сукупність теоретичної (вивчення 

педагогічних навчальних дисциплін), практичної (проходження навчальної 

педагогічної практики) та науково-дослідницької (здійснення наукового 

педагогічного дослідження) складових, об᾿єднаних спільною освітньою 

метою, загально-науковими та дидактичними підходами, принципами й 

педагогічною технологією реалізації.  

Використання методів синтезу, абстрагування, моделювання та 

прогнозування дозволило побудувати структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування РПІМУ засобами проєктно-тренінгових 

технологій в ЗВО (далі модель педагогічної системи), яка відображає в 

узагальненому вигляді структуру: цілі, наукові підходи, принципи, зміст, 

психолого-педагогічні умови, технології означеної педагогічної системи, 

етапи реалізації педагогічної системи; розкриває неперервний прямий і 

зворотній зв‘язок між її елементами; дозволяє теоретично дослідити та 

спрогнозувати динаміку функціонування означеної системи та процесу 

позитивних, очікуваних змін рівнів сформованості РПІМУ. В моделі 

педагогічної системи виокремлено концептуально-цільовий, змістово-

технологічний та результативно-прогностичний блоки. 

У межах концептуально-цільового блоку визначено мету 

педагогічної системи, схарактеризовано наукові підходи до побудови 
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педагогічної системи (загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний,  

акмеологічний, аксіологічний, середовищний, праксеологічний, 

екзистенційний та дидактичні підходи: компетентнісний, 

студентоцентрований, контекстний), дидактичні принципи (загально-

дидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні); чинники, що 

обумовлюють формуваня РПІМУ (макрочинники, мезочинники, 

мікрочинники) та функції РПІМУ (адаптивна, приналежності, тотожності, 

екзистенційна). Визначено мету педагогічної системи – формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної підготовки 

закладу вищої освіти.   

Ґрунтуючись на принципах діяльнісного підходу визначено психолого-

педагогічні умови та технологію формування РПІМУ ґрунтуючись на 

визначальних чинниках формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, а саме: професійна ідентичність проявляється та 

утверджується в безпосередній професійній діяльності, взаємодії з 

професійною групою, формується завдяки накопиченю професійного 

досвіду. 

Системний підхід уможливив розгляд поняття «рання професійна 

ідентичність майбутніх учителів» як динамічної системи та дозволив 

окреслити педагогічну систему формування РПІМУ як складну, відкриту 

підсистему професійно-педагогічної підготовки. 

Положення акмеологічного підхіду використано у створенні 

педагогічної системи, у баченні сутності досліджуваного феномену – ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів – як підґрунтя досягнення 

вершин професіоналізму, вищих здобутків у цілісному професійному й 

особистісному розвитку майбутніх учителів на кожному їх віковому етапі та 

розумінні майбутнього вчителя, як суб‘єкта, який керує власним 

становленням, вирішує особистісні та професійні завдання, є фахівцем, 
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готовим генерувати нові знання, бути джерелом творчості та продуктивної 

професійної діяльності. 

Аксіологічний підхід забезпечив урахування механізмів процесу 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, таких як 

ототожнення системи цінностей особистості з корпоративними 

професійними цінностями; прийняття та включення майбутнього вчителя в 

систему професійних відносин.   

Застосування положень середовищного підходу дозволило 

схарактеризувати корпоративне середовище ЗВО і ЗЗСО як важливий чинник 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, виявлено 

особливості формувального середовища (підтримуюче, безпечне, рефлексивне, 

контекстне); ураховано взаємовплив організованого навчання й середовищних 

умов. 

Подано розуміння ідентичності в межах екзинстенційного підходу як 

характеристики сенсу буття особистості, що передбачає функціональну й 

екзистенційну відповідність людини та професії, впроваджено систему 

рефлексивних практик у процес формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, що дозволило майбутнім учителям 

осмислити професійний досвід, інтегрувати цінності, розширити бачення 

місії педагогічної професії.  

Застосування компетентнісного підходу до побудови моделі 

зорієнтувало процес формування РПІМУ на здобуття майбутніми вчителями 

не лише знань, умінь, навичок, а й актуалізувало необхідність становлення їх 

професійної позиції, прийняття професійних цінностей, розвитку 

рефлексивної позиції до власного образу професіонала. 

Положення студентоцентрованого підходу покладено в основу 

створення педагогічної системи, що забезпечило індивідуальну природу 

становлення професійного Я-образу, розвитку рефлексивності здобувачів 

освіти, їх емоційно-позитивного сприйняття себе вчителем, активну й 
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автономну професійну позицію, позитивну й інтринсивну професійну 

мотивацію майбутніх учителів. 

У межах дослідження формування РПІМУ ґрунтувалося на інтеграції 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів, посиленні 

практичної спрямованості навчання, що реалізовано в принципах 

контекстного підходу, забезпечення природного зв‘язку теоретичних знань із 

майбутньою професійною діяльністю, дозволяє максимально наблизити зміст 

і процес освітньої діяльності студентів до їх майбутньої професії. 

Обґрунтовано дидактичні принципи педагогічної системи в таких 

вимірах: загальнодидактичні принципи: розвитку в діяльності, свідомості й 

активності, автономності особистості, урахування індивідуальних 

особливостей, зв‘язку навчання з життям; дидактики вищої школи: єдності 

наукової та навчальної, теоретичної та практичної підготовки студентів, 

професійної спрямованості освітнього процесу; спеціальні: професійного 

занурення, створення безпечного рефлексивного освітнього середовища.  

У змістово-технологічному блоці подано етапи створення й 

реалізації педагогічної системи (рефлексивного занурення, теоретичного 

моделювання, практичної апробації, професійного прогнозування); 

розкрито взаємообумовленість складових та особливостей 

функціонування навчально-наукового педагогічного проєкту (зміст, 

технології, форми, методи, етапи здійснення ННПП (проєктування, 

дослідження, моделювання, навчання на робочому місці, презентації та 

популяризації), продукти проєкту), як технологічного осередку 

педагогічної системи РПІМУ.  

Відповідно до розробленої структурно-функціональної моделі 

педагогічну систему РПІМУ реалізовано за такими етапами: 

рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, практичної 

апробації, професійного прогнозування. 

Перший етап запровадження педагогічної системи – рефлексивного 

занурення – передбачав розвиток рефлексивності майбутніх учителів, їх 
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автономності, моделювання образу професії, самоаналіз власної 

професійної позиції, розвиток професійної самооцінки, що стало 

завданнями тренінгу формування професійної ідентичності, інтегрованого 

у зміст навчальної дисципліни «Педагогіка». Практикоорієнтований зміст 

навчальної дисципліни та спільне визначення зі стейкхолдерами змісту і 

форм майбутньої професійної діяльності в період навчальної педагогічної 

практики, що передбачені технологією ННПП, спрямовані на розвиток 

автономності майбутніх учителів у прийняті професійних рішень, 

формування їх суб‘єктної позиції у професійній діяльності. Ефективності 

означених процесів сприяла реалізація першої психолого-педагогічної 

умови – розвиток рефлексивності майбутніх учителів у корпоративному 

середовищі закладу вищої освіти.  

Констатовано, що взаємодія студентів із викладачами та вчителями в 

корпоративному середовищі ЗВО та ЗЗСО забезпечила формування 

навичок прийняття професійних рішень, вирішення навчально-

професійних завдань, професійну мотивацію, позитивне ставлення до 

професії. На першому етапі формування РПІМУ змодельовано та 

практично здійснено інтеграцію вивчення педагогічної навчальної 

дисципліни, проходження навчальної педагогічної практики та здійснення 

наукового педагогічного дослідження, що передбачало реалізацію другої 

психолого-педагогічної умови – створення єдиного навчально-наукового 

педагогічного проєкту. 

Другий етап запровадження педагогічної системи формування 

РПІМУ– теоретичного моделювання – передбачав формування змісту 

компонентів РПІМУ за визначеними показниками: формування образу 

професії, образу професіоналу, розвиток професійної самооцінки, 

мотивації, ставлення до професії майбутніх учителів.  

Етап теоретичного моделювання ґрунтувався на створенні 

студентами діагностичних методик, методичних розробок виховних 

заходів для учнів, розробці у співпраці з учителями-практиками, 
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адміністрацією ЗЗСО системи виховних заходів у ЗЗСО (що уможливило 

реалізацію третьої психолого-педагогічної умови – взаємодія ЗЗСО та ЗВО 

на всіх етапах розробки та впровадження навчально-наукового 

педагогічного проєкту), апробації матеріалів у студентському колективі, 

формуванні педагогічних умінь, вирішенні навчально-професійних 

завдань. Застосований у тренінгових заняттях психолого-педагогічний 

аналіз педагогічного досвіду та рефлексивні вправи було  спрямовано на 

усвідомлення студентами власної професійної позиції, інтеграцію 

отриманого досвіду, прийняття себе як представника професійної групи, 

інтеграцію професійних цінностей. 

Третій етап реалізації педагогічної системи – практична апробація – 

передбачав проведення системи виховних заходів у ЗЗСО у межах навчальної 

педагогічної практики та аналіз їх ефективності. Занурення майбутніх 

учителів у професійну діяльність, що обумовлювалося третьою психолого-

педагогічною умовою – взаємодія ЗЗСО та ЗВО на всіх етапах розробки й 

упровадження навчально-наукового педагогічного проєкту, – сприяло 

розвитку емоційно-позитивного сприйняття здобувачами освіти професійної 

групи, педагогічної діяльності, власної належності до професійної спільноти, 

дозволило співставити власні професійні очікування та професійні ролі й 

завдання.  

Констатовано, що означений етап передбачав реалізацію першої 

психолого-педагогічної умови, що ґрунтувалася на інклюзії майбутніх 

учителів у корпоративне середовище ЗЗСО. З‘ясовано, що система цінностей, 

норм корпоративної поведінки сприяла інтеграції усталених ціннісних 

ставлень закладу освіти у власні ціннісні орієнтації студентів, 

увідповідненню бачення професійної діяльності, професійного образу, 

забезпечувала підтримку вчителями-практиками, прийняття професійною 

групою майбутніх учителів.  

Четвертий етап здійснення педагогічної системи – професійного 

прогнозування – було спрямовано на рефлексію отриманого професійного 
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досвіду майбутніми вчителями, аналіз змін їх професійної ідентичності й 

подальшу побудову навчально-професійних планів, моделювання 

професійних перспектив. Ґрунтуючись на розуміні сутності ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів, чинниках та особливостях її 

формування; принципах системного (змістова едність навчально-

професійних завдань і контрольних заходів), компетентнісного (згідно з 

положеннями якого критеріальною характеристикою компетентності є 

дієвість навчального здобутку у професійній діяльності), контекстного 

(надання професійних і особистісних сенсів навчальному контенту) 

підходів, звітна документація з навчальної педагогічної практики та 

курсова робота з педагогічної дисципліни були трансформовані відповідно 

в методичну публікацію, що подається за результатами тематичного 

виховного тижня у ЗЗСО до студентської збірки методичних розробок, та 

наукову публікацію в студентській монографії.  

Ґрунтуючись на визначених у моделі педагогічної системи наукових 

підходах, принципах, ураховуючи виявлені чинники формування РПІМУ, 

її сутність і структуру, визначено, що формування РПІМУ в системі 

професійно-педагогічної підготовки ЗВО є ефективним за таких 

психолого-педагогічних умов: перша – розвиток рефлексивності майбутніх 

учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; друга – 

створення єдиного навчально-наукового педагогічного проєкту; третя – 

взаємодія ЗЗСО та ЗВО та всіх етапах розробки та впровадження 

навчально-наукового педагогічного проєкту; четверта – використання 

тренінгових технологій навчання у ННПП; та схарактеризовано чотири 

етапи запровадження педагогічної системи: рефлексивного занурення, 

теоретичного моделювання, практичної апробації, професійного 

прогнозування, які зумовлені етапами реалізації ННПП. 

У результативно-прогностичному блоці моделі окреслено результат 

моделювання й упровадження педагогічної системи – сформованість РПІМУ в 

критеріях (особистісної автономності, ідентичнісної інтегрованості), 



286 
 

показниках (образ професії, образ професіонала, емоційно-позитивне ставлення 

до професії, професійна самооцінка, навчально-професійні цілі, плани, 

професійна мотивація, професійна позиція) та рівнях сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів (досягнута, мараторій, зумовлена, 

дифузна). 

Основний зміст третього розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Коваленко, 2010b; 2010d; 2011d; 2015a; 2015c; 2016b; 2016c; 2016g; 

2017b; 2017d; 2019c; 2019f; 2020a; Коваленко, Гриценко, 2020e; Коваленко, 

2021a; 2019c; 2019g; 2021d; 2021f; Kovalenko, 2021b). 
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РАННЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНО-

ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

4.1. Організаційні засади педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-

педагогічної підготовки закладів вищої освіти 

 

Створення педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій 

у системі професійно-педагогічної підготовки закладів вищої освіти 

передбачало розкриття її місця в ієрархії систем професійної підготовки в 

закладах вищої освіти, тобто взаємозв᾿язку та взаємозалежності тих 

педагогічних систем, складовою яких вона є, а саме: системи професійної 

підготовки майбутніх учителів, системи професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів та системи професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів на другому році навчання у ЗВО (рис.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Педагогічна система формування РПІМУ  

Система професійної підготовки майбутніх учителів 

Система професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів  

Професійно-педагогічна підготовка студентів 

другого року навчання 
 

Педагогічна система формування РПІМУ 
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Концепцією розвитку педагогічної освіти (2018) акцентовано, що 

«підготовка педагогічного працівника має відповідати суспільним запитам, 

сформульованим у професійних стандартах та стандартах освіти, 

враховувати світові тенденції та рекомендації впливових міжнародних 

організацій щодо підготовки педагогів» (Наказ МОН № 776, 2018). 

Підготовка педагогічних працівників «здійснюється за спеціальностями 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та іншими спеціальностями, якщо це 

передбачено відповідними освітніми програмами, що відповідають 

встановленим вимогам» (Наказ МОН № 776, 2018). У Законі України «Про 

освіту» (2017) педагогічна діяльність визначена як «інтелектуальна, творча 

діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або 

самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на 

навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, 

громадянських та/або професійних компетентностей» (Закон «Про освіту», 

2017).  

Педагогічна освіта ‒ це «система професійної підготовки педагогічних 

працівників до здійснення педагогічної діяльності» (Наказ МОН № 776, 

2018). Педагогічна освіта є системою трансферу актуальних 

фундаментальних і прикладних знань у процесі діяльності закладів освіти 

різних типів і форм власності, спрямованих на підготовку педагогів 

дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної освіти, професійною діяльністю яких є навчання й виховання дітей 

і молоді.  

Міжнародні нормативні основи професійної педагогічної підготовки, 

закладені Рекомендаціями МОП, ЮНЕСКО, про статус учителів (1966) та 

Рекомендаціями ЮНЕСКО про статус викладацьких кадрів закладів вищої 

освіти (1997), Лісабонськими домовленостями (1997) щодо визнання 

кваліфікацій у галузі вищої освіти, деклараціями Болонського процесу 

стосовно створення європейського простору вищої освіти, Педагогічною 
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Конституцією Європи (2015) та іншими документами й нормативними 

актами.  

Вихідні нормативні положення розвитку та становлення педагогічної 

освіти в Україні ґрунтуються на положеннях Конституції України, 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(2013); Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про 

повну загальну середню освіту» (2020), «Про професійно-технічну освіту» 

(1998), «Про позашкільну освіту» (2000), Концептуальних засадах розвитку 

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір 

(2004), «Концепції розвитку педагогічної освіти» (2018); Професійного 

стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель із 

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020), Державних 

стандартах початкової (2019), базової і повної загальної середньої освіти 

(2020).  

Професійне становлення педагога у 1982–90 роках, за дослідженням 

О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонової, відбувалося під впливом «трьох 

циклів дисциплін, які вивчались у педагогічних ЗВО: суспільних, психолого-

педагогічних і спеціальних. Проте, на педагогічні науки відводилося всього 

10 % навчального часу проти 25 % у розвинених зарубіжних країнах (США, 

Англії, Німеччині)» (Дубасенюк, 2003, с. 9). 

Сучасний зміст педагогічної професійної освіти з відповідних 

спеціальностей для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти, 

відповідно до положень наказу МОН України № 998 від 31.12.2004 року 

«Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в 

Україні та її інтеграції в європейський освітній простір», визначається 

«галузевими стандартами вищої педагогічної освіти та стандартом вищої 

освіти вищого навчального закладу і, враховуючи її особливості, 

передбачає фундаментальну, психолого-педагогічну, методичну, 

інформаційно-технологічну, практичну й соціально-гуманітарну 
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підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Наказ МОН 

№ 998, 2004). 

Зміст фундаментальної підготовки педагогічних працівників 

передбачає вивчення «теоретичних основ спеціальності згідно з вимогами до 

рівня теоретичної підготовки відповідного профілю й базується на новітніх 

досягненнях науки» (Наказ МОН № 998, 2004). 

Психолого-педагогічна підготовка передбачає вивчення здобувачами 

вищої освіти таких усталених навчальних дисциплін (історія педагогіки, 

порівняльна педагогіка, дидактика, теорія виховання, основи педагогічної 

майстерності, загальна психологія, вікова, педагогічна, соціальна психологія та 

інших навчальних дисциплін, які визначаються з урахуванням особливостей 

спеціальностей. 

Методична підготовка передбачає вивчення методик викладання 

навчальних предметів і методик проведення позакласної та позашкільної 

роботи. Методична підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти є 

наскрізною та здійснюється протягом професійної підготовки з урахуванням 

особливостей спеціальностей, спеціалізацій. 

Практична підготовка, відповідно до «Концептуальних засад розвитку 

педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній 

простір», передбачає «проходження неперервних навчальних і виробничих 

(педагогічних) практик, починаючи з третього семестру навчання у ЗВО» 

(Наказ МОН № 998, 2004). Сучасні тенденції практичної підготовки 

передбачають наскрізний характер практики починаючи з першого курсу. 

Так, у п. 2.5 Концепції розвитку педагогічної освіти зазначено, що: «…обсяг 

практичної підготовки … у межах обов‘язкової частини бакалаврських 

програм (повинен починатися з першого року навчання, у різних закладах 

освіти і різних класах (курсах))…» (Наказ МОН № 776, 2018).  

Виробнича (педагогічна) практика студентів «на випускних курсах 

проводиться, як правило, за місцем майбутнього працевлаштування 

випускників» (наказ МОН України № 998, 2004). Важливим є забезпечення 
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достатнього обсягу практичної підготовки. Так, у наказі МОН України № 

776 від 16.07.2018 року «Про затвердження Концепції розвитку 

педагогічної освіти» в п. 2.5. зазначено, що: «…обсяг практичної 

підготовки має становити не менше 30 кредитів ЄКТС у межах 

обов‘язкової частини бакалаврських програм … не менше половини обсягу 

практичної підготовки має бути відведено для проходження виробничої 

практики із самостійним виконанням професійних завдань» (Наказ МОН 

України № 776, 2018).  

Зміст системи професійної підготовки педагогічних працівників 

відображений у освітніх програмах ЗВО. Освітня (освітньо-професійна, 

освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма згідно зі ст. 17 закону 

України «Про освіту» (Закон «Про освіту», 2017) визначена як «єдиний 

комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на 

отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій), може визначати єдину в її межах спеціалізацію 

або не передбачати спеціалізації» (Закон «Про освіту», 2017). Перелік 

навчальних дисциплін та обсяг навчального часу на їх вивчення 

«визначається галузевими стандартами вищої педагогічної освіти з 

урахуванням специфіки педагогічних спеціальностей» (Наказ МОН № 998, 

2004).  

Освітня діяльність закладів вищої освіти, передбачає «організацію, 

забезпечення та реалізацію освітнього процесу підготовки педагогічних 

працівників» (п. 16, ст. 1. Закон «Про освіту», 2017) – системи науково-

методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості 

шляхом формування та застосування її компетентностей (Закон України 

«Про освіту», 2017) здійснюється за освітніми програмами в межах 

Європейської кредитно-трансферно-накопичувальної системи – «системи 

трансферу й накопичення кредитів, що використовується в Європейському 
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просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 

здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС» 

(Закон «Про освіту», 2017). 

Результати навчання, передбачені нормативно-правовою базою вищої 

освіти, розкриваються в компетентностях, які прямо не відображають 

професійну ідентичність майбутнього вчителя, але розкривають сутність її 

складових у інтегральній компетентності «(узагальненому описі кваліфікації, 

що виражає її основні компетентністні характеристики щодо професійної 

діяльності та/або навчання); загальних компетентностях (універсальних 

компетентностях, що не залежать від предметної області, але важливі для 

успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача вищої 

освіти в різних галузях та для його особистісного розвитку); спеціальних 

(фахових предметних) компетентностях (компетентностях, які залежать від 

предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю)» (Наказ МОН України № 584, 2020). 

Система професійно-педагогічної підготовки (СППП) закладів вищої 

освіти є складовою професійної підготовки педагогічних працівників у ЗВО, 

передбачає формування педагогічної компетентності майбутніх учителів, 

забезпечується педагогічними дисциплінами, науковим педагогічним 

дослідженням та педагогічною (навчальною, виробничою) практикою.  

Теоретичні засади методичної підготовки закладаються шляхом 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін, проходження навчальних, 

виробничих (педагогічних) практик, а також шляхом методичної 

спрямованості викладання фахових навчальних дисциплін. 

Аналіз складових та обсягів системи професійно-педагогічної 

підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, проведений на 

основі вивчення 72 ОПП ЗВО України, за якими здійснюється підготовка 
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здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями), що акредитовані Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти, виявив такий стан та тенденції: 

1) систему професійно-педагогічної підготовки складають у різних 

комбінаціях навчальні дисципліни: педагогіка, історія педагогіки, історія 

та загальнотеоретичні основи педагогіки, порівняльна педагогіка, основи 

педагогічної майстерності, дидактика, методика виховної роботи, теорія і 

методика виховання, технології виховної роботи, педагогічні технології, 

інноваційні педагогічні технології у закладах середньої освіти, вступ до 

спеціальності з пропедевтичною практикою тощо; курсова робота (з 

педагогіки, педагогіки та психології, педагогіки та методики тощо); 

навчальна педагогічна практика (навчальна пропедевтична практика, 

практика з виховної роботи тощо); виробнича практика; 2)  зміст 

педагогічних дисциплін має тенденцію до інтеграції: змісту педагогічних 

дисциплін, змісту педагогічних і фахових дисциплін; 3) професійно-

педагогічна підготовка майбутніх учителів запроваджується у 86  % ОПП 

на другому році навчання; у більшості закладів вищої освіти першою 

педагогічною навчальною дисципліною є «Педагогіка», яка викладається 

середнім обсягом 6 кредитів ЄКТС; 4) освітні компоненти, які 

передбачають опанування майбутніми вчителями методикою виховної 

роботи класного керівника, методикою позакласної та позашкільної роботи 

включені лише у 36 % ОПП; 5) обсяг практичної підготовки має тенденцію 

до збільшення, проте практика обсягом 30 кредитів представлена у 16  % 

проаналізованих ОПП. 

Отже, розвиток ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя 

в СППП за більшістю ОПП можливий із другого року навчання здобувачів 

вищої освіти України та в переважній більшості може бути реалізованим 

завданнями навчальної дисципліни «Педагогіка».  

Система професійно-педагогічної підготовки студентів Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (рис. 4.1) 
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протягом проведення дослідження являла систему навчальних дисциплін 

(педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, методика виховної 

роботи в дитячих оздоровчих центрах, методика виховної роботи класного 

керівника тощо), науково-дослідницької роботи студентів та педагогічних 

практик на кожному році навчання студентів.  

Система професійно-педагогічної підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтована на досягнення педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя, що включає такі складові (рис.4.2): 

1) світоглядна складова: образ учителя, образ педагогічної діяльності, 

професійна культура, світогляд (цінності, принципи, переконання, знання 

політики, історії, етики, естетики, релігії, права тощо), критичне осмислення 

теорій, принципів у сфері професійної діяльності; особистісні якості 

(гуманність, відповідальність, справедливість, толерантність, лідерство 

тощо); soft skills, трансверсальні компетентності; 2) теоретична складова: 

концептуальні наукові та практичні знання загальних основ педагогіки, 

теорії та методики виховання, дидактики, освітнього менеджменту; знання 

історії педагогіки, порівняльної педагогіки; 3) практична складова: 

здатність здобувача вищої освіти реалізовувати виховні завдання, 

впроваджувати різні форми виховної роботи, індивідуальну роботу та 

роботу з дитячими й молодіжними колективами; налагоджувати ефективну 

взаємодію з батьками на принципах педагогіки партнерства, комунікувати з 

громадськістю самостійно й відповідально; 4) дослідницько-інноваційна 

складова: розвиток інноваційності майбутніх учителів на рівні, необхідному 

для розв‘язання складних професійних задач і практичних проблем у сфері 

педагогічної діяльності або навчання; знання основ методології 

педагогічного дослідження; збір емпіричних даних, інтерпретація та їх 

застосування на основі використання загальнотеоретичних методів і методів 

психолого-педагогічного дослідження з метою вивчення, апробації, 

розробки інновацій у педагогічній діяльності; уміння узагальнювати та 

презентувати результати дослідження. 
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Рис 4.2. Система професійно-педагогічної підготовки здобувачів освіти Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка
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 Теоретична складова концептуальні наукові та 

практичні знання загальних основ педагогіки, теорії і 

методики виховання, дидактики, освітнього менеджменту; 

знання історії педагогіки, порівняльної педагогіки 

Практична складова здатність реалізовувати виховні 

завдання, впроваджувати різні форми виховної роботи, 

індивідуальну роботу та роботу з дитячими й молодіжними 

колективами; налагоджувати ефективну взаємодію з 

батьками на принципах педагогіки партнерства, 

комунікувати з громадськістю самостійно й відповідально 

Дослідницько-інноваційна складова розвиток 

інноваційності на рівні, необхідному для розв‘язання 

складних спеціалізованих задач і практичних проблем у 

сфері педагогічної діяльності або навчання; знання основ 

методології педагогічного дослідження; збір, 

інтерпретація та застосування даних методами психолого-

педагогічного дослідження з метою вивчення, апробації, 

розробки інновацій в педагогічній діяльності; уміння 

узагальнювати та презентувати результати дослідження 

 Світоглядна складова образ учителя, образ 

педагогічної діяльності, професійна культура, світогляд 

(цінності, принципи, переконання, знання політики, 

історії, етики, естетики, релігії, права тощо), критичне 

осмислення теорій, принципів у сфері професійної 

діяльності; особистісні якості (гуманність, 

відповідальність, справедливість, толерантність, лідерство 

тощо); soft skills, трансверсальні компетентності 
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Навчальна дисципліна «Педагогіка» формує в майбутніх учителів 

сучасний образ професії та професіонала; закладає теоретичні основи 

наукової організації педагогічної діяльності, підґрунтя для вивчення методик 

навчання й виховання. Розділ «Дидактика», який розкриває теорію навчання, 

стає підґрунтям спеціальних методик. У свою чергу, модуль «Теорія 

виховання» продовжується та поглиблюється в навчальній дисципліні 

«Методика виховної роботи», яка розкриває систему виховної роботи 

класного керівника, позашкільної виховної роботи. 

Дослідниця О. Дубасенюк зазначає, що «теоретико-методологічні 

основи педагогіки, що випливають із інваріантних законів педагогічної 

науки, її принципів, категорій, методів науково-педагогічного дослідження, 

сприяють формуванню в майбутніх педагогів чіткої соціальної орієнтації, 

спрямованої на виховання молодих громадян незалежної української 

держави» (Дубасенюк, 2003, с. 15). 

Навчальна дисципліна «Порівняльна педагогіка» дозволяє майбутньому 

вчителеві відчути себе частиною європейського освітнього простору та 

європейської педагогічної спільноти, розвивати європейську професійну 

ідентичність. «Історія педагогіки» розкриває майбутнім учителям знання 

родинної та інституційної освітньої мудрості українського та інших народів 

світу, «дозволяє студентам проаналізувати основні етапи розвитку вітчизняної 

та світової педагогіки, сформувати в майбутніх учителів духовність, 

національний світогляд, загальнолюдські моральні гуманістичні якості; 

залучити їх до творчого пошуку; сформувати в них прагнення підвищувати 

виховну майстерність» (Програми педагогічних інститутів, 1992, с. 3). Освітні 

компоненти ОПП, змістом яких є методики та технології виховання, спрямовані 

на оволодіння студентами сучасними методами, формами, технологіями 

виховання в системі формальної та неформальної освіти. Навчальна дисципліна 

«Методика виховної роботи» своєю метою передбачає врахування у змісті й 

методах виховних потреб сучасного суспільства щодо плекання поколінь, 

стратегічних завдань держави, потреб ЗЗСО у реалізації актуальних напрямів 



297 
 

виховної роботи й забезпечення здатності та психолого-педагогічної готовності 

майбутнього вчителя до творчого вирішення виховних завдань в освітньому 

процесі ЗЗСО, створення умов для розвитку індивідуальності учнів, збереження 

неповторності особистості й розкриття потенційних здібностей учнів.  

У системі професійно-педагогічної підготовки, становленні професійної 

ідентичності майбутнього вчителя навчальна педагогічна практика є першою 

реальною можливістю безпосереднього знайомства вже в новій ідентичності з 

особливостями педагогічної професії. Навчальна педагогічна практика «стає 

середовищем їх професійної ідентифікації, яке дозволяє ствердитися 

майбутньому вчителеві у зробленому професійному виборі, спонукає студентів 

до подальшого відповідального опанування змістом дисциплін професійної 

підготовки, закладає підґрунтя формування їх професійної компетентності» 

(Коваленко, 2017b).  

Практична діяльність студентів (Курок, 2021, с. 125) створює умови для 

визначення напрямів і перспектив їх подальшого професійного зростання, 

здійснення адекватного професійного самооцінювання, розвитку особистості 

майбутнього педагога. Практика є «невід‘ємною складовою частиною 

процесу підготовки компетентного вчителя. Вона є органічною складовою 

освітнього процесу ЗВО, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки 

студентів з психолого-педагогічних дисциплін із їх практичною діяльністю у 

школі» (Коваленко, 2016, с. 18). 

Нормативні положення забезпечення й організації навчальних і 

виробничих практик ЗВО подано в «Положенні про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України» (Наказ МОН україни № 93, 

1993), відповідно до якого «практика студентів передбачає безперервність і 

послідовність її проведення під час одержання потрібного достатнього обсягу 

практичних знань і вмінь відповідно до різних освітніх і кваліфікаційних рівнів: 

молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр».  

Наскрізна педагогічна практика закладів вищої освіти є важливою 

умовою підготовки компетентних майбутніх учителів. Відповідно до 
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«Положення про проведення практики студентів Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка» (2013 р.), наскрізна 

практика включає такі види: навчальна, що поділяється на спеціальні фахові й 

педагогічні; виробнича практика (Наскрізна педагогічна практика, 2019, с. 23). 

Відповідно до концепції, розробленої педагогічними кафедрами Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, педагогічна 

практика має безперервний, наскрізний характер. Завдання кожного виду 

практик із року в рік «поступово ускладняються, при тому зміст практик 

ґрунтуються на змісті попередніх практик і розвивається в наступних, виходить 

з освітніх завдань системи професійно-педагогічної підготовки (2 курс – 

навчальна дисципліна «Педагогіка» – навчальна педагогічна практика; 4 курс – 

навчальна дисципліна «Методика виховної роботи» – виробнича практика в 

основній школі)» (Наскрізна педагогічна практика, 2019, с. 7). 

Навчальна педагогічна практика студентів ІІ курсу проводиться в 5–

9 класах закладів загальної середньої освіти (Додаток М2). Мета навчальної 

педагогічної практики: «формування професійної компетентності майбутніх 

учителів, студентів ІІ курсу, інтеграція теоретичної підготовки студентів із 

навчальної дисципліни Педагогіка (розділи: Загальні основи педагогіки, 

Дидактика, Теорія виховання, Освітній менеджмент) із практичним 

застосуванням апробування майбутніми вчителями набутих умінь і навичок 

проведення виховної роботи в учнівському колективі 5–9 класів закладів 

загальної середньої освіти на принципах і положеннях Концепції «Нова 

українська школа»» (Додаток М2). Означені завдання реалізовуються у змісті, 

формах і методах роботи студентів у період навчальної педагогічної 

практики. В умовах глобальної COVID-19 епідемії ми виокремлюємо 

особливості навчальної педагогічної практики, що проводиться офф-лайн та 

он-лайн (Додаток М2). 

Завдання виробничої педагогічної практики обумовлені потребами 

формування професійно-педагогічних компетентностей учителя та класного 

керівника. Наскрізні завдання системи практик, змістові лінії педагогічних 
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практик розвиваються за видами та професійною підготовкою майбутніх 

учителів, ооієнтовані на створення студентами освітніх продуктів більш 

вищого порядку. Основними формами виховної роботи, методику яких у 

змісті педагогічних дисциплін опановують студенти другого року навчання є 

етична бесіда й виховний захід для учнів основної школи за обраними 

студентами й відповідно до плану виховної роботи класного керівника 

напрямами виховання, а також загальношкільні акції, конкурси дитячої 

творчості тощо. На четвертому році навчання майбутні вчителі, відповідно 

до плану виховної роботи класу та вікових особливостей учнів основної 

школи, опановують методику виховного проєкту, усного журналу, диспуту, 

інтерактивного театру, квестів тощо.  

Розроблений комплекс дидактичних завдань навчальної педагогічної 

практики стає пропедевтичним у вивченні майбутніми вчителями методик 

навчання. Так, психолого-педагогічні спостереження уроків основної школи 

спрямовані на те, щоб студенти вивчали типи, структуру уроків, визначали 

ступінь досягнення мети уроку, ефективність використаних учителем методів і 

засобів навчання й методів та прийомів оцінювання навчальних досягнень учнів 

на різних етапах уроку тощо. Творцями освітнього процесу, розробниками серії 

уроків студенти стають у процесі виробничої практики, визначаючи 

оптимальні, відповідні меті змісту уроків, вікові учнів методи, засоби, прийоми 

навчання. Завданнями навчальної практики передбачено формування вмінь 

спостерігати, аналізувати реалізацію триєдиної мети освітнього процесу ЗЗСО, 

реалізовувати виховні завдання. 

Наскрізність завдань і змісту практики реалізовується й у роботі з 

документами класного керівника. Так, план виховної роботи, як основний 

документ класного керівника, визначений основним документом для вивчення 

студентами другого року навчання. Студенти аналізують план виховної роботи 

класного керівника за розробленими запитаннями програми дослідження, 

розробляють соціальний паспорт класу, результати якого використовують у 

подальшій виховній роботі. Змістом навчальної дисципліни «Методика 
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виховної роботи» передбачено дослідження студентами четвертого року 

навчання особливостей планування виховної роботи у класі. Створення 

власного проєкту фрагменту плану виховної роботи класного керівника для 

учнів класу основної школи, у якому працює студент, на термін практики, 

визначено одним із завдань виробничої практики. При тому передбачено 

планування й реалізацію виховної роботи студентами відповідно до 

розробленого фрагменту плану виховної роботи з урахуванням потреб та 

інтересів учнів класу й відповідно до планів виховної роботи школи, класного 

колективу.  

Підходи до організації практик також набувають розвитку. Так, на 

другому році навчання організаційні питання навчальної педагогічної практики 

визначені заздалегідь: теми виховних заходів, загальношкільних конкурсів 

дитячої творчості, розподіл студентів за класами тощо. Обґрунтованим є 

використання щоденника, що містить програми психолого-педагогічних 

спостережень, які спрямовують на вивчення ключових питань. Виробнича 

практика не вимагає детального планування й передбачення організаційних 

детальних умов, ґрунтується на більшій самоорганізації майбутніх учителів.  

Увідповіднюються й технології підготовки майбутніх учителів до 

практики. Так, студенти другого року навчання заздалегідь створюють 

методичні розробки виховних заходів, апробують їх у академічній аудиторії, 

корегують за необхідністю, перевіряють ефективність створеного освітнього 

продукту в середовищі освітнього процесу ЗЗСО. Підготовка до виробничої 

практики орієнтована на розвиток самостійність студентів у прийнятті 

професійних рішень, їх уміння залежно від умов освітнього процесу 

реалізовувати педагогічні завдання. 

Розвитку набуває і розуміння освітніх результатів практики та система їх 

оцінювання. Так, «навчальна практика спрямована на формування 

відповідальної, систематичної, самостійної роботи студентів, культури 

психолого-педагогічного спостереження тому передбачає ведення щоденника, в 

якому індивідуальній оцінці підлягають опис та аналіз роботи студента як 
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помічника класного керівника. Індивідуально оцінюється змістовність 

самоаналізу й аналізу відвіданого виховного заходу, проведення виховного 

заходу (за відеозвітом студентів), дидактичні завдання за розробленими 

програмами спостережень» (Наскрізна педагогічна практика, 2019, с. 9).  

Поряд із тим якість освітніх продуктів практик оцінюється 

кооперативною оцінкою за створені творчими групами студентів продуктами, 

н-д: проєкт організації доцільного дозвілля учнів на перервах за відеозвітом; 

проєкт конкурсу дитячої творчості, різноманітністю висвітлених і виховних 

тем, якістю виконання робіт тощо (додаток М2).  

Отже, у системі професійно-педагогічної підготовки студентів другого 

курсу СумДПУ імені А.С. Макаренка наявні інтеграція та наскрізний характер 

педагогічних дисциплін, педагогічних практик; інтегровані змістові орієнтири 

вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка», проходження навчальної 

педагогічної практики, проведення курсового педагогічного дослідження; 

характеристиками системи професійно-педагогічної підготовки є 

комплексність, системність змісту педагогічних дисциплін, взаємозв‘язок і 

взаємозумовленість розвитку в системі професійно-педагогічної підготовки. 

Система професійно-педагогічної підготовки студентів другого курсу 

в нашому дослідженні стала основою для створення педагогічної системи 

формування РПІМУ (рис. 4.3). Основу модернізації моделі педагогічної 

освіти, на думку академіка В. Андрущенка, мають складати «сукупність ідей 

та підходів, серед яких, поряд з іншими, провідними автор визначає: ідею 

автодидактичного забезпечення формування особистості професіонала як 

внутрішньоосвітнього «прирощування» й розвитку Я-концепції; ідею 

синергетизму в забезпеченні наступності, єдності та взаємопроникнення 

складових педагогічної та андрагогічної моделей організації та здійснення 

навчання студентів» (Андрущенко, 2010, с. 14). 

Розробляючи педагогічну систему формування РПІМУ, 

послуговувалися розумінням системи як «виділеної на основі певних ознак 

впорядкованої множини взаємопов‘язаних елементів, об‘єднаних спільною  
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Рис. 4.3. Система професійно-педагогічної підготовки студентів другого курсу Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 
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метою функціонування та єдності управління, та яка виступає у взаємодії із 

середовищем як цілісне явище» (Ільїна, 1972, с. 16.). Щодо сутності 

педагогічної системи С. Кушнірук зазначає, що це «полісистемне утворення 

(цілісність), що складається з багатьох взаемодіючих і взасмодоповнюючих 

частин» (Енциклопедія освіти, 2008, с. 650).  

У широкому розуміння педагогічна система «є: 1) об‘єднанням 

учасників педагогічного процесу, в якому висувається педагогічна мета та 

розв‘язуються педагогічні завдання; 2) об‘єднанням учасників педагогічного 

процесу, де їх діяльність (пізнавальна, навч., трудова, моральна, суспільно-

політ., художньо-естетична, ігрова та ін.) стає джерелом педагогічної мети й 

засобом її досягнення одночасно. У вузькому розумінні педагогічна система 

це: 1) впорядкована кількість взаємопов‘язаних компонентів, які утворюють 

єдине ціле й підпорядковані цілям виховання й навчання; 2) соцiально-

обумовлена цілісність учасників педагогічного процесу з іх матеріальними й 

духовними цінностями, шо взаємодіють на основі співробітництва між собою 

та з навколишнім середовищем, що спрямована на формування й розвиток 

особистості» (Вікторова, 1989). 

У процесі моделювання педагогічної системи формування РПІМУ було 

проаналізовано підходи вчених до виокремлення структурних елементів 

педагогічної системи. У цілому, структура педагогічної системи складається 

з такої «взаємопов‘язаної сукупності інваріантних елементів: 1) учнів (кого 

необхідно навчати); 2) мети навчання (для чого, з якою метою навчати); 

3) змісту навчання (чому навчати); 4) дидактичних процесів; 5) учителів (чи 

технічних засобів навчання); 6) організаційних форм» (Енциклопедія освіти, 

2008, с. 650). Дослідниця Н. Кузьміна визначила такі структурні компоненти 

педагогічної системи: «1) навчальний зміст; 2) засоби педагогічної 

комунікації (форми, засоби, методи, прийоми); 3) ті, хто навчається; 4) той /ті 

хто навчає; 5) мета педагогічної діяльності» (Кузьміна, 1994.).  

У структурі педагогічної системи В. Беспалько (Беспалько, 2002) 

виділяє дві взаємопов‘язані між собою групи: група елементів, які 
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формулюють педагогічне завдання та група елементів, що утворюють 

педагогічну технологію та розв‘язують означену задачу. До групи, що 

формулює педагогічне завдання входять такі елементи: учні, цілі освіти та 

зміст освіти. До групи технології входять елементи: процеси навчання, 

організація навчання, вчителі та / або засоби навчання. 

Потреба модернізації системи професійно-педагогічної підготовки є 

предметом досліджень вітчизняних учених. Так, О. Дубасенюк, 

Т. Семенюк та О. Антонова вважають доцільним ввести поняття «Єдина 

педагогічна дисципліна», що системно відображає фундамент усієї 

педагогічної освіти науки. До її змісту включено такі «елементи (розділи): 

1) теоретико-методологічні основи педагогіки (філософія виховання й 

освіти); 2) теорія навчання й освіти; 3) теорія національного виховання й 

самовиховання особистості; 4) проблеми школознавства; 5) історія 

зарубіжної та вітчизняної педагогіки; 6) етнопедагогіка; 7) основи 

педагогічної майстерності; 8) технологія навчально-виховного процесу; 

9) соціологія освіти. Кожен з елементів «Єдиної педагогічної дисципліни» 

включає такі структурні компоненти: мету, суб᾿єкти процесів виховання й 

навчання, предмет їх спільної діяльності, засоби педагогічної взаємодії» 

(Дубасенюк, 2003).  

Отже, на основі визначених підходів до розуміння сутності, структури, 

модернізації системи професійно-педагогічної підготовки педагогічну 

систему формування РПІМУ визначено нами як взаємозумовлену, 

взаємозалежну впорядковану сукупність таких елементів: процесуальних 

(мета, підходи, принципи, зміст, форми, методи, умови, етапи, педагогічна 

діагностика); суб’єктних (здобувачі освіти, викладачі ЗВО, вчителі ЗЗСО), 

які обумовлюють її цілісність в освітньому процесі ЗВО, забезпечують 

позитивну динаміку формування РПІМУ – студентів другого року навчання в 

системі професійно-педагогічної підготовки ЗВО. 

Аналізовану педагогічну систему в узагальненому вигляді відображено 

в структурно-функціональній моделі педагогічної системи формування 
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ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у закладах вищої освіти (рис. 3.1). У моделі 

педагогічної системи виокремлено концептуально-цільовий, змістово-

технологічний та результативно-прогностичний блоки. У межах 

концептуально-цільового блоку (рис. 1) визначено мету педагогічної системи – 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної підготовки 

закладу вищої освіти.   

 У структурно-функціональній моделі педагогічної системи визначено 

наукові підходи, принципи (схарактеризовані в підрозділі 3.1), які стали 

методологічною основою розробки моделі. Педагогічна система враховує 

сутність, структуру РПІМУ, її функції та чинники, що визначають її 

формування (детальний аналіз наведено в підрозділах 1.4, 2.2).  

У змістово-технологічному блоці моделі педагогічної системи  

визначено, що формування РПІМУ в системі професійно-педагогічної 

підготовки ЗВО є ефективним за психолого-педагогічних умов 

(обґрунтування психолого-педагогічних умов подано у підрозділі 3.2); 

відображено етапи реалізації педагогічної системи: рефлексивного 

занурення, теоретичного моделювання, практичної апробації, професійного 

прогнозування (етапи схарактеризовано в підрозділі 3.3); розкрито 

взаємообумовленість складових і особливостей функціонування навчально-

наукового педагогічного проєкту (зміст, технології, форми, методи, етапи 

здійснення навчально-наукового педагогічного проєкту (проєктування, 

дослідження, моделювання, навчання на робочому місці, презентації та 

популяризації), продукти проєкту), як технологічного осередку педагогічної 

системи РПІМУ. У результативно-прогностичному блоці моделі (рис. 3.1) 

окреслено результат моделювання й упровадження педагогічної системи – 

сформованість РПІМУ в критеріях, показниках і рівнях сформованості 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів. 
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Отже, обґрунтування організаційних засад педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у 

системі професійно-педагогічної підготовки закладів вищої освіти, 

розкрило сутність, структуру й тенденції розвитку системи професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вважаємо, що представлена в 

дослідженні педагогічна система формування РПІМУ, яка є цілісністю 

концептуально-цільового, змістово-технологічного й результативно-

прогностичного блоків, перетворюється на невід‘ємну складову системи 

професійної підготовки майбутніх учителів, системи їх професійно-

педагогічної підготовки, забезпечує суттєвою мірою інноваційний 

розвиток та ефективність означених систем. 

 

 

4.2. Методичні засади педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної підготовки 

закладів вищої освіти 

 

Технологією досягнення мети створеної педагогічної системи 

формування РПІМУ визначено навчально-науковий педагогічний проєкт 

(ННПП). Дидактичні основи методу проєктів у педагогіці заклав 

американський педагог Дж. Дьюї. Подальший розвиток методу 

здійснювали зарубіжні дослідники В. Кілпатрік, Е. Коллінгс та ін. У 20–30-

ті роки ХХ ст. з‘явлилися праці з означеного питання П. Блонського, 

Л. Левіна, П. Мудрова, Л. Скаткіна, С. Шацького та ін. У педагогічних 

дослідженнях кінця ХХ ‒ початку ХХІ ст. широко розглядалися загальні 

теоретичні питання проєктування та організації проєктної діяльності учнів 

загальноосвітньої школи (В. Беспалько, О. Заір-Бек, І. Єрмаков, 

О. Коберник, Г. Селевко, В. Сидоренко та ін.). Сучасний етап застосування 
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проєктного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів 

спирається на наукові праці з: технологічного підходу (В. Беспалько, 

М. Гриньова, М. Кларін, О. Пєхота, О. Савченко, Г. Селевко, Т. Щебликіна 

та ін.); розробки системи проєктно-педагогiчної діяльності (С. Бондарь, 

В. Киричук, Є. Полат та ін.).  

Поєднання проєктних і тренінгових технологій у ЗВО розглядають 

О. Фомічова, О. Шапран, Ю. Шапран та ін. 

Концептуальні положення тренінгу розкриті в роботах зарубіжних і 

вітчизняних дослідників: Д. Лі, К. Льюіс, Р. Баклі, Д. Кейпл, Г. Паркер, 

Р. Кропп, І. Вачкова, С. Дерябо, О. Євтіхов, К. Фопель, Н. Хрящева та інші. 

Навчальний тренінг у підготовці майбутніх учителів розглядають: як 

ефективний засіб формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів (О. Перець); як засіб фахової підготовки 

майбутніх учителів математики (В. Бевз); як засіб формування 

комунікативної компетентності (Н. Беседа); як підготовку до використання 

хмарних технологій у навчально-виховному процесі (Н. Хміль); як активну 

форму підготовки до використання дистанційних технологій у професійній 

діяльності (Х. Алієв); як складову комплексу педагогічних умов для 

досягнення педагогічних цілей (С. Мельничук); актуальний метод організації 

освітнього процесу (І. Прокопенко) тощо. 

Слово «проєкт» у перекладі з латинської мови (project) означає 

«кинутий уперед». В. Мартинюк оперує поняттям «студентський навчальний 

проєкт» і визначає його як «технологізований спосіб організації 

цілеспрямованої самоосвітньої діяльності студентів під гнучким 

керівництвом викладача, що спрямовується на вирішення дослідницьких або 

соціально-значущих життєвих проблем і передбачає одержання конкретного 

результату у вигляді матеріалізованого або ідеального продукту цієї 

діяльності» (Мартинюк, 2009, с. 16). 

Проєктування як особливий вид активності «заснований на 

природному вмінні людини подумки створювати моделі «потрібного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$


308 
 

майбутнього» та втілювати їх у життя» (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, 

Buitink, Hofman, 2012, с. 3). Одним із важливих завдань професійної 

підготовки стає навчання майбутніх педагогів проєктуванню своєї 

діяльності й тих освітніх процесів, які вони в перспективі покликані 

організовувати (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, Hofman, 2012, с. 

110). Т. Подобєдова трактує термін «педагогічне проєктування» як: 

1) елемент цілісної системи професійно-педагогічної діяльності; 2) важливу 

функцію педагогічної майстерності вчителя; 3) педагогічну технологію, яка 

включає формулювання ідеї майбутнього педагогічного проєкту, 

визначення задач і умов проєкту, планування й організацію його 

конструкції, здійснення контролю, корекції та оцінки результатів суб‘єктів 

проєктно-педагогічної діяльності (Подобєдова, 2005, с. 9).  

Досліджуючи проблему підготовки майбутніх учителів гуманітарного 

профілю до педагогічного проектування, Т. Подобєдова (Подобєдова, 2005) 

виокремила такі види педагогічних проєктів: соціально-освітні проєкти 

(проєктування освітніх систем і процесів); проєкти життєвої стратегії 

особистості, учнівських і педагогічних колективів; навчальні проєкти 

(навчальні завдання й ситуації, методи проєктів на конкретних уроках); 

проєкти індивідуальних навчальних програм; виховні проєкти (проєкти в 

системі розвитку життєвої та діяльнісної компетентностей учнів, їх 

соціалізації); культурологічні проєкти; технологічні проєкти (творчі мережеві 

проєкти в закладі освіти); проєкти технологій навчання; дослідницькі 

проєкти (ігрові, інформаційні, телекомунікаційні, комп‘ютерні); 

індивідуальні, групові та колективні проєкти: особистісно-орієнтовані, 

індивідуально-творчі, колективно-творчі. 

Навчально-науковий педагогічний проєкт (ННПП) є колективним 

проєктом з огляду на групу майбутніх учителів та є проєктом взаємодії ЗВО 

та ЗЗСО. За змістом ННПП інтегрує в собі кілька видів проєктів. Насамперед, 

він є навчальним проєктом, який ґрунтується на навчально-професійних 

завданнях, спрямованих на реалізацію завдань СППП. Поряд із тим, він є 
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дослідницьким проєктом, оскільки став базою для проведення студентами 

наукового педагогічного дослідження. Разом із тим ННПП є виховним 

проєктом, оскільки спрямований на реалізацію виховних завдань в 

учнівському середовищі. ННПП може розглядатись і як проєкт 

індивідуального становлення, оскільки спрямований на розвиток професійної 

ідентичності студента. Важливою особливістю ННПП вважаємо той факт, що 

він може бути проєктом соціальної дії, коли завдання активності проєкту не 

обмежуються рамками освітнього процесу ЗЗСО, поширюються та 

включають найближче соціальне середовище. 

Розглядаючи навчально-науковий педагогічний проєкт як технологію 

реалізації педагогічної системи формування РПІМУ, ми ґрунтувалися на 

визначенні «педагогічної (освітньої) технології», поданої Г. Селевком – 

системи функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, 

побудованої на науковій основі, запрограмованої в часі й у просторі, яка веде 

до намічених результатів (Селевко, 2005, с. 37). Поняття «педагогічна 

технологія» за О. Дубасенюк може бути представлено трьома аспектами: 

«науковим, як частина педагогічної науки, що вивчає й розроблює цілі, зміст 

і методи навчання та проєктує педагогічні процеси; процесуально-описовим, 

як алгоритм процесу навчання, сукупність цілей, змісту, методів і засобів 

досягнення запланованих результатів; процесуально-дієвим, як здійснення 

педагогічного процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних 

та методологічних засобів» (Дубасенюк, 2003, с. 41).  

Згідно з виокремленими Г. Селевком основними критеріями 

побудови педагогічних технологій (Селевко, 2005, с. 45) нами визначено, 

що для ННПП характерними є: концептуальність ‒ ґрунтується на 

принципах загальнонаукових підходів: діяльнісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, середовищний, праксеологічний, 

екзистенційний та дидактичних підходів: компетентнісний, 

студентоцентрований, контекстний; дидактичних принципах: загально-

дидактичних, дидактики вищої школи, спеціальних. ННПП дозволяє 
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створити контекстне рефлексивне середовище, що забезпечує цілісність 

пізнання студентами професійної діяльності як єдності навчальної, 

виховної, наукової функцій педагогічної діяльності; цілеспрямоване 

пізнання себе як професіонала; ототожнення з професійною групою в 

корпоративному середовищі ЗВО і ЗЗСО, що в сукупності, згідно з даними 

експериментальної перевірки, сприяє формуванню РПІМУ; системність 

(етапи ННПП розкривають логіку процесу, психолого-педагогічні умови 

забезпечують взаємозв‘язок його частин: змісту, форм, методів, діяльності 

суб‘єктів і створюють цілісність системи формування РПІМУ); керованість 

(ННПП створений із метою формування РПІМУ, поряд із тим він є 

варіативним і може бути скерованим у напрям досягнення в цілому чи 

окремих складових професійної компетентності майбутніх учителів); 

ефективність (інтеграція проєктних і тренінгових технологій спрямувала 

виконання навчально-професійних завдань на створення цілісного 

освітнього продукту, що забезпечує усвідомлене опанування студентами 

змістом дисципліни, проведення наукового педагогічного дослідження та 

здійснення завдань практики й дозволяє інтенсифікувати освітній процес 

засвоєння педагогічних знань, формування професійних умінь у 

тренінгових формах); відтворюваність (практичний досвід використання 

ННПП іншими викладачами педагогічних дисциплін довів його 

відтворюваність. Вважаємо, що ННПП може бути імплементований для 

формування професійної ідентичності студентів не педагогічних 

спеціальностей).  

Зміст ННПП (рис. 4.4) передбачає інтеграцію складових системи 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів другого року 

навчання, а саме: вивчення педагогічної навчальної дисципліни, 

проходження навчальної педагогічної практики та здійснення наукового 

педагогічного дослідження на основі актуальної педагогічної проблематики.   

Зміст НД «Педагогіка» включає такі розділи: 1) загальні основи 

педагогіки (педагогіка в системі наук про людину, методологія та методи 
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науково-педагогічного дослідження, розвиток, соціалізація й виховання 

особистості, педагогічний процес як система й цілісне явище, 

закономірності та принципи педагогічного процесу, нормативно-правові 

засади реформування сучасної системи освіти в Україні; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Схема навчально-наукового педагогічного проєкту. 

 

2) теорія освіти й навчання (дидактика) (актуальні завдання сучасної 

дидактики, навчання в цілісному педагогічному процесі, зміст освіти як 

фундамент базової культури особистості, методи й засоби навчання, 

сучасні технології навчання, форми організації навчання, урок як основна 

форма організації навчання, педагогічна діагностика результатів 

навчально-пізнавальної діяльності; теорія виховання (виховання в 

цілісному педагогічному процесі, зміст виховання, актуальні питання 

виховання, загальні методи виховання, організаційні форми виховної 
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роботи, педагогічні основи розвитку виховного потенціалу колективу, 

педагогічні основи діяльності класного керівника, педагогічне керівництво 

самовихованням учнівської молоді, місце й роль сім‘ї у вихованні, 

суспільні інститути виховання, виховна робота з педагогічно занедбаними 

дітьми); управління освітніми системами (організаційні основи управління 

вітчизняною школою, методична робота в школі, поняття про педагогічні 

інновації та передовий педагогічний досвід, вивчення й узагальнення 

передового педагогічного досвіду, реформування загальної середньої 

освіти у світлі концепції «Нова українська школа, професійний стандарт за 

професіями «Вчитель закладу загальної середньої освіти», професіограма 

вчителя нової української школи) (Додаток М.1). 

Теоретична підготовка майбутніх учителів у галузі теорії педагогіки та 

розуміння ними закономірностей основних сучасних педагогічних течій 

сприяє формуванню їх професійної компетентності. Усе це розвиває 

«професійний погляд студента на реальні педагогічні та виховні об‘єкти, а 

також на виховні процеси, що протікають в умовах середніх освітніх 

закладів. Теоретичне бачення дає можливість на більш високому рівні 

засвоювати ефективні педагогічні технології» (Дубасенюк, 2003, с. 15). 

Зміст курсового наукового дослідження з педагогіки ґрунтується на 

змісті НД «Педагогіка», спрямовує наукові пошуки майбутніх учителів на 

заглиблене вивчення однієї з тем (Додаток Н; Коваленко, 2014). Науково-

дослідна складова професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів 

«покликана забезпечити обґрунтоване впровадження майбутніми вчителями 

педагогічних інновацій у освітній процес закладів загальної середньої освіти, 

формування їх дослідницької компетентності» (Коваленко, 2018а). Під 

дослідницькою компетентністю А. Сбруєва, розуміє «систему знань і вмінь у 

галузі методології та методики наукового дослідження; готовність до 

здійснення дослідження в певній галузі знань, систему моральних цінностей 

науковця» (Сбруєва, 2015, с. 166). Готовність майбутнього вчителя до 

дослідницької педагогічної діяльності Г. Кловак визначає як «фахову 
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компетентність, яку характеризують сукупність взаємопов‘язаних сутнісних 

орієнтацій, дослідницьких знань, умінь, навичок і досвіду роботи, потрібних 

для здійснення успішної педагогічної діяльності в умовах особистісно 

орієнтованого навчання й виховання учнів» (Кловак, 2005, с. 17). Отже, 

дослідницька компетентність майбутнього вчителя це здатність і готовність 

до самостійного творчого розв‘язання професійних завдань, пізнання й 

перетворення педагогічної реальності, продукування нового педагогічного 

знання на основі сучасних наукових підходів і здобутків педагогічної науки, 

системи методологічних знань і вмінь, застосування наукових методів 

(Коваленко, 2016а). 

Зміст практичної підготовки передбачав (Додаток М2) апробацію 

теоретичних складових педагогічних компетентностей, здобутих у ході 

вивчення НД «Педагогіка», перше знайомство з професійною діяльністю у 

професійній ролі, формування ранньої професійної ідентичності майбутнього 

вчителя (Коваленко, 2019). 

В умовах організації СППП як ННПП зміст (рис. 4.4) означених 

складових об‘єднується єдиною актуальною педагогічною проблематикою: 

толерантність, медіаграмотність тощо. Означена проблематика стає 

системоутворювальною в організації ННПП, визначає акцент вивчення тем 

НД «Педагогіка», тематику виховного тижня у школі в період практики й 

напрям курсового педагогічного дослідження студентів. 

Підкреслимо, що обрана актуальна проблематика стає наскрізною для 

змісту НД «Педагогіка». Так, у ході вивчення тем НД «Педагогіка»: 

«Актуальні питання виховання», «Методи науково-педагогічного 

дослідження», «Методи виховання», «Форми виховної роботи», «Робота 

класного керівника з батьками учнів» розглядається зміст, визначений 

навчальною програмою дисципліни та, поряд із тим, студенти 

заглиблюються, виконують практико-орієнтовані завдання, міні-проєкти, 

розбирають кейси саме з означеної актуальної проблематики. 
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В означеному актуальною педагогічною проблематикою напрямі 

проведення педагогічного дослідження студенти самостійно обирають теми 

наукового пошуку. Так, в он-лайн ННПП «Емоційний інтелект: проєкт школи і 

університету», темами студентських досліджень стали: 1) проблеми, які 

стосуються стану розвитку та ставлення учнів: гендерний аналіз розвитку 

складових емоційного інтелекту; кореляційні зв‘язки успішності й рівня 

розвитку емоційного інтелекту учнів основної школи; вікові особливості 

розвитку емоційного інтелекту учнів 5 і 9 класів; уміння розуміти учнями власні 

емоції та дружні стосунки учнів основної школи; уміння контролювати учнями 

власні емоції та емоції інших людей тощо; 2) проблеми, які стосуються 

майбутніх учителів: емоційний інтелект у розвитку педагогічної компетентності 

майбутніх учителів; порівняльний аналіз розвитку емоційного інтелекту 

студентів педагогічних і непедагогічних спеціальностей тощо. 

Важливим вважаємо той факт, що результати означеного 

дослідження стають основою вибору тем виховної роботи для учнів і 

створення плану виховного тижня для учнів основної школи. Так, 

наприклад, у рамках он-лайн ННПП «Емоційний інтелект: проєкт школи і 

університету», плануючи дослідження гендерних особливостей розвитку 

складових емоційного інтелекту учнів, студенти передбачали, що 

отримають результати у хлопчиків нижчі, ніж у дівчат, оскільки , на думку 

студентів, хлопці гірше розуміють емоції. Результати загального рівня 

розвитку емоційного інтелекту дійсно виявили передбачувану тенденцію. 

Але заглиблення в отримані результати показало, що за складовими: 

розуміння власних емоцій і розуміння емоцій інших хлопці показали вищі 

результати, проте в уміннях виявляти, проявляти емоції результати були 

значно меншими (Коваленко, Гриценко, 2020).  

Результати студентських досліджень спонукали до змін мети та змісту 

виховної роботи у школі, зроблений акцент на вміння виявляти емоції у 

правах для хлопців і контролювати власні емоції для дівчат. Вважаємо, що 

проведення педагогічних наукових досліджень і подальшого практичного 
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використання результатів у реальній педагогічній діяльності, яке забезпечує 

інтеграція змісту СППП в ННПП, створює умови для занурення у професійну 

діяльність, системності в діяльності студентів, створює практико орієнтовані 

навчально-професійні завдання, що в сукупності сприяє формуванню 

професійної ідентичності вчителя. Навчальна педагогічна практика стає в 

ННПП середовищем реалізації означених завдань. 

Навчально-науковий педагогічний проєкт інтегрує проєктні та 

тренінгові технології (рис. 4.4), що забезпечує таку організації освітнього 

процесу в межах СППП, яка спрямована на: 1) засвоєння студентами змісту 

дисципліни, проведення педагогічного дослідження, створення на цій основі 

єдиного освітнього продукту для учнів основної школи та апробацію його в 

освітньому процесі ЗЗСО під час навчальної практики та 2) інтенсифікацію 

освітнього процесу у тренінгових формах (Коваленко, 2017b). Поряд із тим у 

ННПП застосовувалися технології експериментального та корпоративного 

навчання. 

Принципи експериментального навчання були враховані в організації 

освітнього процесу виходячи із сутності поняття ідентичність та механізмів її 

формування. Оскільки розвиток ідентичності передбачає поступове 

вбудовування нових характеристик ідентичності в існуючу конфігурацію, 

важливим є навчання, яке ґрунтується на наявному досвіді студентів, 

утверджених цінностях, переконаннях тощо. Виходячи з означеної особливості 

ідентичності, цикл експериментального навчання Колба (Kolb‘s Experiential 

Learning Cycle) (Kolb, 2015) став основою побудови навчально-наукового 

проєкту та практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогіка».  

Модель експериментального навчання Колба (Kolb, 1984) – одна з 

найбільш широко використовуваних теоретичних основ в освіті. Модель 

заснована на конструктивістській і розвивальній перспективі навчання. 

Досвід відіграє ключову роль у навчанні, однак, це тільки одна фаза в циклі 

експериментального навчання Колба. Експериментальне навчання 

(Experiential Learning) має такі етапи (Scott, 2010), які були адаптовані до 
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навчально-наукового педагогічного проєкту: конкрентий досвід (Concrete 

Experience); рефлексивне спостереження (Reflective Observation); 

концептуальне мислення (Conceptual Thinking) / абстрактна 

концептуалізація (Abstract Conceptualization); активне експериментування 

(Active Experimentation) (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Модель експериментального навчання Д. Колба 

 

Практичне впровадження означених положень моделі 

експериментального навчання Колба у навчально-науковому 

педагогічному проєкті передбачало: на першому етапі ‒ конкрентий 

досвід, виявлення наявного досвіду студентів, наведення прикладів, 

усвідомлення студентами свого конкретного досвіду з проблеми, теми 

навчального курсу «Педагогіка». За нашими спостереженнями, у 

більшості, студенти аналізують власний учнівський досвід. Поряд з тим, 

важливими є практичні кейси, які моделюють професійну ситуацію, для 
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виконання яких студенти ще не мають професійних знань. Спроби 

розв‘язання кейсів на основі існуючих знань і генерування ідей, групового 

обговорення спрямовані на активне залучення студентів, заглиблення в 

тему. Колб зазначає, що ключем до навчання є залучення: недостатньо 

просто почитати про це або подивитися на це в дії. Щоб здобути нові 

знання, учні повинні активно братися за виконання завдання (Kolb, 2015). 

Наступний етап ‒ рефлексивне спостереження, реалізовувався у процесі 

рефлексії студентами власного досвіду, досвіду колег, особливостей кейсу. 

Стандартними схемами для рефлексії мікровикладання стали протоколи 

аналізу й самоаналізу фрагментів виховних заходів. Метою етапу є 

виявлення зв‘язків, залежностей між попереднім досвідом і наявним, 

аналіз переваг і пошук точки розвитку. Абстрактна концептуалізація є 

продовженням попереднього етапу, передбачає отримання нового знання, 

розроблення продуктів проєкту на основі проведеної рефлексії. Метою 

етапу є формування нових принципів, підходів, ставлення майбутніх 

учителів до проблеми. Етап активного експериментування передбачає 

апробацію нового педагогічного продукту у студентській аудиторії та 

подальшу реалізацію у шкільному середовищі.  

Протягом навчального року студенти працюють у різних творчих 

групах для виконання окремих завдань: створювати методичні розробки 

виховних заходів для учнів класу ‒ в одній творчій групі, загальношкільних 

акцій ‒ в іншій, за обраним напрямом наукового педагогічного дослідження ‒ 

співпрацювати з новим складом групи.  

З метою інтеграції творчих зусиль студентів була обрана технологія 

навчання у великій групі – кооперативного навчання. Технологія 

кооперативного навчання, передбачала врахування такої особливості 

становлення ідентичності, в тому числі і професійної, як соціальна 

обумовленість, важливість групи для формування професійної ідентичності.  

Поряд із тим, гармонічне поєднання проєктних і кооперативних 

технологій  розкривається в тому, що «студенти об‘єднуються в малі 
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групи за власним бажанням, обираючи ті ідеї, які, на їх погляд, є 

продуктивними й розподіляють завдання у вигляді завдань-проєктів. 

Кожна група має конкретну роботу, згідно зі спільною проблемою» 

(Кошманова, 1999, с. 120).  

Оскільки ННПП організовується для всього другого курсу певного 

факультету в ННПП запроваджені такі два принципи даної технології: 

«1) індивідуальна (персональна) відповідальність (individual accountability) 

кожного студента – успіх усієї групи залежить від кожного її члена. Це 

стимулює всіх членів команди «вболівати за навчальну діяльність один 

одного та всієї команди, надавати допомогу своїм товаришам у засвоєнні й 

розумінні матеріалу, щоб кожний почував себе готовим до будь-якого виду 

тестування, контрольної перевірки, запропонованої викладачем будь-

якому студенту окремо; 2) рівні можливості кожного студента в досягненні 

успіху – кожен студент приносить своїй групі бали, які він заробляє 

шляхом поліпшення власних попередніх результатів» (Стрельніков, 2013, 

с. 182).  

Кооперативне навчання дослідники визначають як «форму 

організації навчання в малих групах учнів, які об‘єднані загальною 

навчальною метою» (Пометун, Піроженко, 2004, с. 24); «вид активного 

навчання, що передбачає кооперативну взаємодію студентів у малих 

групах для досягнення спільної навчальної мети» (Тишакова, 2020, с. 106). 

У кооперативному навчанні виокремлюють такі «компоненти: 

1) позитивна взаємозалежність, 2) структурована індивідуальна 

відповідальність, 3) забезпечення стимулювання студентами успіхів один 

одного (допомагаючи, сприяючи, підтримуючи, стимулюючи та 

схвалюючи зусилля один одного), 4) навчання студентів необхідних 

соціальних навичок і забезпечення їх використання, 5) забезпечення того, 

щоб у студентів був час включитись у груповий процес (визначення 

способів удосконалення процесу навчання студентів)» (Тишакова, 2020, с. 

106).  
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Найбільш відомі технології кооперативного навчання: «навчаємося 

разом» (Learning Together); навчання в малих групах (Student Teams 

Achievement Devision – STAD); навчання в командах на основі гри, турніру 

(Teams – Games – Tournaments – TGT); «Пилка» (Jigsaw) та її модифікація – 

«Пилка – 2»; «технологія організації дослідної групової роботи студентів» 

(Group Investigation) (Ратовська, 2010, с. 161); навчання разом та поодинці 

(Learning Together & Alone, Технологія «Ажурна пилка»/Jigsaw Procedure, 

«Вертушка», «Мозкова атака в команді» / Round Robin Brainstorming, 

«навчання в малих групах командах» /Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), «кооперативні структури» /Cooperative Learning Structures, «думай – 

працюй у парі – ділись» / Think – pair – share (Байда, 2011, с. 158); «Коло ідей» 

(RoundRobin), «Круглий стіл» (RoundTable), «Таймер» (Timed Pair Share) 

(Гагіна, 2012, с. 99); робота в парах, ротаційні трійки, «Два-чотири-всі разом», 

«Карусель», «Акваріум»; фронтальні технологій інтерактивного навчання 

«Мікрофон», незакінчені речення «Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», і 

«Ажурна пилка», і «Case-метод», і «Дерево рішень» (Комар, 2010, с. 56).  

Кооперативні технології навчання обрано для формування РПІМУ, 

оскільки, важливим елементом «навчання разом» є «груповий аналіз 

результатів, що проводиться з метою оцінки успішності досягнення спільної 

мети навчальної діяльності та продуктивності кооперації. Під час рефлексії, 

що здійснюється у формі обговорення у групі індивідуальних і колективних 

труднощів і досягнень, студенти оцінюють наскільки ефективно вони 

взаємодіють, які моделі поведінки є корисними та що необхідно змінити для 

забезпечення максимально результативної роботи групи, приймають рішення 

щодо подальшого вдосконалення співпраці. Рефлексія у процесі формування 

РПІМУ є механізмом перегляду особистістю структури власної ідентичності, 

зміни ставлення, прийняття себе тощо (Гагіна, 2012, с. 100). 

У процесі реалізації ННПП було використано як традиційні, так і 

спеціальні форми і методи організації навчальної діяльності студентів. Так, 

було використано такі традиційні форми організації навчання студентів: 
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лекція, практичне заняття, самостійна робота тощо; та розроблені спеціальні: 

тренінг-заняття, тренінг-консультація тощо. Суттєво урізноманітнено й 

модифіковано було традиційні форми навчання. Зокрема, було використано 

різні форми лекційних занять: проблемна лекція, лекція з розглядом 

конкретних виховних ситуацій, лекція-дискусія, лекція-міжнародний діалог, 

лекція прес-конференція, лекція-візуалізація, лекція зі зворотним зв‘язком, 

лекція-експеримент та ін.  

Методами реалізації ННПП стали: інтерактивні методи, моделювання, 

мікровикладання, методи кооперативного навчання, метод кейсів, відео 

аналіз педагогічного досвіду, рефлексивні техніки, методи контролю, методи 

психолого-педагогічного дослідження тощо (Коваленко, 2016в). 

Дослідники О. Дубасенюк, Т. Семенюк та О. Антонов, досліджуючи 

професійну підготовку майбутнього вчителя до педагогічної діяльності 

послуговуються терміном «методи пізнання професії», серед яких умовно 

виділяють «дві великі групи: 1) методи спостереження за професійною 

діяльністю, соціальним середовищем (включене, коли майбутній учитель є 

безпосереднім учасником професійної діяльності, наприклад, у період 

стажистської практики; невключене ‒ спостереження «з боку», коли студенти 

не належать до суб᾿єктів професійної діяльності та спостерігають за освітнім 

процесом під час окремих відвідувань шкільних занять; відкрите, коли за 

діяльністю студентів спостерігають викладачі під час практичних занять, 

методисти, вчителі в період проведення різних видів практик; приховане, коли 

за майбутніми педагогами ведеться опосередковане спостереження); 2) методи 

осмислення (аналізу, синтезу, порівняння, моделювання, аналогії), результатів 

спостереження виховної діяльності» (Дубасенюк, 2003, с. 21).  

Практичні заняття як форма опанування змістом навчальної 

дисципліни змінюють у межах реалізації ННПП структуру, охоплюючи 

теоретичний розгляд питань, відео диктанти, фрагменти виховних заходів, 

аналіз змодельованої педагогічної діяльності, актуальними стають семінари-

дискусії, тренінги, захист проєктів тощо. 
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Робота над проєктом реалізовувалася за допомогою активних і 

інтерактивних методів, тому що саме за такої організації активізується 

навчально-пізнавальна діяльність студентів. Активні й інтеракливні методи 

спонукають учасників проєктування до активної розумової та практичної 

діяльності у процесі оволодіння матеріалом.  

В освітньому процесі ЗВО широко використовуються рольові й 

дидактичні ігри, мозкові штурми, диспути, дискусії, тренінгові й коучингові 

заняття тощо. Звітна конференція з практики набула такої інноваційної форми, 

як флешмоб, наприклад: звітна конференція «При майстрах якось легше!» 

(Додаток Х).  Комплекс упроваджених заходів передбачав поширення набутого 

педагогічного досвіду другокурсників для першокурсників та охопив: відкриті 

творчі звіти, проведення основних видів роботи студентами другого курсу для 

студентів першого (фрагменти виховних заходів, руханки, доцільна організація 

перерв першокурсників); друк і презентацію збірки кращих методичних робіт 

студентів. 

У теорії проєктного навчання існують різні підходи до виокремлення 

етапів проєкту залежно від його типу, продукту, учасників. Наведемо кілька 

таких підходів: дивергенція – розширення меж проєктної ситуації для 

забезпечення достатнього простору для пошуку рішення, трансформація – 

створення принципів і концепцій, конвергенція – власне проєктування, вибір 

варіанту з найменшими витратами (Джонс, 1986); визначення потреби, 

визначення мети, наукові дослідження. формулювання завдання, 

формулювання ідей, вироблення концепції, аналіз, експеримент, рішення, 

виробництво, розподіл, споживання (Хилл, 1993); прогнозування (оформлення 

ідеї проєкту), моделювання (створення моделі);  конструювання (створення 

конструкту); відтворення (впровадження проєкту) (Подобєдова, 2005). 

Узагальнення наведених підходів та структурно-логічний аналіз процесу 

реалізації розробленої нами педагогічної системи уможливив виокремлення 

етапів навчально-наукового педагогічного проєкту: етап проєктування, 
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дослідження, моделювання, навчання на робочому місці, етап презентації та 

популяризації (рис. 4.3.).  

Таблиця 4.3  

Етапи реалізації ННПП 

№ Навчально-наукові завдання Продукти проєкту 

1 етап Підготовки 

1.  Формування творчих груп Творчі групи, самоврядування проєкту 

2.  
Вибір напряму дослідження учнів  

Індивідуальні та групові теми 

дослідження 

3.  Розробка діагностичних методик Анкети за обраними напрямами 

2 етап Дослідження 

4.  Пілотна апробація діагностичних 

методик 

Практичні рекомендації до 

вдосконалення анкет 

5.  Експертна оцінка діагностичних 

методик шкільними психологами  

Експертні рекомендації до 

вдосконалення анкет 

6.  Друк анкет Анкети  

7.  Проведення анкетування Результати  дослідження 

8.  
Аналіз результатів дослідження 

узагальнених за класами та за 

паралелями класу 

9.  Визначення тем для роботи з 

учнями за результатами досліджень 
виховні теми для роботи з учнями  

3 етап Моделювання 

10.  
Розробка системи виховної 

діяльності у школі 

Апробація матеріалів у 

студентському колективі 

Формування педагогічних умінь 

Методичні розробки шкільних заходів 

(н-д: «Шкільна сторінка в Instagram», 

«Шкільна газета Faceschool», шкільна 

пошта «Пошта добрих СМС», 

Відкритий мікрофон учнів «Бути 

медіаграмотним – це ...»; класні заходи 

«Медіаграмотний письменник я і ти») 

4 етап Навчання на робочому місці 

11.  Проведення системи виховних 

формуючих заходів 
Розвиток медіаграмотності школярів 

5 етап Підбиття підсумків та публікація 

12.  Написання наукових статей та 

методичних матеріалів 

Студентські статті, студентська 

монографія за результатами проєкту 

13.  

Друк збірки методичних розробок і 

студентської монографії  

Збірка методичних матеріалів за 

результатами роведеного проєкту 

навчальний пакет для вчителя 

(навчальний посібник із проведення 

навчального тижня в школі для учнів 

початкової школи) 
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Перший, підготовчий етап ННПП передбачав вивчення майбутніми 

вчителями актуальних питань змісту виховання, визначення у співпраці зі 

стейкхолдерами актуальної педагогічної проблеми проєкту, яка об‘єднала 

складові професійно-педагогічної підготовки в єдиний навчально-професійний 

простір, планування ННПП. Протягом 2016–2021 років було реалізовано такі 

навчально-наукові педагогічні проєкти: «Толерантність у дії» (2016–2017) 

(Додаток С.1), «Всесвітній день дитини» (2017–2018) (Додаток С.2), 

«Медіаграмотний Я і Ти» (2018–2019) (Додаток С. 3-4), «STEM освіта в дії» 

(2019–2020) (Додаток С.5), он-лайн ННПП «Емоційний інтелект» (2020–2021) 

(Додаток С.6).  

Планування навчально-наукового педагогічного проєкту 

розпочинається до початку навчального року. У «співпраці керівника 

практики, заступника з виховної роботи та заступника директора школи з 

молодшої ланки визначається тематика виховного тижня, зміст виховної 

роботи, освітні продукти. За таких умов позитивним є те, що 

розпочинаючи навчальний рік, вивчення навчальної дисципліни 

«Педагогіка» студенти мають час усвідомити значимість їх майбутньої 

виховної роботи для учнів початкової школи, підготуватися до здійснення 

завдань практики, апробувати в академічній аудиторії фрагменти виховних 

справ» (Коваленко, 2017c, 2018b, 2019a, 2019b). Так, змістом спільних 

навчально-наукових педагогічних проектів КУ ССШ  І-ІІІ ступенів №17 м. 

Суми і другокурсників фізико-математичного факультету СумДПУ імені 

А.С. Макаренка у 2016-2017 навчальному році став комплекс виховних 

справ, об‘єднаних у «Тиждень толерантності» (таблиця 4.4, додаток С1). 

Планування виховного тижня стало спільною справою студентського 

колективу й адміністрації школи (Коваленко, 2017c; додаток С.1). 

Загальношкільні акції як масові форми виховної роботи передбачали 

залучення всіх учнів основної школи, формування єдності шкільної думки 

щодо толерантного ставлення учнів один до одного в учнівському колективі 

класу, школи, міста, країни, світу. 



324 
 

Таблиця 4.4 

План заходів виховного тижня толерантності  

№ Виховні справи Термін дії 

1. 
Загальношкільний соціальний проєкт «Передай символ 

толерантності» понеділок 

 
2. 

Установча бесіда-мозковий штурм до виставки малюнку на 

тему «Ми різні – ми разом!» 

3. Акція «Якого кольору Толерантність» 
вівторок 

 4. 
Дослідження самооцінки учнів: 

«Пізнаю себе, знайомлюсь з іншими» 

5. 

Відкритий мікрофон «Толерантність очима дітей»: 

– Що означає бути толерантним ? 

– Який вчинок для тебе толерантний? 

середа-

четвер 

6. 

 

Шкільна пошта «Пошта добрих слів» 

учні схематично малюють те що хочуть подарувати 

другові (цукерки, іграшки, домашніх тварин, квіти тощо) 

або пишуть добрі слова другові 

середа-

п‘ятниця 

 

7. Квест толерантності «Краса в різноманітті» четвер  

8. Виставка малюнку на тему: «Ми різні – ми рівні!» п‘ятниця 

9. Ігри на перерві «Ланцюжок толерантності» протягом 

тижня 10. Руханки на тему толерантності 

 

Кожна акція розроблялася студентами як окремий проєкт. Протягом 

акції «Якого кольору толерантність» майбутні вчителі запрошували учнів 

кожного класу основної школи висловити власні уявлення про сутність 

поняття «толерантність» за допомогою кольору. З метою формування 

спільності творчої атмосфери ЗЗСО, на закінчення акції в холі школи 

кольорові ватмани всіх класів об‘єднувались у спільну мозаїку. Акція 

«відкритий мікрофон» «дозволила формувати вміння майбутніх учителів 
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організувати загальношкільне інтерв‘ю, стимулювала учнів уважно 

ставитися до думки однолітків, розвивати вміння учнів чути один одного» 

(Коваленко, 2017c; додаток С.1).  

У загальношкільній акції «Пошта добрих слів» студенти 

«розширювали знання дітей про значення вітань, важливість толерантного 

спілкування; надавали можливість учням надіслати свої думки, почуття до 

друзів. У даній акції студенти реалізували спільний з учнями міні-проєкт: 

разом розмальовували поштові скриньки, розбирали пошту, забезпечували 

приватність листування, готували листонош» (Коваленко, 2017c; додаток 

С.1). Студенти на практиці перевірили погляди дослідників гуманістичної 

педагогіки про «роль і позиції дитини у процесі проєктування: дитина 

здатна виступати як замовник, як безпосередній активний учасник 

проєктувальної діяльності, як експерт по відношенню до діяльності та її 

результатів» (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, Hofman, 2012, 

с. 69). Студенти формували вміння проведення етичної бесіди, 

використовувати засоби візуалізації в ході виховних заходів, методи 

мотивації учнів; опановували методикою загальношкільних заходів; 

розвивали організаційні вміння у процесі залучення учнів до участі у 

виставці малюнків на тему: «Ми різні – ми рівні!» (Коваленко, 2017c; 

додаток С.1). 

У ході творчого пошуку студентами основної виховної форми для учнів 

5 класів, яка була б ефективною у формуванні в учнів розуміння сутності 

поняття «толерантність» і умінь толерантної поведінки було обрано квест, 

оскільки дана форма забезпечує формування вмінь учнів взаємодіяти в команді, 

спільно знаходити відповіді, прислуховуватися до думки один одного, бути 

терплячими до інших. У класах основної школи були проведені квести, 

покликані формувати установки толерантної взаємодії, розроблені з 

урахуванням соціокультурного середовища, міжособистісних відносин у класі. 

У проєкті «Медіаграмотний ти і я: проект школи і університету» (Коваленко, 

2019b; Додаток С.4) основною формою було обрано урок-програмування за 
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ігровою технологією «Sccotie Go!» (Додаток У), у он-лайн ННПП «Емоційний 

інтелект: проект школи і університету»  (Додаток С.6) – тренінг розвитку 

емоційного інтелекту. 

На противагу традиційному навчанню у вищій школі запропонована 

модель передбачає підпорядкування навчальних цілей єдиній 

практикоорієнтованої меті. Так, робота на лекціях, пошук інформації для 

розкриття теоретичних питань семінару, дослідницька, самостійна робота 

студентів орієнтовані на вирішення проміжних завдань обраного проєкту. 

Звичайно, не всі навчальні цілі дисципліни можуть мати пряме продовження 

у процесі навчальної практики. Тому не варто намагатись об‘єднати всі цілі, 

оскільки такий процес стане не логічним, штучним, не раціональним, до того 

ж може перевантажити завдання практики. З означеними видами роботи 

студенти ознайомлюються за два місяці до активної діяльності у школі, на 

початку вивчення дисципліни, спільно плануючи, уточнюючи та 

осучаснюючи їх. Протягом двох місяців розробляють та апробують 

результати в університетській аудиторії. 

Концепція ННПП як спільного проєкту школи та університету, 

покладена в основу дослідження, забезпечила занурення студентів у 

професійне середовище, педагогічну діяльність, у простір творчості, 

створення педагогічного продукту для конкретних груп учнів, у співпраці з 

професіоналами, розробки проєктів спільно студентами, вчителями та 

адміністрацією школи, викладачами університету. 

У межах такого підходу стало можливим формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів у змодельованих або реальних ситуаціях, 

що дозволило формувати педагогічні вміння та професійну позицію. 

Другий етап реалізації ННПП – етап дослідження, був спрямований на 

усвідомлення студентами наукового потенціалу професійної діяльності, 

досягнення єдності її наукової та практичної складових.  

Етап дослідження передбачав проведення студентами психолого-

педагогічного дослідження ставлення учнів до обраної актуальної проблеми 
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проєкту, за допомогою розроблених студентами у співпраці психологами ЗЗСО 

діагностичних методик, аналіз результатів і визначення тем для виховної 

роботи (Додаток Н).  

У ході роботи студенти розробляли методики дослідження 

(Додаток П), відбувалася експертна оцінка діагностичних методик 

шкільними психологами; студенти проводили пілотну апробацію методик, 

анкетування; аналізували результати дослідження (Додаток Р); визначали 

теми для роботи з учнями за результатами досліджень.  

Отже, студентське наукове педагогічне дослідження у своїй 

діагностичній частині та у практичних результатах, в умовах дії ННПП, 

виходить із проблем педагогічної практики школи, створене з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів у взаємодії з учителями-

предметниками; розроблені студентами діагностичні методики проходять 

експертну оцінку. 

Ґрунтуючись на принципах контекстного підходу, експериментального 

навчання було організовано третій етап ННПП – моделювання.  

Етап моделювання передбачав розробку студентами у співпраці з 

вчителями-практиками системи виховних заходів у ЗЗСО; апробацію 

розроблених матеріалів в академічній аудиторії; формування педагогічних 

умінь і навичок; створення підтримуючого середовища для формування 

РПІМУ.  

На даному етапі широко запроваджені тренінгові технології навчання 

(з метою формування педагогічних умінь майбутніх учителів) та вправи 

тренінгу розвитку професійної ідентичності (Додаток Ц).  

Вартою уваги на третьому етапі реалізації ННПП стає система 

підготовки студентів до навчальної педагогічної практики, яка охоплювала 

реалізацію таких завдань: «психологічне налаштування студентів до 

прийняття нової ролі, нової ідентичності; оволодіння знаннями та 

формування вмінь з методики виховної роботи; вивчення педагогічного 

досвіду здійснення завдань практики на основі відеоаналізу роботи вчителів, 
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студентів-практикантів минулих років, ознайомлення з організаційними 

особливостями практики» (Коваленко, 2017b). 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» студентами 

розробляються виховні справи для виховного тижня в ЗЗСО (бесіди, квести, 

уроки-програмування (Додаток У), тренінги розвитку емоційного інтелекту 

тощо), плануються загальношкільні акції (Додаток Т.1) та інші види виховної 

роботи, які в сукупності забезпечують реалізацію завдань виховного тижня 

(Коваленко, 2017c, 2018b, 2019e, 2019f, 2019g, 2021d, 2021e). Майбутні 

вчителі у творчих групах апробують створені методичні розробки 

запланованих видів роботи у студентській аудиторії, формуючи передбачені 

навчальною програмою дисципліни навички та готуючись до практики.  

Процес підготовки студентів до навчальної педагогічної практики 

реалізовувався в таких формах: моделювання майбутніми вчителями 

педагогічних ситуацій; психологічні вправи розвитку вмінь публічного 

виступу, розвитку професійної самооцінки, формування професійної 

ідентичності; захист групових та індивідуальних освітніх проєктів, 

опрацювання організаційних рекомендацій із навчальної педагогічної 

практики. Означені форми реалізовувались у ході проведення практичних 

занять із навчальної дисципліни «Педагогіка», заняттях студентського 

гуртка, установчій конференції тощо. 

Проведення виховних справ у «процесі аудиторного навчання та в 

період практики фіксувалися на відеоносії. На основі проведеної роботи 

відбувався аналіз авторами власних педагогічних результатів, керівником 

практики оцінювалася робота студентів» (Коваленко, 2017b). Дослідження 

ефективності на основі самоаналізу студентами запропонованої системи 

підготовки студентів до практики у формування професійної ідентичності 

студентів (рис. 4.6) виявили важливість відеозаписів, їх аналізу для 70 % 

студентів. За результатами опитування студентів виявили відмінність 

сприйняття студентами проведення виховної справи після її проведення і 

складання аналізу власного педагоігчного досвіду та після перегляду 



329 
 

відеозапису виховної справи. Студенти вказують на неоднаразовий перегляд 

суперечливих моментів виховних заходів. Поряд із тим, відеозаписи власної 

педагогічної діяльності студенти творчо використовують для підтвердження 

теоретичного матеріалу на практичних заняттях. Так, ретроспективний аналіз 

педагогічного досвіду виявив, що 63 % студентів залучають відеофрагменти 

власного педагогічного досвіду для візуалізації теоретичного змісту 

доповідей із навчальної дисципліни «Педагогіка» для підсилення аргументів 

навчальних дискусій, ініційованого студентами подальшого спільного 

аналізу власного професійного здобутку (перемог, невдач, реакції учнівської 

аудиторії тощо).  
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Рис. 4.6. Результати відповідей студентів на питання «Які форми роботи 

в період навчальної практики були ефективними для розвитку Вашої 

професійної ідентичності?» 

 

Поряд із тим важливими та значимими для 63 % студентів виявилися 

взаємовідвідування проведення виховних заходів, колективний аналіз 

педагогічного досвіду, аналіз проведення колегами виховних справ. 

Навчальна педагогічна практика створює важливе рефлексивне середовище, 

що впливає, у свою чергу, на розвиток професійної ідентичності майбутніх 
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учителів. Для 56 % студентів підсумкова конференція, 32 % конференція у 

школі стали важливими у формуванні власної професійної ідентичності.   

Отже, формування професійної ідентичності майбутнього вчителя в 

навчально-науковому педагогічному проєкті багато в чому визначалося 

партнерством школи й університету, корпоративними традиціями 

педагогічного обміну й формування вмінь молодих учителів у освітньому 

процесі ЗЗСО і базах практик; можливістю долучення майбутніх учителв до 

вивчення прогресивного педагогічного досвіду вчителів-практиків. 

Четвертий етап ННПП – навчання на робочому місці, передбачав 

реалізацію створеного спільно студентами, вчителями, викладачами, 

адміністрацією ЗЗСО виховного продукту (тематичного виховного тижня в 

ЗЗСО), який став контекстним середовищем формування РПІМУ та уможливив 

інклюзію здобувачів освіти в корпоративне середовище ЗВО і ЗЗСО. 

Н. Сеньовська зазначає, що «спеціальні професійні уміння майбутні 

вчителі формують не стільки під час опрацювання конкретних тем 

навчальної програми, скільки у процесі соціальної взаємодії (з 

одногрупниками, викладачами, а в період проходження педагогічної 

практики – з колегами, учнями, їхніми батьками, методистами)» (Сеньовська, 

2011, с. 202). Як правило, в результаті практики у студента «з‘являється нова 

позиція, що характеризується впевненістю у правильності вибору професії, 

сформованим професійним компонентом світогляду, появою цілей і потреб у 

вдосконаленні професійної компетентності» (Гребенюк, 2000).  

Однією з важливих вимог формування ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя є наближення освітнього процесу в закладі 

вищої педагогічної освіти до реальної професійної діяльності, оптимізація 

формування професійних умінь, розвиток рефлексивності. Це акцентує увагу 

педагогів на доцільності реалізації принципу професійного занурення 

(Лукіянчук, 2010), що дає змогу студентам визначити власну позицію у 

виконанні професійних дій. Такий підхід (Андрієвська-Семенюк, 2020) дає 

змогу кожному студентові в умовах віртуально-професійних ситуацій 
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навчитись ідентифіковувати себе у професійній діяльності, сприяє 

виявленню професійних ресурсів, розвитку власної гідності, компетентності, 

та становленню адекватної самооцінки майбутнього фахівця.  

Педагогічна практика, вказує В. Андрущенко, повинна виступати у 

якості «інтегратора» різних видів, типів професійних умінь та їхньої 

ієрархізації, бути цілеспрямована на процес виявлення, осмислення та 

спеціального формування інтегративних професійних умінь упродовж 

процесу набуття кваліфікації вчителя. Невідповідність сучасних підходів 

до організації педагогічної практики зумовлює необхідність 

концептуально й технологічно змінити систему підготовки вчителя з 

метою узгодження рівня інструментальної готовності майбутнього вчителя 

виконувати основні виробничі функції діяльності з вимогами сучасної 

школи (Андрущенко, 2010). Вважаємо, що запропоновані нами підходи до 

організації навчальної педагогічної практики є важливими кроками в 

цьому напрямі.  

На п’ятому етапі ННПП – підбиття підсумків і публікація, відбувалися 

рефлексія отриманого навчально-професійного досвіду, узагальнення 

результатів (написання наукових публікацій та спільне з учителями 

впорядкування студентами методичних матеріалів), видання збірки методичних 

розробок і студентської монографії. Визначення освітніх продуктів як 

кінцевих результатів спільної діяльності педагогічних колективів ЗВО і 

ЗЗСО, студентського та учнівського колективів протягом навчальної 

педагогічної практики є важливим елементом планування ННПП. У науковій 

літературі знаходимо підходи до розуміння «багатошаровості» результату 

будь-якої проєктної діяльності, тобто перетворення, що носять предметний, 

діяльнісний, особистісний, комунікативний характер» (Колесникова, 2005, 

с. 187). 

Освітніми продуктами навчально-наукового педагогічного проєкту 

визначено: виховні загальношкільні заходи та виховні класні заходи для 

учнів основної школи, організовані майбутніми вчителями у співпраці з 
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класними керівниками, адміністрацією ЗЗСО; результати психолого-

педагогічних досліджень (наприклад, результати вивчення 

медіаграмотності учнів (Додаток Р), толерантного ставлення тощо); збірки 

методичних матеріалів (Коваленко, 2017c, 2018b, 2019f, 2019g, 2021d, 

2021e), студентських наукових праць (Коваленко, 2019e, 2021e), 

мініфільми, створені за змістом виховної роботи. 

За результатами ННПП студенти готують короткий відеозвіт, який 

поширюється в соціальних мережах, здійснюючи соціальну дію та поширюючи 

ідеї проєкту для широкої спільноти. «Аналізуючи процес створення 

студентами відеозвіту, варто зазначити, що він стає авторським студентським 

проєктом із власним сценарієм, змістом, естетично-емоційними засобами. 

Робота над відеорядом стає проєктом у проєкті, дозволяє студентам 

узагальнити власні здобутки, звітувати на підсумковій конференції, 

осмислювати досягнення та проаналізувати власну роботу, висунути ідеї, які 

б могли підвищити ефективність, надати поради зі свого досвіду студентам 

першому курсу» (Коваленко, 2017b). 

Створена студентами візуальна продукція (фотографії, відеофрагменти 

представлені динамічним відеорядом тощо) використовуються 

адміністрацією школи в оформленні батьківських зборів, висвітлюючи 

результати виховної роботи школи. Поряд із тим «студентське відео стає 

продуктивним навчальним засобом у поширенні педагогічного досвіду 

другокурсників для першокурсників. Візуальні одиниці дозволяють цілісно 

висвітлити педагогічну роботу учнівського гурту початкової школи, 

студентства протягом практики, створити уявлення про педагогічні завдання 

для першокурсників, зняти зайві побоювання, впевнити у власній 

компетентності стосовно означених завдань».  

Упорядкування збірки методичних матеріалів є інноваційною 

формою звіту студентів із практики (Ковлаенко, 2017c, 2018b, 2019a, 

2019b, 2019c). З іншого боку, «робота над збіркою стає майданчиком, який 

згуртовує однодумців (студентів, класних керівників, заступників 



333 
 

директора, керівника практики) в розробці спільного творчого міні-

проєкту. Як звітна документація, підготовка методичних розробок 

виховних справ до друку забезпечує більш якісне їх змістовне наповнення, 

підсилює авторську складову, надає роботі більшого сенсу та важливості  

(Коваленко, 2015). 

Отже, сучасна професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів 

містить комплекс навчальних дисциплін, систему педагогічних практик і 

науково-дослідну роботу студентів. Об‘єднання означених форм організації 

навчання спільною практико-орієтованою метою, реалізація її у формі 

масштабного проєкту покликане створити умови вмотивованого виконання 

навчальних завдань означених видів робіт.  

Навчально-науковий педагогічний проєкт спрямований на формування 

РПІМУ, досягнення навчальних результатів, передбачених завданнями 

навчальної дисципліни «Педагогіка», навчальної педагогічної практики й 

наукового педагогічного дослідження на основі проєктно та 

практикоорієнтованого, експериментального, кооперативного навчання, 

застосування тренінгових технологій; уможливлює формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, набуття соціальних навичок (soft 

skills). 

Зміст ННПП (рис. 4.4) передбачає інтеграцію складових системи 

професійно-педагогічної підготовки студентів другого року навчання, а 

саме: вивчення педагогічної навчальної дисципліни, проходження 

навчальної педагогічної практики та здійснення наукового педагогічного 

дослідження на основі актуальної педагогічної проблематики. ННПП 

інтегрує проєктні та тренінгові технології, забезпечує організацію 

освітнього процесу, орієнтовану на самостійне дослідження та створення 

освітнього продукту, інтенсифікацію процесу засвоєння знань і 

формування вмінь у тренінгових формах (Коваленко, 2016, 2019). 

Міждисциплінарність, міжпредметність змісту та навчальних завдань 
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наближає вивчення здобувачами освіти педагогічних процесів і явищ 

дійсності до реальних їх сутнісних особливостей. 

Отже, в обґрунтуванні методичних засад педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної 

підготовки закладів вищої освіти схарактеризовано систему професійно-

педагогічної підготовки, етапи реалізації навчально-наукового педагогічного 

проєкту як технології формування РПІМУ в розробленій педагогічній 

системі. Навчально-науковий педагогічний проєкт ґрунтувався на інтеграції 

змісту системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів та 

інтеграції проєктних і тренінгових технологій.  

 

4.3 Тренінгові технології формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в 

закладах вищої освіти 

 

Навчально-науковий педагогічний проєкт передбачав застосування 

проєктних і тренінгових технологій, ґрунтувався на опануванні студентами 

змістом педагогічних дисциплін, дослідженні майбутніми вчителями 

актуальної педагогічної проблеми, практичної апробації отриманого 

навчального здобутку в середовищі освітнього процесу ЗЗСО, спільному 

творенні. Для освітніх, навчальних проєктів, завдання яких передбачають 

засвоєння знань і формування вмінь, здобуття компетеностей, вартим уваги 

стає інтеграція проєктної технології та тренінгових форм навчання майбутніх 

учителів. Навчальна дисципліна «Педагогіка» передбачає оволодіння 

теоретичними заннями про сучасні вітчизняні й зарубіжні освітні концепції, 

принципи, закономірності, форми, методи освітнього процесу, та набуття 

практичних педагогічних умінь реалізовувати означені теоретичні питання в 

практику виховання й розвитку учнів тощо. Означені навчальні завдання 

актуалізують залучення до освітнього процесу закладу вищої освіти 
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широкого спектра активних та інтерактивних методів, методів, які 

наближують освітній процес до особливостей професійної діяльності, 

виробничого середовища.  

Тренінгові вправи, які стають елементами практичних занять із 

педагогічних дисциплін, та в цілому тренінгові заняття які модифікують 

практичні заняття, дозволяють оптимізувати процес оволодіння знаннями, 

формування педагогічних умінь, становлення професійної компетеності 

майбутніх учителів, зумовлюють прогресивні зміни у професійній 

ідентичності майбутніх учителів.  

Розглядаючи проєктно-тренінгову технологію як ефективну технологію 

формування інноваційної поведінки студентів О. Фомічова зазначає, що вона 

«ґрунтується на проєктному методі навчання, який передбачає розробку 

студентами інноваційних проєктів у професійній діяльності, допоміжними до 

нього визначені активні й інтерактивні методи, які є базою будь-яких 

тренінгів» (Фомічова, 2015, с. 273). 

У дослідженні Р. Баклі та Д. Кейпла тренінг розглянуто як «сплановані 

та систематичні зусилля щодо модифікації або розвитку знань (умінь) і 

настанов людини шляхом навчання з метою досягнення ефективного 

виконання одного чи декількох видів діяльності» (Бакли, 2002, с. 48). Термін 

«тренінг» (з англ. train, training – інтерпретується як «навчання, виховання, 

тренування, дресирування, спеціальний режим» (Словник термінів з 

професійної освіти, 2013, c. 112). 

О. Главник та Г. Бевз, узагальнюючи різні підходи до сутності 

тренінгу, наводять такі його характеристики: «тренінг – це: група, яка 

допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним; процес, під час 

якого учасники вступають у взаємодію; процес, у центрі якого є проблема та 

її розуміння учасниками групи, а не компетентність ведучого щодо 

зазначеної проблеми; навчання, під час якого активність учасників вища, ніж 

активність ведучого; навчання, яке приносить учасникам задоволення, 

активізує їх, стимулює інтерес і пізнання; навчання, результат якого 



336 
 

досягається у взаємодії всіх учасників тренінгу; можливість відкриття 

учасниками в собі нових можливостей, відчуття, того, що вони знають і 

вміють більше, ніж до цього часу думали про себе; можливість відкриття 

інших людей, навчання через взаємодію з ними, розуміння того, на що здатні 

люди, від яких раніше не очікувалося цікавих відкриттів; можливість у 

безпечних, з одного боку дещо штучно створених, а з іншого боку, 

наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягнути 

бажаних змін» (Технологія тренінгу, 2005, с. 9). 

Широкого впровадження в освітньому процесі закладу вищої освіти 

набули тренінгові технології в опануванні завданнями навчальних дисциплін: 

психології, теорії управління, соціально-педагогічної роботи, медицини, 

економіки, менеджменту освіти тощо. 

Визначення сутності поняття «тренінг» І. Вачков подає як «сукупність 

активних методів практичної психології, що використовуються з метою 

формування навичок самопізнання й саморозвитку» (Вачков, 2004, с. 24). 

Ю. Ємельянов визначає тренінг розвитку здібностей як «групу методів, 

спрямованих на розвиток здібностей до навчання й оволодіння будь-яким 

складним видом діяльності» (Емельянов, 1985, с. 82). Досліджуючи розвиток 

професійної компетентності фахівців, А. Семенова розкриває сутність 

тренінгу як «організаційної форми навчально-виховної роботи, яка, 

спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує ефективне 

використання різних педагогічних методів шляхом створення позитивної 

емоційної атмосфери у групі та спрямовується на отримання сформованих 

навичок і життєвих компетенцій» (Семенова, 2006, с. 33). С. Сисоєва, 

визначає тренінг як «технологію, що дозволяє відпрацьовувати вміння й 

навички виконання простих і складних видів професійної діяльності, наочно 

демонструє наслідки ухвалених рішень, реалізовує можливість перевірки 

альтернативних зв‘язків, дозволяє одночасно використовувати різну кількість 

методів ігрової діяльності, збільшуючи ефективність проведення практичних 

занять» (Сисоєва, 2011, с. 129). 
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Л. Штефан розглядає навчальний тренінг як «інтенсивну форму групової 

роботи, в якій акцент робиться не стільки на передачу інформації, скільки на 

отримання особистісного досвіду професійної діяльності» (Штефан, 2016, 

с. 23).  

Залучення тренінгових технологій до педагогічної вищої освіти набуває 

розвитку з метою покращення якості навчання, формування творчого 

потенціалу, креативності майбутніх учителів і навичок роботи у групі тощо 

(В. Федорчук (Федорчук, 2004), А. Панфілова (Панфилова, 2006), О. Кочерга 

(Кочерга, 2014), Г. П‘ятакова, Н. Заячківська (П‘ятакова, 2003)). 

Упровадження тренінгових занять із метою засвоєння студентами 

інтерактивних технологій у процесі вивчення методики математики 

досліджує О. Комар (Комар, 2016); тренінг як ефективну форму організації 

навчання студентів із педагогіки (у проведенні лабораторно-практичних 

занять) розробляє Н. Сеньовська (Сеньовська, 2011). 

Отже, у психологічній та педагогічній теорії представлені 

концептуальні положення реалізації тренінгових технологій в освітньому 

процесі, схарактеризовано їх види, структуру, виокремлено етапи та 

наводяться методи здійснення завдань тренінгу, обґрунтовані загальні 

положення методики проведення тренінгу. Поряд із тим детального вивчення 

потребує питання дослідження ефективності тренінгових технологій у 

структурі навчальних педагогічних проєктів у системі професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів із метою формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя. 

Використання системного, контекстного, студентоцентрованого підходів 

зумовило розробку адаптованих для умов навчально-наукового педагогічного 

проєкту відповідних тренінгових форм навчання:  

1) тренінг-заняття у викладанні педагогічних дисциплін; 

2) тренінг-консультації в організації студентського наукового 

педагогічного дослідження;  
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3) тренінгу як форми взаємонавчання, презентації та поширення 

наукових результатів молодих дослідників;  

4) тренінгу як технології формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, формування їх особистісно-професійних якостей, 

що в сукупності розкривало реалізацію четвертої психолого-

педагогічної умови формування РПІМУ – використання тренінгових 

технологій навчання в навчально-науковому педагогічному проєкті.  

Тренінгові заняття розглядалися нами як форма організації 

кооперативного навчання, забезпечення співпраці студентів із засвоєння 

педагогічних знань і формування педагогічних умінь, визначалась як 

інтенсивна форма навчання, що поєднує налаштування учасників тренінгу, 

короткі теоретичні блоки, блоки практичного навчання й відпрацювання 

навичок на основі активних та інтерактивних методів та передбачає 

рефлексію.  

Тренінг-заняття / консультацію з курсового педагогічного дослідження 

розглянуто нами в роботі як форму практичної підготовки студентів до 

розробки та здійснення завдань дослідження, що ґрунтується на системі 

теоретичних блоків за ключовии методологічними питаннями (науковий апарат 

педагогічного дослідження, методи психолого-педагогічного дослідження, 

практичне використання емпіричних результатів, презентація наукових 

здобутків тощо), навчальних вправах, студентських індивідуальних міні-

проєктах у межах заняття, реалізується в інтерактивній взаємодії, спрямована на 

створення середовища наукового пошуку, забезпечує оволодіння майбутніми 

вчителями педагогічними й методологічними знаннями, вміннями та 

спрямована на набуття здатності й готовності студентів до самостійного 

створення наукового педагогічного продукту.  

Науковці С. Максименко, О. Главник та Г. Бевз зауважують, що тренінг 

сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній 

активній роботі його учасників. Знання «не подаються в готовому вигляді, а 

стають продуктом активної діяльності самих учасників. У центрі уваги – 
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самостійне навчання учасників та інтенсивна їх взаємодія. Відповідальність 

за результативність освітнього процесу несуть однаковою мірою як ведучий, 

так і кожнен учасник тренінгу» (Технологія тренінгу, 2005, с. 10). 

Використувуючи тренінгові заняття для засвоєння студентами 

інтерактивних технологій, О. Комар визначає їх мету таким чином: 

«інформування та набуття учасниками тренінгу нових навичок і вмінь; 

опанування новими технологіями; зменшення чогось небажаного (прояв 

поведінки, стилю, неефективного спілкування, особливостей реагування тощо); 

зміна погляду на процес навчання як такий, що може приносити наснагу та 

задоволення: підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе 

й життя: пошук ефективних шляхів вирішення поставлених проблем завдяки 

об‘єднанню у тренінговій групі різних за характером, темпераментом, 

емпіричним досвідом та іншими якостями студентів, які у процесі обговорення 

впливають на вирішення зазначеної проблеми» (Комар, 2016, c. 242). 

Г. П‘ятакова та Н. Заячківська визначають мету тренінгу як 

«формування у студентів знань, умінь і навичок організації різних видів 

педагогічної діяльності; виховання особистісного ставлення до складових 

майстерності педагога. Завдання тренінгу, на думку дослідниць, полягають у 

формуванні: умінь організації позитивної міжособистісної взаємодії у 

спільноті; нових знань стосовно майбутньої професії; умінь і навичок 

виконання різних видів педагогічної діяльності у стандартних і 

нестандартних навчально-виховних ситуаціях; умінь критичного та творчого 

мислення у процесі вирішення професійних завдань; особистісних суджень, 

оцінок стосовно майбутньої професії; навичок роботи в команді» (П‘ятакова, 

2003, с. 31). 

Продуктивною формою розробки та здійснення курсового 

педагогічного дослідження в роботі визначено тренінг-консультацію, яка 

включає різноманітні активні й інтерактивні методи навчання: міні-лекція, 

робота в малих групах, світове кафе, проблемно-орієнтовна дискусія, 

«мозкова атака», імітаційна діяльність, ситуаційні завдання, демонстрація, 
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вирішення кейсів, індивідуальні завдання, ділові ігри, опитування, 

тестування, презентації тощо. Означена форма дає можливість акцентувати 

увагу майбутніх учителів на освітніх продуктах проєкту – навчальних 

здобутках студентів, що стають головним результатами освітнього процесу, 

ураховують особливості організації досліджень у сучасному інформаційному 

суспільстві. Організація курсового педагогічного дослідження майбутніх 

учителів розкривається в розробленій системі тренінг-консультацій 

(Коваленко, 2019d), які передбачають оволодіння студентами 

методологічними знаннями й вміннями, індивідуальний і груповий наукові 

пошуки й розробку міні-проєктів за темою консультації, результатом яких є 

науковий і педагогічний продукт. 

Під науковим продуктом курсового педагогічного дослідження 

розуміли проміжні та кінцеві результати наукових пошуків студентів: 

«список використаних джерел, науковий апарат дослідження, категоріальний 

аналіз базових понять, діагностичну концепцію та відповідний діагностичний 

інструментарій отримання фактичного матеріалу, вступ, висновки, методичні 

розробки, рекомендації, тези та мультимедійний супровід доповіді, курсову 

роботу в цілому, які стають метою окремих консультацій та темами 

проміжних проєктів» (Коваленко, 2016a, 2016b, 2017a, 2019b, 2019d). 

Система проміжних наукових продуктів як освітніх результатів визначалася 

метою та змістом тренінгових занять.  

У нашій роботі розроблена система тренінг занять із курсового 

педагогічного дослідження складалась із семи тренінг-консультацій: 

Заняття 1. Курсова робота з педагогіки. Інформаційний пошук. Список 

використаних джерел. Заняття 2. Науковий апарат дослідження. Заняття 

3. Структура роботи. Зміст. Вступ. Заняття 4. Категоріальний аналіз базових 

понять. Методи анкетування, психолого-педагогічного спостереження та 

експерименту. Заняття 5. Узагальнення результатів дослідження. Висновки. 

Додатки. Заняття 6. Оформлення результатів дослідження. Заняття 7. 

Презентація результатів дослідження: стаття, тези доповіді, доповідь, 
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майстер-клас, мультимедійний супровід доповіді та майстер-класу за 

результатами курсового дослідження (Коваленко, 2019а).  

Структура тренінг-занять і тренінг-консультацій розроблено відповідно 

до таксономії освітніх цілей Б. Блума, яка включає такі змістові блоки: 

І. Інформаційний блок; ІІ. Практичний блок (пошуковий етап, етап 

усвідомлення, продуктивний етап); ІІІ. Рефлексія.   

Змістові блоки тренінг занять (консультацій) презентовані таким чином 

(рис. 4.7): 

Структура означених тренінг консультацій була спрямована на 

забезпечення цілісності змісту, логічної завершеності, досяжності мети; 

системно продовжувала попередні заняття й закладала змістові підґрунтя 

подальших консультацій, передбачала отримання майбутніми вчителями 

результату в динамічній активній груповій взаємодії. 

 

 

Рис. 4.7. Змістові блоки у структурі тренінг-занять / консультацій 

 

Схарактеризуємо нижче структуру й методику організації та проведення 

тренінг-заняття на прикладі другої тренінг-консультації, тема якої: «Науковий 

апарат курсового педагогічного дослідження»; заняття складається з двох частин 

(Коваленко, 2019а; Додаток Ф). 

Перший «Інформаційний блок» містив тезисну, схематично 

візуалізовану інформацію за темою консультації, структурованою відповідно 

до рівня «знання» освітніх цілей Б. Блума, яка передбачала формування 

відповідних знань студентів.  

Кінцева мета? 
Крок 1 

Кроки до мети? 

 

Крок 2 

Свій проект 
Крок 3 
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О. Антонова, досліджуючи технологічний підхід до професійно-

педагогічної підготовки, адаптувала таксономiю навчальних цілей Б. Блума: 

«1. Знання: а) знання педагогічних фактiв, термiнологiї, способiв вiдбору 

окремих фактiв; б) знання тенденцiй розвитку, класифiкацiй, критерiїв 

перевiрки й оцiнки, методiв дослiдження; в) знання загальних педагогічних 

понять, структур, педагогічних теорiй, принципiв і законiв, необхiдних для 

iнтерпретацiї явищ і процесiв. 2. Розумiння: перенесення змiсту з однiєї мови 

на iншу, iнтерпретацiя. 3. Застосування: залучення методiв, правил, 

загальних понять, законів, закономірностей у процесі розв‘язування 

навчально-виховних завдань. 4. Аналiз, тобто вмiння роздiляти цiле на його 

елементи, встановлювати градацiю цих елементiв і вiдношень мiж ними: 

а) аналiз елементiв; б) аналiз вiдношень мiж елементами; в) аналiз принципiв 

органiзацiї цiлого з частин. 5. Синтез, тобто побудова цiлого з одержаних 

елементiв з метою створення нової структури: побудова особистого твору; 

розробка плану дiяльностi; створення образу цiлого на основi часткових 

даних. 6. Оцiнка: а) оцiнка матерiалу й методiв з урахуванням прийнятих 

цiлей; б) оцiнка на основi внутрiшнiх критерiїв; в) оцiнка на основi зовнiшнiх 

критеріїв» (Антонова, 2015, с. 13). Поряд із тим дослідниця зазначає 

протиріччя в логіці етапів «аналiз i синтез» та «розуміння»: «як вiдомо, що не 

можна зрозумiти будь-яку систему, коли невiдомi її елементи та зв‘язки мiж 

ними (аналiз), а також, яким чином цi елементи зв‘язуються в систему 

(синтез), тiльки тодi може мати мiсце «застосування»» (Антонова, 2015, с. 

13). Розділяючи думку В. Оконя, бiльш прийнятною О. Антонова вважає таку 

послiдовнiсть указаних рiвнiв: знання; аналiз і синтез; розумiння; 

застосування; оцiнка (Оконь, 1990, с. 85).  

У нашій роботі перша частина тренінг-консультації проводилась у 

вигляді інтерактивної міні-лекції, яка налаштовувала студентів на роботу, 

розкривала мету заняття, надавала необхідну структуровану й візуалізовану 

інформацію за змістом теми, розкривала її суттєві особливості (н-д: 

особливості та значення педагогічного дослідження в педагогічній діяльності 
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вчителя, актуальні напрями наукового педагогічного пошуку, об‘єкт, 

предмет, мета, завдання педагогічного дослідження) (Коваленко, 2019а; 

Додаток Ф). Важливим етапом у досягненні загальної мети тренінг-

консультації з курсового педагогічного дослідження, який налаштовував 

майбутніх учителів на створення освітнього продукту, забезпечував активну 

їх участь у роботі, допомагав їм зосередитися на оволодінні необхідними 

дослідницькими вміннями, вважали розглядуваний етап, де відбувається 

уявлення студентами кінцевої мети заняття. 

В освітньому процесі закладу вищої освіти, поряд із «домінуючим 

вербальним способом організації сприйняття, розуміння, узагальнення й 

закріплення навчальної інформації широко впроваджуються технології 

візуалізації» (Коваленко, 2017a). Тому, передбачаючи підтримку сприйняття 

студентами змісту міні-лекцій, навчальна інформація із системи тренінг-

консультацій візуалізована й подана у схемах, графіках, таблицях тощо 

(Коваленко, 2019d). Інтенсифікація навчання, за такої наочної підтримки, на 

нашу думку, досягається завдяки можливостям візуалізації подавати достатньо 

обширний навчальний матеріал у згорнутій, лаконічній, логічно-структурованій 

формі; дозволяє спростити процес узагальнення змісту заняття, полегшує пошук 

і використання студентами інформації, її запам‘ятовування.  

Поняття «візуалізація» сучасні дослідники інтерпретують «не тільки як 

безпосереднє зорове сприйняття об‘єкта реальної дійсності, але й як особливий 

психологічний механізм переводу невидимого мислеобразу (продукту психічної 

діяльності; прообразу) у видиме, зримий образ. Підставою для такої 

інтерпретації є нейропсихологічна здатність людини (і всіх живих істот) 

відтворювати ознаки та властивості об‘єкта та проєктувати їх із внутрішнього 

плану в зовнішній для регулювання відносин із даним об‘єктом» (Могила, 

2012, с. 94).  

До кожної тренінг-консультації з питань курсового педагогічного 

дослідження розроблені структурно-логічні схеми, які передбачають: як 

самостійний науковий пошук молодого науковця, так і організацію 
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дослідження під керівництвом наукового керівника; передбачає групову й 

індивідуальну роботу. Дані матеріали розміщені в окремому курсі Moodle 

«Курсове педагогічне дослідження», за необхідності отримують на 

електронні скриньки, що дозволяє працювати самостійно та забезпечує 

роботу на занятті. Означені схеми подано в навчальному посібнику 

«Студентське науково-педагогічне дослідження: проєктно-тренінговий 

підхід» (Коваленко, 2019d). У їх розробленні ґрунтувалися на дослідженнях у 

галузі когнітивно-візуальних засобів презентації інформації, а саме: опорні 

сигнали та конспекти (В. Шаталов); «семантичні фрактали» – логіко-

смислові моделі (В. Штейнберг); проєктування дидактичних навігаторів 

алгоритмізованих навчальних дій (Н. Манько); фреймові схеми-опори 

(Е. Гофман, М. Мінський). 

Наступним після інформаційного блоку є «Практичний блок», що у 

схематичній формі передбачає другий крок – «кроки до мети» (рис. 4.7). 

Даний блок побудований і реалізується в системі навчальних вправ за темою 

консультації, які формують дослідницькі вміння майбутніх учителів 

відповідно до отриманих знань у ході міні-лікції та які забезпечують 

підґрунтя самостійного створення студентами освітнього міні-проєкту за 

темою консультації. Вправи у своїй науковій основі ґрунтуються на 

положеннях: концепції формування орієнтовних основ дії (П. Гальперін); 

таксономії освітніх цілей у пізнавальній сфері (Б. Блум), а саме рівнів 

«розуміння», «аналіз». 

Система вправ тренінг заняття / консультації нами розглянуто, як 

ваємозумовлена сукупність структурованих за змістом вправ, вирішення 

кожної з яких (засвоєння методологічних, педагогічних знань, формування 

дослідницьких, педагогічних умінь) закладає підґрунтям ефективного 

виконання кожної подальшої вправи, а у своїй сукупності забезпечують 

здатність і готовність студента до створення освітнього міні-проєкту тренінг-

заняття/консультації здійснення проєкту заняття.  
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Наступний – практичний блок тренінг консультації з педагогічного 

дослідження складається з трьох етапів: «пошуковий етап, етап 

усвідомлення, продуктивний етап» (Коваленко2019d).  

Пошуковий етап за таксономією Б. Блума рівень розуміння, 

розглянутий нами, як здатність зрозуміти, творчо опрацювати, 

інтерпретувати матеріал), передбачав, наприклад, вирішення таких 

структурованих завдань (Коваленко, 2019а, с.26; Додаток Ф):  

Завдання 1. Проаналізуйте, наведені в таблиці 4.5, теми педагогічного 

дослідження, а також об’єкти та предмети педагогічних досліджень. 

Визначте, яке поняття за сутністю, сферою ширше: предмет чи об’єкт?   

 

Таблиця 4.5 

Тема, об’єкт та предмет педагогічного дослідження 

Тема дослідження Об’єкт 

дослідження 

Предмет дослідження 

Формування 

інтелектуальної 

мобільності 

старшокласників у 

освітньому процесі 

ЗЗСО 

процес навчання 

старшокласників 

у ЗЗСО 

способи формування 

інтелектуальної мобільності 

старшокласників ЗЗСО в 

освітньому процесі 

Виховання 

оптимістичного 

ставлення до життя в 

старших підлітків у 

позаурочній діяльності 

процес виховання 

оптимістичного 

ставлення до 

життя у 

старших 

підлітків 

педагогічні умови виховання 

оптимістичного ставлення 

до життя у старших 

підлітків у позаурочній 

діяльності 

Формування 

готовності 

студентської молоді до 

створення сім’ї 

процес статевого 

виховання 

студентської 

молоді 

методи та засоби 

формування готовності 

студентської молоді до 

створення сім’ї 

 

Завдання 2. На рис. 4.8. позначте об’єкт та предмет. Які положення 

можна сформулювати, для того щоб описати взаємозалежність предмета 

та об’єкта (рис. 4.8).  
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Завдання 3. На рис. 4.9 позначте такі категорії: тема, об’єкт, 

предмет дослідження. Сформулюйте положення, які на Вашу думку, 

описують взаємозалежність категрій: теми, предмета та об’єкта 

(Схема 2).  

 

Рис. 4.8. Об‘єкт і 

предмет 

дослідження 

Рис. 4.9. Тема, об‘єкт і предмет педагогічного  

дослідження 

 

Після пошукового етапу практичного блоку, у структурі тренінг 

консультацій відбувається – етап усвідомлення. Завдання цього етапу 

розроблено нами відповідно до рівня таксономії освітніх цілей Б. Блума – 

«аналіз», що передбачає розділення цілого об‘єкту пізнання на суттєві деталі, 

які не мають ознак цілого, та вивчення того, як частини увідповіднені до 

цілого (Коваленко, 2019а; Додаток Ф), реалізовувалося наприклад у таких 

вправах: 

Завдання 4. Прочитайте матеріал таблиці 4.6. і встановіть правильну 

послідовність-відповідність: тема, предмет і об’єкт педагогічного 

дослідження. Запишіть відповідь у вигляді трицифрового числа у 

відповідності: Т – О – П, де Т – номер теми, О – номер об’єкта, П – номер 

предмета. 

Формуючи дослідницькі вміння майбутніх учителів визначати 

науковий апарат дослідження в даній тренінг-консультації було передбачено 

конкретні вправи, наведемо лише завдання без дидактичного наповнення 

вправ (Коваленко, 2019d; Додаток Ф): 

 

Екологічне виховання учнів 

 

засобами народної педагогіки 
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Таблиця 4.6.  

Тема, об’єкт та предмет педагогічного дослідження 

Тема Предмет, об’єкт 

1. Розумове виховання 

обдарованих дітей 

2. Взаємодія класного 

керівника з батьками 

учнів 

3. Шляхи й засоби 

національного 

виховання дітей в сім’ї 

1. Процес виховання обдарованих дітей 

2. Процес виховання дітей у сім’ї 

3. Методи роботи з батьками учнів 

4. Процес взаємодії класного керівника з батьками 

учнів 

5. Форми й методи розумового виховання 

обдарованих дітей 

6. Зміст, форми, методи реалізації національного 

виховання дітей в сім’ї 

 

Завдання 5. У наведеному формулюванні наукового апарату 

педагогічного дослідження знайдіть помилки. 

Завдання 6. Сформулюйте тему дослідження за поданими нижче 

об’єктом та предметом педагогічного дослідження. 

Завдання 7. Визначте предмет, об’єкт дослідження за поданими в 

таблиці темами педагогічного дослідження. 

Останнім третім етапом практичного блоку є продуктивний етап, який 

дозволяє застосувати отримані в міні-лекції знання та сформовані у вправах 

уміння для створення власного освітнього продукту. Поряд із тим означений 

етап виявляє здатність і готовність майбутніх учителів до створення 

суб‘єктивно нового знання, визначає ефективність попередніх етапів 

(Коваленко, 2019d; Додаток Ф). Завдання даного етапу реалізовують рівень 

«синтез» таксономії освітніх цілей Б. Блума, виявляють здатність майбутніх 

учителів створювати нове ціле із частин, що були вивчені раніше, для 

отримання загальної картини. Наприклад завданням даного етапу 



348 
 

розглядуваної другої тренінг-консультації є завдання написати науковий 

апарат за обраною власною темою педагогічного дослідження. 

Ретроспективний аналіз педагогічного досвіду дозволяє дійти 

висновку, що визначена у практичному блоці алгоритмізація вправ і дій 

студентів може стати причиною формальних результатів, однотипних 

продуктів заняття. Тому в нашій роботі тренінгові форми організації 

курсового педагогічного дослідження, ґрунтуючись на чітко 

структурованих завданнях, алгоритмізованих вправах, передбачають 

створення творчого середовища індивідульно-групового наукового пошуку. 

Реалізація означеного завдання в нашому дослідженні реалізована за 

допомогою загальноприйнятих елементів тренінгу, а саме: знайомство 

учасників групи між собою (за необхідності); визначення емоційного стану 

та очікувань учасників на початку тренінгу; створення позитивного 

емоційного фону тренінг-заняття, згуртування групи. Також, із метою 

розвитку нестандартності мислення, оригінальності, уяви, формування 

самостійності майбутніх учителів у тренінг консультаціях із курсового 

педагогічного дослідження а також у ході тренінг занять із педагогічних 

дисциплін включено вправи генерування ідей, розвитку креативності. З 

метою формування вмінь майбутніх учителів генерувати нестандартні ідеї 

використано такі методи: метод Дельфі, «мозковий штурм» (брейн-

стормінг), синектика В. Гордона, метод Е. де Боно «шість капелюхів», 

метод фокальних об‘єктів тощо. 

Для ефективного генерування ідей важливим є наявність спільності 

наукових інтересів у комунікаційних групах студентів, тому, наприклад, метод 

брейн-стормінгу організовано у творчих студентських підгрупах, сформованих 

за спільною науковою тематикої їх курсових робіт у такий спосіб: кожен з 

учасників творчої групи за чергою презентує свою тему, картку з надрукованою 

темою залишає протягом обговорення на столі робочої групи та визначає 

запитання наукового пошуку та власне рішення (наприклад: які методи 

дослідження обрати, які особливості учнів дослідити тощо). Учасники 
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вислуховують, генерують власні ідеї без обговорення чи оцінки ідеї один 

одного. Автор наукової теми занотовує всі варіанти. Теми змінюються. Після 

мозкового штурму, студенти аналізують пропозиції, обирають на власний 

погляд, найбільш вдалі або уточнюють власне рішення. За підсумками методу 

студенти презентують аудиторії теми й обрані пропозиції. Можуть бути внесені 

додаткові пропозиції. Найкращим вважаємо використання означеного методу в 

питаннях практичної частини наукової роботи, розробці методичних 

рекомендацій, пошуку методів формувального впливу. 

Застосування методу кооперативного навчання «Світове кафе» («The 

World Cafe») сприяє пошуку майбутніми вчителями творчих рішень обраних 

дослідницьких тем (створити власне визначення сутності термінів із теми 

дослідження; зробити висновки за отриманими емпіричними даними та 

знайти практичні рішення проблеми; обрати підходи до презентації 

результатів дослідження тощо). Для цього здобувачам освіти пропонується 

написати власний варіант розв‘язання певної проблеми дослідження. 

Наприклад, у презентованій другій консультації етап продукування, синтезу 

передбачав завдання для студентів: 

Завдання 8. За обраною Вами темою курсової роботи визначте об’єкт 

і предмет дослідження. 

Студенти об‘єднуються у групи, де презентують власні напрацювання й 

отримують пропозиції колег щодо наукового апарату дослідження. Наступним 

етапом є обмін «столами», коли один студент залишається за столом і до 

обговорення його проблеми залучається інша група студентів. Обміни 

продовжуються поки всі студенти отримують рекомендації. Метод світового 

кафе доцільний у навчальних ситуаціях збору інформації, думок, пропозицій 

групи. Разом із тим, кількаразова презентація власної ідеї дозволяє студентам 

зробити обмін знаннями, досвідом, вільно поділитись ідеями й думками, 

почути, що думають інші з приводу актуальних для організації або спільноти 

питань і, разом із тим, самостійно знайти нові рішення. 
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Спільний пошук у творчих групах є початком етапу проєктування, 

дозволяє студентам поглянути на проблему з різних боків, упевнено обирати 

нестандартні ідеї для вирішення власного завдання. 

Третій заключний блок кожної тренінг-консультації є рефлексія, яка 

спрямована на визначення емоційного стану студентів за результатами 

роботи, на обмін почуттями, аналіз рівня досягнення очікувань, оцінку 

створених освітніх результатів  (Коваленко, 2019d; Додаток Ф). 

Тренінгові завдання використовуються з метою навчання студентів. 

Вважаємо важливим використання тренінгу як форми презентації та 

поширення практичних результатів курсового педагогічнго дослідження, 

взаємонавчання студентів.  

За результатами ретроспективного аналізу педагогічного досвіду 

проведення студентами тренінгів, майстер-класів, воркшопів у межах 

програми звітної студентської наукової конференції (Додаток Х), визначено 

означені форми ефективним майданчиком підведення підсумків наукових 

досліджень, презентації та апробації майбутніми вчителями власних 

результатів наукового пошуку. Так, студентами другого курсу фізико-

математичного факультету були розроблені та проведені майстер-класи для 

студентів перших і других курсів із тем: «Метод контрольованого ризику», 

«Засоби зосередженого навчання. Працюємо з увагою» «Прийоми 

евристичного навчання», «Веб-квест. Навчальні можливості» (Додаток Х). 

Дослідниця І. Андрощук вказує, що «майстер-клас є особливою формою 

організації навчального заняття, та передбачає показ практичних дій, 

виконання або розв‘язання технологічного чи педагогічного завдання. 

Проведення майстер-класу включає такі дії: коротка характеристика 

теоретичних положень певної технології та результатів її використання; опис 

і демонстрування системи дій та прийомів роботи в контексті означеної 

технології, що презентується; виконання визначеної системи дій і прийомів 

учасниками майстер-класу; проведення консультацій майстром; 

представлення виконаних робіт та їх обговорення» (Андрощук, 2017, с. 25). 
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Якість процесу розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів 

визначалася відповідною системою критеріїв, до яких віднесли: оцінку 

процесу, зміст результатів дослідження, рівень сформованості 

дослідницьких умінь майбутніх учителів, захист студентами власних 

наукових результатів дослідження. Оцінку процесу педагогічних пошуків, 

визначено, з огляду на те, що у формуванні дослідницьких умінь студентів 

важливою є систематичність і самостійність молодих науковців. Оцінка 

процесу відображає «динаміку, якість, самостійність проміжних 

результатів педагогічних пошуків» (Bolten, Delderfield, 2005, с. 78). 

Виокремлення означеного критерію оцінювання стимулює студентів 

систематично й відповідально проводити педагогічне дослідження. Поряд 

із тим важливе значення має оцінка змісту роботи, яка відображає якість 

освітнього продукту, тобто кінцевого результату (вступу, списку джерел, 

обраних діагностичних матеріалів, категоріального аналізу, змісту 

курсової роботи, висновків, методичних розробок). Третім критерієм 

оцінювання визначено: «виявлення рівня сформованості дослідницьких 

умінь, що передбачає оцінювання вмінь визначати науковий апарат 

дослідження; збір та аналіз емпіричного матеріалу; здійснення 

категоріально-поняттєвого аналізу; створення списку джерел, 

формулювання висновків» (Коваленко, 2019d). . 

Тренінг формування РПІМУ був розроблений на основі тренінгу 

розвитку професійної ідентичності психологів (Шнейдер, 2004), включав 

серію вправ, спрямованих на розвиток когнітивно-ціннісного, емоційно-

рефлексивного, мотиваційно-діяльнісного компонентів РПІМУ (Додаток Ц).  

Тренінгові вправи були інтегровані у зміст практичних занять із НД 

«Педагогіка» і мали гнучкий характер. Поряд із тим, зміст навчальної 

дисципліни був наповнений рефлексивними проєктивними техніками 

тощо.  

Так, техніки «продовж речення» використовувалися на практичних і 

лекційних заняттях залежно від змісту теми. Наприклад, у темі «Особливості 
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педагогічної професії. Модель сучасного вчителя» використовувалися 

незакінчені речення на кшталт: Моя ідеальна модель учителя описується 

іменниками…, прикметниками…, дієсловами…; Коли я говорю Я-вчитель, я 

відчуваю …, Коли я говорю Я-вчитель мені не вистачає …; Моїми 

професійними переконаннями будуть …; у темі «Методи психолого-

педагогічного дослідження»: Як дослідник я цікавлюсь…, Як досліднику 

мені характерно …; в темі «Контроль навчальних досягнень учнів»: 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів я буду …; Оцінюючи навчальні 

досягнення учнів я не буду …, Оцінюючи навчальні досягнення учнів 

вважаю за необхідне… тощо (Додаток Ц). 

Поряд із тим, структура практичних занять передбачала такі елементи: 

очікування, рефлексія. Елемент «Очікування», передбачав емоційне й 

когнітивне налаштування студентів на зміст теми та концентрував увагу 

студентів на важливості питань для професійного становлення. Для цього 

було використано запитання на кшталт: Мої очікування від теми заняття …, я 

вважаю, що означена тема важлива для професійної діяльності, оскільки 

…тощо. Рефлексія, яка поряд з оцінюванням студентами засвоєного змісту, 

включеності в роботу, власного емоційного стану, передбачав запитання на 

кшталт: Тема сьогоднішнього заняття для моєї професійної діяльності була 

важливою …, Мої досягнення в темі … тощо. 

У тренінгу формування професійної ідентичності відбувалося 

застосування транскультуральних технік на різних етапах тренінгу розвитку 

професійної ідентичності позитивної психотерапії на кшталт: Якщо би мій 

перший учитель надіслав мені SMS, що би він написам мені – майбутньому 

вчителеві? Якби мій страх виступу міг би написати, він би написав …, Якби мій 

майбутній учень написав би мені листа, він би написав таке…, тощо дозволило 

виявити особистісні чинники, захисти її формування у студентів. Безконтекстні 

запитання «Хто я?», «Який я?» використовувалися з метою звернення до більш 

стійких характерних особливостей внутрішньої реальності студента.  
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У тренінгу професійної ідентичності було використано традиційні 

методи тренінгу: дискусію, психогімнастику й ігрові методи. Окрім 

основних, у тренінговій програмі використано групу допоміжних методів: 

кейс-стаді, метод концентрації присутності, метод групового рішення 

проблем, методи розвитку соціальної перцепції та ін. (Додаток Ц). 

Достатньо плідним було використання методу групової дискусії – 

спільного обговорення суперечливих питань, що дозволяє прояснити або 

змінити думки, позиції та установки учасників групи у процесі 

безпосереднього спілкування. Елементи дискусії були наявні під час 

обговорення вправ, проведення соціально-рольових ігор, отримання 

зворотного зв‘язку, визначення цінностей педагогічної діяльності, моделі 

вчителя тощо. Однак, дискусія часто виступала та в якості самостійної 

тренінгової техніки. У тренінгу дискусія реалізує дві цілі: надає можливість 

побачити проблему з різних сторін і є способом групової рефлексії через 

аналіз індивідуальних переживань. 

Метод гри був спрямований на пошук майбутніми вчителями найбільш 

адекватного виходу у змодельованих педагогічних ситуаціях. Використання 

ігрових технік в умовах тренінгу звернено до творчого потенціалу кожного 

учасника. Гра виявляє знання, показує рівень інтелектуальних і 

організаторських здібностей членів групи. 

Психогімнастика є методом, в основу якого покладено використання 

рухової експресії в якості головного засобу комунікації у групі. Вона є діалогом 

без допомоги слів і дозволяє звернути увагу на «мову тіла» й соціально-

перцептивну сторону спілкування. Термін «психогімнастика» вживається у 

вузькому й широкому значеннях. У першому ‒ це ігри й етюди на використання 

невербальних засобів комунікації. У другому ‒ це спеціальний курс, 

спрямований на розвиток і корекцію пізнавальної та емоційно-особистісної 

сфер. Основним змістом психогімнастичних вправ є відпрацювання навичок 

зняття емоційної напруги й образної передачі почуттів (Хрящева, 1993). 
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Одним з ефективних допоміжних методів був метод кейсів. Майбутнім 

учителям пропонувалося для обговорення актуальну проблему «кейсу» 

ситуація із професійного життя («справжня», придумана, гіпотетична). 

Учасники групи спільно знаходили рішення проблеми, обговорювали її, 

усвідомлювали й аналізували свої почуття та відчуття. Рішення кейсових 

ситуацій у ході тренінгу здійснювалося за допомогою трьох методів: а) метод 

«Делфі» (кожен учасник викладав письмово свої пропозиції щодо вирішення 

проблеми, після чого здійснювалося групове обговорення питання та прийняття 

рішення); б) «Мозковий штурм» (учасники проводили нараду, в якій кожен 

спонтанно й відкрито оголошував усі думки та способи вирішення проблеми, 

потім усі разом виробляли спільне рішення); в) метод модерації (близький до 

«мозкового штурму», проте не є стихійним, а керованим модератором, 

тренером або неформальним лідером групи, якому даються додаткові 

повноваження порівняно зі звичайними членами групи).  

Метод мозкового штурму використовувався як самостійний метод 

групового тренінгу, так і допоміжний у межах інших методів. У процесі роботи 

учасники зосереджувалися тільки на власних ідеях, не на оцінці пропозицій 

один одного. Експертиза запропонованих ідей проводиться за межами 

мозкового штурму, зазвичай у вигляді дискусії. Модифікації мозкового штурму: 

картковий штурм і груповий штурм. Картковий штурм – усі ідеї записуються на 

окремих картках. Як правило, по 3–5 пропозицій від кожного учасника. Потім 

усі пропозиції вивішуються на дошку, після чого приступають до процесу 

угрупування. Груповий штурм спочатку проходить у групах, що складається з 

5–7 чоловік, потім кожна група пропонує одну нову ідею.  

Реалізуючи метод концентрації присутності, ми прагнули загострити 

увагу учасників на тому, що з ними відбувалось у дану хвилину. 

Найпоширенішим прийомом було використано особливого роду питання, які 

можна назвати питаннями на усвідомлення.   

У тренінгу формування професійної ідентичності майбутнього вчителя 

було використано серію запитань для поступового усвідомлення майбутніми 
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фахівцями професійної ідентичності: починаючи із ситуативного рівня: 

«Який я вчитель у даній ситуації?», проєктивні техніки на зразок: «У цій 

ситуації я вчитель, який…», намалюй себе після закінчення університету 

тощо. Запитання такого типу було використано протягом тернінгових вправ, 

а також у процесі аналізу, відеоаналіз мікровикладання студентів. 

На завершення розгляду методичних засад використання тренінгових 

технологій у ННПП формування РПІМУ підкреслимо, що означені технології є 

ефективними в опануванні змістом навчальних дисципліни поряд із 

лекційними, практичними заняттями, самостійною роботою студентів, 

практикою. Формування педагогічних знань і вмінь, важливих для створення 

освітнього результату проєкту, є продуктивним у тренінгових заняттях. 

Тренінгові форми, інтегровані у процес проєктування, забезпечують 

інформаційне підґрунтя проєкту, засвоєння теоретичного матеріалу, 

формування й відпрацювання педагогічних умінь. 

Розроблена й запроваджена в межах ННПП система тренінг занять та 

тренінг-консультацій передбачала визначення освітніх і наукових результатів, 

описувала поступове їх досягнення, рекомендації до створення студентами 

власного продукту. Обрання тренінгової форми консультування визначене 

інтенсифікацією освітнього процесу, підвищенням пізнавальної активності 

майбутніх учителів, розвитком їх професійної ідентичності. Підґрунтям 

означених процесів є створена система тренінг-консультацій і тренінг занять, які 

у своїй структурі передбачають: міні-лекції за матеріалом теми, індивідуальні та 

групові навчальні вправи, створення та презентацію освітніх міні-проєктів. 

Поданий у роботі тренінг розвитку професійної ідентичності майбутнього 

вчителя, адаптовано для студентів другого року навчання. Тренінг є системою 

вправ для формування кожного компоненту РПІМУ, передбачає гнучку 

послідовність залучення вправ у структуру практичних занять із педагогічних 

дисциплін.  

Таким чином, у роботі розроблено адаптовані для навчально-наукового 

педагогічного проєкту тренінгові форми навчання: тренінг-заняття у викладанні 
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педагогічних дисциплін; тренінг-консультації в організації студентського 

наукового педагогічного дослідження; тренінгу як форми взаємонавчання, 

презентації та поширення наукових результатів молодих дослідників; тренінгу 

як технології формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, 

формування їх особистісно-професійних якостей, які у своїй сукупності 

створили забезпечили ефективність процесу формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

засобами проєктно-тренінгових технологій у закладах вищої освіти.  

Визначено елементи педагогічної системи: мета, зміст, технології, 

форми та методи, епати, психолого-педагогічні умови реалізації системи, які 

відображені в представленій структурно-функціональній моделі формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій. 

З урахуванням поставленої мети, сутності та структури ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів змодельовано зміст 

розглядуваної педагогічної системи, що передбачав розвиток компонентів 

РПІМУ: когнітивно-ціннісного, емоційно-рефлексивного, мотиваційно-

діяльнісного та їх показників: образ професії, образ професіонала, ставлення 

до професії, професійна самооцінка, професійна позиція, навчально-

професійні плани, професійна мотивація. Констатовано, що система 

професійно-педагогічної підготовки є складовою системи професійної 

підготовки майбутніх учителів і забезпечується комплексом педагогічних 

дисциплін, навчальною та виробничою практикою, проведенням наукового 

педагогічного дослідження здобувачами освіти.  
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У роботі визначено педагогічну технологію формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів – навчально-науковий 

педагогічний проєкт, зміст якого передбачає інтеграцію вивчення 

педагогічної навчальної дисципліни, проходження навчальної педагогічної 

практики та здійснення наукового педагогічного дослідження актуальною 

педагогічною проблематикою; методи якого передбачають створення 

безпечного рефлексивного контекстного середовища творчої взаємодії ЗВО 

та ЗЗСО, що уможливлює розробку наукових і методичних навчально-

професійних продуктів.  

Навчально-науковий педагогічний проект спрямований на 

формування компонентів РПІМУ, досягнення навчальних результатів, 

передбачених завданнями навчальної дисципліни «Педагогіка», навчальної 

педагогічної практики й наукового педагогічного дослідження  на основі 

проєктно та практикоорієнтованого, експериментального, кооперативного 

навчання, застосування тренінгових технологій; уможливлює формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти,  набуття 

соціальних навичок (soft skills). 

Структурно-логічний аналіз процесу реалізації розробленої педагогічної 

системи уможливив виокремлення етапів навчально-наукового педагогічного 

проєкту: етап проєктування, дослідження, моделювання, навчання на робочому 

місці, етап презентації та популяризації. Перший, підготовчий етап ННПП 

передбачав вивчення майбутніми вчителями актуальних питань змісту 

виховання, визначення студентами у співпраці зі стейкхолдерами актуальної 

педагогічної проблеми проєкту, яка об‘єднала складові професійно-педагогінчої 

підготовки в єдиний навчально-професійний простір, планування ННПП. 

Другий етап ННПП – етап дослідження, був спрямований на усвідомлення 

студентами наукового потенціалу професійної діяльності, досягнення єдності її 

наукової та практичної складових. Етап дослідження передбачав проведення 

студентами психолого-педагогічного дослідження ставлення учнів до обраної 

актуальної проблеми проєкту, за допомогою розроблених студентами у 
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співпраці психологами ЗЗСО діагностичних методик, аналіз результатів і 

визначення тем для виховної роботи з учнями. Ґрунтуючись на принципах 

контекстного підходу, експериментального навчання було організовано третій 

етап ННПП – моделювання. Етап моделювання передбачав розробку 

студентами у співпраці з вчителями-практиками системи виховних заходів у 

ЗЗСО; апробацію розроблених матеріалів в академічній аудиторії; формування 

педагогічних умінь і навичок; створення підтримуючого середовища для 

формування РПІМУ. Четвертий етап ННПП – навчання на робочому місці, 

передбачав реалізацію створеного спільно студентами, вчителями, 

викладачами, адміністрацією ЗЗСО виховного продукту (тематичного 

виховного тижня в ЗЗСО), який став контекстним середовищем формування 

РПІМУ та уможливив інклюзію здобувачів освіти в корпоративне середовище 

ЗВО і ЗЗСО. На п‘ятому етапі ННПП – підбиття підсумків і публікація, 

відбувалися рефлексія отриманого навчально-професійного досвіду, 

узагальнення результатів (написання наукових публікацій та спільне з 

учителями впорядкування студентами методичних матеріалів), видання збірки 

методичних розробок і студентської монографії. 

Застосування методу системного аналізу уможливило цілісне 

використання в реалізації ННПП проєктної, тренінгової технологій, технології 

експериментального та кооперативного навчання. З‘ясовано, що становлення 

ідентичності передбачає інтеграцію нових характеристик особистості в їх 

існуючу конфігурацію. З огляду на спрямованість технології 

експериментального навчання, ґрунтується на досвіді, цінностях, переконаннях 

майбутніх учителів, розвиває їх автономність у прийнятті професійних рішень, 

рефлективність, що важливе для формування РПІМУ її було інтегровано у 

ННПП. Виявлено, що технології кооперативного навчання сприяли створеню 

рефлексивного середовища, формування професійної самооцінки на основі 

аналізу та самоаналізу свого педагогічного досвіду й досвіду колег.  

Аналіз і узагальнення вітчизняного й зарубіжного прогресивного 

педагогічного досвіду, моделювання та прогноз дозволили здійснити вибір 
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форм і методів навчання, які є релевантними поставленій меті: лекція, 

практичне заняття, конференція, дискусія, метод кейсів, моделювання, 

мікровикладання, інтерактивні методи, робота у групах, відео аналіз 

педагогічного досвіду, методи контролю, методи психолого-педагогічного 

дослідження, самостійна робо, тренінг-заняття, тренінг-консультація, тренінг 

формування професійної ідентичності, що уможливило ефективне 

функціонування створеної педагогічної системи формування РПІМУ.  

Використання системного, контекстного, студентоцентрованого підходів 

зумовило розробку адаптованих для умов ННПП форм навчання: тренінг-

заняття у викладанні педагогічних дисциплін і тренінг-консультацію в 

організації студентського наукового педагогічного дослідження, що 

забезпечило реалізацію четвертої психолого-педагогічної умови – використання 

тренінгових технологій навчання у ННПП. Тренінг-заняття / консультацію 

розглянуто як форму практичної підготовки студентів, що ґрунтується на 

системі теоретичних блоків, навчальних вправах, міні-проєктах, реалізується в 

інтерактивній взаємодії, спрямована на створення середовища наукового 

пошуку, забезпечує оволодіння педагогічними й методологічними знаннями, 

вміннями та набуття здатності й готовності студентів до самостійного 

створення наукового педагогічного продукту. Відповідно до таксономії освітніх 

цілей Б. Блума розроблено структуру тренінг-занять і тренінг-консультацій, яка 

спрямована на отримання результату в динамічній активній груповій взаємодії 

за такою логікою: І. Інформаційний блок; ІІ. Практичний блок (пошуковий 

етап, етап усвідомлення, продуктивний етап); ІІІ. Рефлексія.  

 

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Коваленко, 2010b, 2010d, 2011b, 2015a, 2016c, 2016d, 2016g, 2017a, 

2017c, 2017b, 2017d, 2017e, 2018a, 2018b,  2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 2019f, 

2019g ,2020d, 2021c, 2021d, 2021f). 
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РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РАННЬОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНО-

ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

5.1. Загальна стратегія та методика експериментальної роботи  

 

Дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя в системі професійно-педагогічної підготовки в 

закладах вищої освіти своїм результатом передбачало створення нового 

цілісного наукового знання про досліджуваний процес, обґрунтування 

педагогічної системи, що потребувало розроблення методологічних засад, які 

надали би процесу дослідження цілісності, системності, наукової логіки 

(підрозділ 1.1). Завданнями технологічного рівня розробленої методологічної 

моделі дослідження формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-

педагогічної підготовки закладів вищої освіти передбачено 

експериментальну перевірку ефективності розробленої педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у закладах вищої освіти.  

Мета, завдання, програма реалізації, сукупність наукових методів і 

прийомів, інтерпретація даних експериментальної роботи з упровадження 

педагогічної системи та перевірки її ефективності у формуванні РПІМУ 

подано у стратегії та деталізовано в методиці експериментальної роботи. 

Метою експериментальної роботи було визначено реалізацію та 

експериментальну перевірку ефективності педагогічної системи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя в системі професійно-

педагогічної підготовки закладів вищої освіти. 
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Завдання експериментальної роботи полягали в реалізації педагогічної 

ситеми формування РПІМУ (детально висвітлено в розділі 4), виявленні 

ефективності розробленої педагогічної системи формування РПІМУ: 

1) психолого-педагогічних умов формування РПІМУ в розробленій 

педагогічній системі; 2) навчально-наукового педагогічного проєкту як 

технології педагогічної ситеми формування РПІМУ. 

Дослідження проводилося впродовж 2015–2021 років у три етапи 

науково-педагогічного пошуку. На першому етапі (2015–2016 рр.) здійснено 

аналіз філософської, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури; 

вивчено закордонний і вітчизняний досвід формування ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, положень проєктного, практико 

орієнтованого, експериментального навчання, тренінгових навчальних 

технологій; виявлено суперечності між вимогами суспільства до професійної 

підготовки майбутніх учителів і сучасною практикою підготовки здобувачів 

освіти в закладах вищої освіти; обґрунтовано навчально-науковий педагогічний 

проєкт як форму впровадження проєктно-тренінгових технологій.  

На другому етапі дослідження (2016–2020 рр.) визначено мету, завдання; 

розроблено педагогічну концепцію дослідження; проаналізовано можливості 

використання засобів проєктно-тренінгових технологій у формуванні ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя; розроблено структурно-

функціональну модель педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій; 

визначено експериментальну базу дослідження та проведено констатувальний і 

формувальний етапи експерименту.  

На третьому етапі (2020–2021 рр.) систематизовано результати 

дослідження, сформульовано основні висновки й рекомендації щодо 

впровадження результатів педагогічного експерименту у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів, визначено перспективи подальшого 

дослідження проблеми.  
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З метою визначення стану сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів було проведено констатувальне 

дослідження (аналіз результатів докладно викладено в підрозділі 2.1), яке 

передбачало такі етапи: підготовчий, практичний та узагальнювальний. На 

підготовчому етапі укладено комплекс методик відповідно до компонентів 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, на практичному етапі 

проведено констатувальне дослідження, на узагальнювальному етапі здійснено 

обробку й аналіз результатів дослідження.   

Мета констатувального дослідження полягала у виявленні стану 

сформованості РПІМУ та окресленні чинників, які визначають ефективність 

формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя в системі 

професійно-педагогічної підготовки. Основними завданнями 

констатувального дослідження було запропоновано: 1) визначити стан 

сформованості РПІМУ; 2) визначити чинники формування РПІМУ.  

Вибірку констатувального дослідження склали 122 майбутніх учителя – 

студенти другого курсу Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка, серед них 76,6 % респондентів жіночої статі 

23,4 % осіб чоловічої та 11 викладачів ЗВО.  

Діагностичний інструментарій констатувального дослідження був 

упорядкований відповідно до компонентів ранньої професійної ідентичності 

майбутнього вчителя (таблиця 2.1). 

Проведений теоретичний та емпіричний аналіз, сформульовані на цій 

підставі висновки надали можливість уточнити структуру, критерії РПІМУ, 

показники та рівні її сформованості; дозволили виявити чинники формування 

РПІМУ на цій основі визначити психолого-педагогічні умови формування 

РПІМУ в системі професійно-педагогічної підготовки ЗВО; схарактеризувати 

технологію формування РПІМУ; побудувати в системі професійно-
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педагогічної підготовки педагогічну систему формування РПІМУ, яка цілісно 

враховувала визначені характеристики.  

Розроблена педагогічна система формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів потребувала подальшого 

експериментального дослідження, підтвердження та статистичної оцінки 

результатів, виявлення повторюваних, суттєвих зв‘язків. 

Педагогічний експеримент було проведено за участі студентів, які обрали 

галузь «01 Освіта» для майбутньої професійної діяльності, кількох закладів 

вищої освіти України. На різних етапах педагогічного експерименту брали 

участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (219 осіб), 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(63 особи), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (65 особи), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (71 особа), 76 викладачів ЗВО, 36 

учителів ЗЗСО. На формувальному етапі у педагогічному експерименті брали 

участь 199 студентів КГ та 219 студентів ЕГ (таблиця 5.1).  

Таблиця 5.1 

Розподіл учасників формувального етапу педагогічного експерименту за 

різними ЗВО 

Заклад вищої освіти 
Навчальний 

рік 

Загальна 

кількість 

Кількість 

учасників  

Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка (ЕГ) 

2016-2017 

219 

48 

2017-2018 60 

2018-2019 54 

2019-2020 57 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди  (КГ) 

2016-2020 

199 

63 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка  (КГ) 

2016-2020 65 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

(КГ) 

2016-2020 71 
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Наведемо результати перевірки ефективності визначених психолого-

педагогічних умов формування РПІМУ. Для уможливлення висновків про 

ефективність кожної з чотирьох психолого-педагогічних умов було 

відслідковано результати в чотирьох експериментальних групах.  

Оскільки досліджувались індивідуальні психологічні зрушення для 

кожного учасника педагогічного експерименту ‒ майбутнього вчителя, то 

було обрано непараметричний критерій знаків для оцінки результатів 

педагогічного експерименту. Критерій знаків призначено для порівняння 

стану певної властивості у членів двох залежних вибірок на основі шкали, що 

не нижча за порядкову.  

Деталізуємо особливості його використання. Ми мали дві серії 

спостережень {Xi} та {Yi}, де Xi та Yi – значення досліджуваної властивості 

на початку та наприкінці педагогічного експерименту для конкретного 

респонденту з вибірки. На основі цих спостережень складали відповідні пари 

(Xi , Yi) подвійного вимірювання однієї й тієї самої властивості для кожного, 

хто бере участь у педагогічному експерименті. Елементи кожної пари 

порівнювалися між собою: парі присвоювався знак «+», якщо Yi > Xi; знак «-

», якщо Yi < Xi; знак «0», якщо Yi = Xi. Для використання знакового критерію 

дотрималися необхідних умов: 1) вибірки випадкові; 2) вибірки залежні; 

3) пари (Xi , Yi) взаємно незалежні; 4) властивість розподілена неперервно в 

межах вибірки; 5) шкала найменувань має бути не нижче порядкової. 

Для випадку двосторонньої критичної області було побудовано 

гіпотези: Н0: P(Xi<Yi) = P(Xi>Yi) для всіх і (що означає «у стані 

досліджуваного об‘єкта немає значущих відмінностей при первинному та 

вторинному вимірюванні певної властивості»); На: P(Xi<Yi) ≠ P(Xi>Yi) для 

всіх і (що означає «у стані досліджуваного об‘єкта наявні істотні відмінності 

при первинному та вторинному вимірюванні певної властивості»). 

Для перевірки гіпотез на основі критерію знаків розрахували значення 

статистики Т, яке дорівнювало кількості пар зі знаком «+». 
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Правило прийняття рішення для двостороннього критерію: для значень 

n<100 (n – кількість ненульових пар) при заданому рівні значущості α=0,05 

визначаються критичні значення статистики: tα та n-tα (за таблицями, див. 

Грабарь, 1977, с. 136). Гіпотезу Н0 відхиляють у випадку, коли справедлива 

одна з нерівностей T < tα або T > n-tα. Таблиця критичних значень базується 

на біноміальному розподілі та для достатньо великих значень n 

розраховується за формулою (5.1) 

 

tα= (n+Wα/2n)/2, (5.1) 

де Wα/2 – квантіль нормального розподілу для ймовірності α/2. 

 

Для випадку односторонньої критичної області, якщо є достатні 

підстави вважати, що результати за другим вимірюванням будуть мати 

тенденцію до збільшення, будували гіпотези: Н0: P(Xi<Yi) <= P(Xi>Yi) для 

всіх і (що означає «у стані досліджуваного об‘єкта немає тенденції 

збільшення при вторинному вимірюванні певної властивості»); На: P(Xi<Yi) > 

P(Xi>Yi) для всіх і (що означає «у стані досліджуваного об‘єкта наявні істотні 

тенденції збільшення при вторинному вимірюванні певної властивості»). 

Правило прийняття рішення для одностороннього критерію:  

Н0 відхиляли при заданому рівні значущості α=0,05, якщо T > n-tα.  

Таблиця критичних значень базується на біноміальному розподілі та для 

достатньо великих значень n розраховується за формулою (5.2). 

 

tα= (n+Wαn)/2, (5.2) 

де Wα – квантіль нормального розподілу для ймовірності α. 

 

Зазначено, що валідність результатів забезпечувалася залученням до 

педагогічного експерименту груп студентів галузі знань 01 Освіта, які мали 

приблизно однаковий середній бал за результатами вступної кампанії та 

однаковий напрям підготовки для першого (бакалаврського) рівня вищої 
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освіти. Аналізувалися групи спеціальностей 013 Початкова освіта, 

014 Середня освіта, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт. 

За результатами аналізу було обрано спеціальність «014 Середня 

освіта» за спеціалізаціями 014.04 (Математика), 014.08 (Фізика), 014.09 

(Інформатика), 014.05 (Біологія та здоров‘я людини), 014.06 (Хімія), 014.07 

(Географія), які склали генеральну сукупність для проведення педагогічного 

експерименту.  

Із генеральної сукупності випадковим чином протягом 2016–2020 років 

обиралися чотири групи для перевірки чотирьох педагогічних умов 

відповідно. Результати за роками збиралися, що накопичило достатню базу 

для статистичної оцінки результатів педагогічного експерименту: 

- перша експериментальна група (ЕГ1) налічувала 48 осіб, у ній 

перевірявся вплив першої педагогічної умови – розвиток рефлексивності 

майбутніх учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; 

- друга експериментальна група (ЕГ2) налічувала 60 осіб, у ній 

перевірявся вплив другої педагогічної умови – створення навчально-

наукового педагогічного проєкту, який інтегрує вивчення навчальної 

дисципліни, організацію навчальної педагогічної практики, здійснення 

наукового педагогічного дослідження; 

- до третьої експериментальної групи (ЕГ3) увійшло 54 особи, в 

цій групі перевірялася ефективність третьої педагогічної умови – взаємодія 

закладу вищої освіти та закладу загальної середньої освіти на всіх етапах 

створення та реалізації навчально-наукового педагогічного проекту; 

- до четвертої експериментальної групи (ЕГ4) увійшло 57 осіб, які 

уможливили перевірку ефективності четвертої педагогічної умови про 

використання тренінгових технологій навчання в навчально-науковому 

педагогічному проєкті. 

Стан сформованості ранньої професійної ідентичності респондентів 

досліджувалася за однойменним опитувальником, який було розроблено, 

апробовано й упроваджено А. Озериною (Озерина, 2012). За відповідями на 
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запитання опитувальника досліджували сім профілів, кожен із яких 

розкривається за двома характеристиками, що дозволяють простежити 

особливості формування кожного елемента ідентичності: 

1) навчально-професійні плани (П1): 1) визначені \ невизначені; 

2) власні \ запозичені. 

2) ставлення до професії (П2): 1) емоційне прийняття \ емоційне 

відторження; 2) раціональне \ ірраціональне. 

3) образ професії (П3): 1) цілісний \ фрагментарний; 2) внутрішній \ 

поверхневий. 

4) образ професіонала (П4): 1) чіткий \ розмитий; 2) усвідомлений \ 

стереотипний. 

5) професійна позиція (П5): 1) активна \ пасивна; 2) автономна \ 

залежна. 

6) Професійна самооцінка (П6): 1) адекватна \ неадекватна; 

2) рефлексивна \ ригідна. 

7) професійна мотивація (П7): 1) позитивна \ негативна; 

2) інтринсивна (внутрішня) \ екстринсивна (зовнішня). 

Опитувальник «Професійна ідентичність» налічував 56 запитань, на які 

потрібно відповісти «так» або «ні». А. Озериною описано правила нарахування 

балів за позитивні та за негативні відповіді. Наприклад, для шкали «Навчально-

професійні плани» 8 балів зараховуються, якщо маємо відповіді «так» на 

запитання 15, 29, 30 та відповіді «ні» на запитання 1, 2, 16, 43, 44 

опитувальника. Опитування студентів проводилося двічі: перед педагогічним 

експериментом та за його результатами. Більш детально про особливості 

реалізації психолого- педагогічних умов зазначено в підрозділі 3.2.  

Оскільки вибірки від самого початку обиралися випадково, при цьому 

для кожного респондента відслідковувалися зміни за однаковим 

опитувальником А. Озериної, який мав кількісну шкалу оцінки (не нижче 

порядкової), а кожен із респондентів ототожнював власну професійну 

діяльність із професією вчителя (що підтверджується їх вибором 
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спеціальності) та самостійно відповідав на кожне запитання анкети, то вибір 

критерію знаків для статистичного аналізу результатів педагогічного 

експерименту слід вважати коректним. 

Нами розглядався випадок односторонньої критичної області для 

критерію знаків (тенденції у бік посилення професійної ідентичності), а тому 

перевірялися гіпотези: Н0: професійна ідентичність студентів не має 

позитивних тенденцій свого посилення; На: професійна ідентичність 

студентів має статистично значущі тенденції свого посилення. 

Розраховувалося значення статистики критерію Т як кількість пар із 

знаком «+». Значення n визначалося кількістю ненульових знаків у парах. 

Результати для групи ЕГ1 (n=48). 

Результати подвійного опитування подано в таблиці 5.2 та унаочнено 

на рис. 5.1, рис. 5.2. Зазначимо, що через значну кількість запитань і 

респондентів тут і надалі наводяться узагальнені дані без унаочнення кожної 

пари для кожного респондента. 

Таблиця 5.2 

Результати подвійного опитування у групі ЕГ1  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
 

ЕГ1 (n=48)  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
  
 ЕГ1 (n=48) 

До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
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к
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н
и
ц
і До 
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у 
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у 
З
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к

 р
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ц
і 

Т
ак
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і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

1 23 25 25 32 16 16 -  29 17 31 17 32 16 32 + 

2 31 17 17 38 10 10 -  30 19 29 19 29 19 29 + 

3 15 33 15 21 27 21 +  31 10 38 10 11 37 11 + 

4 15 33 33 20 28 28 -  32 19 29 19 19 29 19 0 

5 19 29 19 26 22 26 +  33 23 25 23 24 24 24 + 

6 14 34 14 15 33 15 +  34 26 22 22 25 23 23 + 

7 16 32 16 19 29 19 +  35 21 27 27 24 24 24 - 

8 13 35 35 12 36 36 +  36 21 27 21 29 19 29 + 

9 9 39 9 11 37 11 +  37 18 30 18 20 28 20 + 

10 10 38 38 10 38 38 0  38 14 34 34 15 33 33 - 
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№
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ЕГ1 (n=48)  

№
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 ЕГ1 (n=48) 

До 
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у 
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у 
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і До 
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у 

Після 
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у 
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і 
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Т
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Т
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Т
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11 10 38 10 17 31 17 +  39 16 32 32 14 34 34 + 

12 22 26 22 21 27 21 -  40 14 34 34 18 30 30 - 

13 23 25 25 22 26 26 +  41 18 30 18 19 29 19 + 

14 35 13 13 34 14 14 +  42 23 25 23 24 24 24 + 

15 20 28 20 35 13 35 +  43 20 28 28 19 29 29 + 

16 21 27 27 29 19 19 -  44 4 44 44 17 31 31 - 

17 25 23 23 23 25 25 +  45 5 43 5 9 39 9 + 

18 30 18 30 29 19 29 -  46 5 43 43 7 41 41 - 

19 29 19 19 29 19 19 0  47 13 35 35 12 36 36 + 

20 16 32 32 15 33 33 +  48 12 36 36 12 36 36 0 

21 4 44 4 13 35 13 +  49 17 31 31 15 33 33 + 

22 3 45 45 9 39 39 -  50 18 30 18 17 31 17 - 

23 5 43 43 7 41 41 -  51 15 33 33 12 36 36 + 

24 7 41 7 9 39 9 +  52 19 29 19 20 28 20 + 

25 18 30 30 16 32 32 +  53 12 36 12 14 34 14 + 

26 13 35 35 22 26 26 -  54 24 24 24 21 27 21 - 

27 22 26 26 20 28 28 +  55 21 27 21 25 23 25 + 

28 20 28 20 21 27 21 +  56 19 29 29 19 29 29 0 

 

Складені таблиці зміни знаків уможливлюють розрахунки та 

підтвердження\ спростування відповідної гіпотези (табл.5.3)  

 

а) на початку експерименту 
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б) наприкінці експерименту 

Рис. 5.1. Діаграма відповідей студентів групи ЕГ1  

 

 

Рис. 5.2. Динаміка знаків для кожного профілю у групі ЕГ1 

Таблиця 5.3 

Статистична перевірка відповідей студентів групи ЕГ1 

Профіль  

за методикою 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Т, к-ть плюсів 4 4 6 5 5 4 7 

К-ть нулів 0 1 2 0 1 0 1 

N, (к-ть змін знаків) 8 7 6 8 7 8 7 

n-ta 7 6 5 7 6 7 6 

  

Гіпотеза H0 H0 Hа H0 H0 H0 Hа 
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За правилом прийняття гіпотези для одностороннього критерію маємо 

прийняти гіпотезу Н0 для профілів П1, П2, П4, П5, П6 і відхилити її для 

профілів П3 та П7 (позначені кольором). Це означає, що зафіксовано 

статистично значущі позитивні тенденції у зміні профілів «образ професії» 

(П3) та «професійна мотивація» (П7) під впливом першої педагогічної умови. 

Отже, на образ професії (П3) майбутнього вчителя та його професійну 

мотивацію (П7) позитивно вплинула реалізація першої психолого-

педагогічної умови –  цілеспрямований розвиток рефлексивності майбутніх 

учителів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» шляхом 

запровадження тренінгової програми, що інтегрована у зміст і методику 

викладання дисципліни, а також інклюзивне корпоративне середовище 

закладу вищої освіти.  

Означені висновки пояснюємо тим, що розвиток рефлексивності, 

мотивації до самопізнання, усвідомлення власних потреб, можливостей, 

професійних інтересів і цінностей реалізовувалась у ході рефлексивних 

завдань (Додаток Ц), внесених у контексті нашого дослідження до змісту 

практичних занять із навчальної дисципліни «Педагогіка».  

Розвиток рефлексивності в навчально-науковому проєкті передбачав 

запровадження системи завдань тренінгу розвитку професійної ідентичності 

майбутнього вчителя та в ході рефлексії власної педагогічної діяльності 

(мікровикладання, взаємодія з учнями протягом навчальної практики тощо), 

результативності процесу навчання, власного емоційного стану, особистісних 

якостей. 

Перша психолого-педагогічна умова передбачала моделювання в 

навчально-науковому педагогічному проєкті професійних ситуацій 

майбутньої професійної діяльності, супровід, надання зворотного зв‘язку, 

цілеспрямоване формування уявлень майбутніх учителів про цілісний 

професійний образ, етичні професійні орієнтири. 

Поряд із тим вважаємо, що залучення корпоративного потенціалу 

середовища університету сприяло усвідомленню студентом себе як члена 
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професійного колективу кафедри, факультету / інституту, університету, 

формуванню корпоративної ідентичності. 

Результати для групи ЕГ2 (n=60) 

Результати опитування подані в таблиці 5.4 та на рис.5.3, рис. 5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Результати подвійного опитування у групі ЕГ2  

№
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ЕГ2 (n=60)  
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1 31 29 29 32 28 28 -  29 18 42 18 20 40 20 + 

2 26 34 34 38 22 22 -  30 21 39 21 29 31 29 + 

3 24 36 24 25 35 25 +  31 12 48 12 11 49 11 - 

4 17 43 43 21 39 39 -  32 23 37 23 19 41 19 - 

5 19 41 19 24 36 24 +  33 25 35 25 24 36 24 - 

6 15 45 15 17 43 17 +  34 21 39 39 25 35 35 - 

7 23 37 23 24 36 24 +  35 14 46 46 24 36 36 - 

8 17 43 43 17 43 43 0  36 15 45 15 29 31 29 + 

9 13 47 13 14 46 14 +  37 18 42 18 18 42 18 0 

10 16 44 44 14 46 46 +  38 17 43 43 15 45 45 + 

11 22 38 22 25 35 25 +  39 19 41 41 27 33 33 - 

12 21 39 21 29 31 29 +  40 14 46 46 18 42 42 - 

13 26 34 34 32 28 28 -  41 16 44 16 21 39 21 + 

14 19 41 41 41 19 19 -  42 27 33 27 32 28 32 + 

15 21 39 21 33 27 33 +  43 24 36 36 19 41 41 + 

16 24 36 36 25 35 35 -  44 11 49 49 17 43 43 - 

17 25 35 35 23 37 37 +  45 13 47 13 17 43 17 + 

18 29 31 29 30 30 30 +  46 14 46 46 15 45 45 - 

19 32 28 28 33 27 27 -  47 15 45 45 12 48 48 + 

20 21 39 39 19 41 41 +  48 14 46 46 14 46 46 0 

21 7 53 7 17 43 17 +  49 22 38 38 15 45 45 + 

22 7 53 53 13 47 47 -  50 12 48 12 17 43 17 + 

23 11 49 49 14 46 46 -  51 18 42 42 12 48 48 + 

24 9 51 9 15 45 15 +  52 19 41 19 25 35 25 + 

25 23 37 37 19 41 41 +  53 14 46 14 18 42 18 + 
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26 14 46 46 26 34 34 -  54 25 35 25 21 39 21 - 

27 21 39 39 27 33 33 -  55 26 34 26 25 35 25 - 

28 23 37 23 26 34 26 +  56 21 39 39 32 28 28 - 

 

 

а) на початку експерименту 

 

 

 

б) наприкінці експерименту 

Рис. 5.3. Діаграма відповідей студентів у групі ЕГ2  
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Рис. 5.4. Динаміка знаків для кожного профілю у групі ЕГ2 

 

Аналіз змін у відповідях на запитання анкети за критерієм знаків 

відповідно показав такі результати (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 

Статистична перевірка відповідей студентів групи ЕГ2 

Профіль  

за методикою 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Т, к-ть плюсів 4 4 3 5 7 4 3 

К-ть нулів 0 0 1 1 1 0 0 

N, (к-ть змін знаків) 8 8 7 7 7 8 8 

n-ta 7 7 6 6 6 7 6 

  

Гіпотеза H0 H0 H0 Hа Hа H0 H0 

 

За правилом прийняття гіпотез отримали, що для профілів П1, П2, П3, 

П6 та П7 справедлива нульова гіпотеза про відсутність тенденцій посилення 

професійної ідентичності студентів у групі ЕГ2, і наявні статистично значущі 

тенденції посилення професійної ідентичності студентів для профілів П4 і 

П5. 

Виявлено, що інтеграція вивчення навчальної дисципліни, організації 

навчальної педагогічної практики та наукового педагогічного курсового 

дослідження як єдиного навчально-наукового проєкту, тобто реалізація другої 

психолого-педагогічної умови забезпечила професійне занурення майбутніх 
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учителів, прийняття професійної ролі, створило інклюзивне практико 

орієнтоване навчальне середовище, що вважаємо й обумовило формування 

образу професіонала (П4) та професійну позицію майбутніх учителів (П5).  

Поряд із тим, вважаємо, що реалізація принципів інтегративного підходу 

в організації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

забезпечила цілісність пізнання студентами професійної діяльності як єдності 

навчальної, виховної, наукової функцій педагогічної діяльності; дозволила 

практично апробувати навчальний здобуток майбутніх учителів. Інтегровані, 

змодельовані та реальні навчально-професійні ситуації дали змогу створити 

середовище для професійної ідентифікації майбутніх учителів, увідповіднення 

власної професійної ідентичності майбутніх учителів до їх ідеальних моделей 

учителя. 

Результати для групи ЕГ3 (n=54) 

Результати подвійного опитування для ЕГ3 подані в таблиці 5.6 та на 

рис.5.5, рис. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Результати подвійного опитування у групі ЕГ3  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
 

ЕГ3 (n=54)  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
  
 ЕГ3 (n=54) 

До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
н
а
к
 р
із
н
и
ц
і До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 
З
н
а
к

 р
із
н
и
ц
і 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

1 16 38 38 17 37 37 -  29 28 26 28 18 36 18 - 

2 10 44 44 22 32 32 -  30 19 35 19 21 33 21 + 

3 23 31 23 24 30 24 +  31 13 41 13 18 36 18 + 

4 28 26 26 28 26 26 0  32 15 39 15 23 31 23 + 

5 24 30 24 19 35 19 -  33 24 30 24 25 29 25 + 

6 31 23 31 15 39 15 -  34 23 31 31 27 27 27 - 

7 24 30 24 23 31 23 -  35 24 30 30 34 20 20 - 

8 31 23 23 31 23 23 0  36 19 35 19 15 39 15 - 

9 34 20 34 13 41 13 -  37 30 24 30 18 36 18 - 

10 34 20 20 32 22 22 +  38 33 21 21 31 23 23 + 
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№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
 

ЕГ3 (n=54)  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
  

 ЕГ3 (n=54) 

До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
н
а
к
 р
із
н
и
ц
і До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
н
а
к

 р
із
н
и
ц
і 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
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и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
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Н
і 

Б
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и
 

11 23 31 23 22 32 22 -  39 21 33 33 29 25 25 - 

12 19 35 19 21 33 21 +  40 30 24 24 34 20 20 - 

13 16 38 38 22 32 32 -  41 27 27 27 16 38 16 - 

14 7 47 47 29 25 25 -  42 16 38 16 27 27 27 + 

15 15 39 15 21 33 21 +  43 29 25 25 24 30 30 + 

16 23 31 31 24 30 30 -  44 31 23 23 37 17 17 - 

17 25 29 29 23 31 31 +  45 15 39 15 25 29 25 + 

18 18 36 18 29 25 29 +  46 34 20 20 34 20 20 0 

19 15 39 39 16 38 38 -  47 36 18 18 33 21 21 + 

20 29 25 25 27 27 27 +  48 34 20 20 34 20 20 0 

21 31 23 31 30 24 30 -  49 33 21 21 26 28 28 + 

22 35 19 19 41 13 13 -  50 31 23 31 12 42 12 - 

23 34 20 20 37 17 17 -  51 36 18 18 30 24 24 + 

24 33 21 33 9 45 9 -  52 23 31 23 19 35 19 - 

25 29 25 25 25 29 29 +  53 30 24 30 14 40 14 - 

26 22 32 32 34 20 20 -  54 27 27 27 25 29 25 - 

27 21 33 33 27 27 27 -  55 23 31 23 26 28 26 + 

28 22 32 22 23 31 23 +  56 16 38 38 27 27 27 - 

 

 

а) на початку експерименту 
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б) наприкінці експерименту 

 

Рис. 5.5. Діаграма відповідей студентів у групі ЕГ3  

 

 

 

Рис. 5.1.6. Динаміка знаків для кожного профілю у групі ЕГ3 

 

Аналіз отриманих даних уможливив їхній статистичний аналіз за 

критерієм знаків та оцінку статистичних гіпотез для кожного із профілів 

(табл. 5.7).  

За результатами аналізу констатуємо, що на рівні значущості 0,05 

для профілів П1, П3, П4, П5, П6, П7 приймається нульова гіпотеза про 

відсутність тенденцій до посилення професійної ідентичності студентів 

ЕГ3 та відхилення нульової на користь альтернативної гіпотези про 



378 
 

статистично значущі тенденції до посилення професійної ідентичності за 

профілем П2.  

 

Таблиця 5.7 

Статистична перевірка відповідей студентів групи ЕГ3 

Профіль  

за методикою 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Т, к-ть плюсів 3 6 3 1 3 2 3 

К-ть нулів 0 2 1 1 0 0 0 

N, (к-ть змін знаків) 8 6 7 7 8 8 8 

n-ta 7 5 6 6 7 7 6 

  

Гіпотеза H0 Hа H0 H0 H0 H0 H0 

 

Це означає, що розробка й упровадження навчально-наукового 

проєкту на засадах взаємодії закладу вищої освіти та закладу загальної 

середньої освіти (третя психолого-педагогічна умова) сприяли 

формуванню емоційно-позитивного ставлення до професії майбутніми 

вчителями (П2). Наведені висновки пояснюємо тим, що корпоративне 

середовище ЗЗСО, безпосередня взаємодія з учителями-практиками, 

долучення до кращих зразків педагогічної діяльності забезпечили зміни у 

ставленні студентів до професійної діяльності. Означена психолого-

педагогічна умова ґрунтувалася на вкрай важливій для формування 

професійної ідентичності майбутнього вчителя, особливо на ранніх етапах 

її становлення, особливості – соціальному успадкуванні кращих зразків 

педагогічної діяльності та професійної ідентичності досвідчених учителів. 

Тому ННПП передбачав залучення на всіх етапах проєкту потенціалу 

стейкхолдерів у становленні майбутнього вчителя, ураховуючи соціальну 

обумовленість ідентичності, яка набуває розвитку за умови включеності 

індивіда в соціальну групу, у спілкуванні з членами цієї групи. 

Результати у групі ЕГ4 (n=57) 
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Результати подвійного опитування на початку й наприкінці 

педагогічного експерименту подані в таблиці 5.8 та на рис. 5.7, рис. 5.8. 

 

Таблиця 5.8 

Результати подвійного опитування у групі ЕГ4  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
 

ЕГ4 (n=57)  

№
 з

а
п

и
т

а
н
н
я
  

 ЕГ4 (n=57) 

До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
н
а
к
 р
із
н
и
ц
і До 

експеримент

у 

Після 

експеримент

у 

З
н
а
к

 р
із
н
и
ц
і 

Т
ак

 

Н
і 

Б
ал

и
 

Т
ак
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і 
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Т
ак

 

Н
і 
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и
 

Т
ак

 

Н
і 

Б
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1 32 25 25 29 28 28 +  29 21 36 21 40 17 40 + 

2 28 29 29 26 31 31 +  30 26 31 26 38 19 38 + 

3 19 38 19 42 15 42 +  31 17 40 17 47 10 47 + 

4 36 21 21 42 15 15 -  32 18 39 18 38 19 38 + 

5 23 34 23 38 19 38 +  33 25 32 25 34 23 34 + 

6 44 13 44 43 14 43 -  34 32 25 25 31 26 26 + 

7 26 31 26 41 16 41 +  35 39 18 18 36 21 21 + 

8 44 13 13 44 13 13 0  36 22 35 22 36 21 36 + 

9 27 30 27 48 9 48 +  37 21 36 21 39 18 39 + 

10 37 20 20 47 10 10 -  38 33 24 24 43 14 14 - 

11 17 40 17 47 10 47 +  39 43 14 14 41 16 16 + 

12 29 28 29 35 22 35 +  40 38 19 19 35 22 22 + 

13 34 23 23 34 23 23 0  41 29 28 29 39 18 39 + 

14 25 32 32 22 35 35 +  42 34 23 34 34 23 34 0 

15 22 35 22 22 35 22 0  43 41 16 16 37 20 20 + 

16 39 18 18 36 21 21 +  44 23 34 34 23 34 34 0 

17 35 22 22 32 25 25 +  45 29 28 29 52 5 52 + 

18 43 14 43 27 30 27 -  46 40 17 17 52 5 5 - 

19 37 20 20 28 29 29 +  47 35 22 22 44 13 13 - 

20 34 23 23 41 16 16 -  48 19 38 38 45 12 12 - 

21 31 26 31 53 4 53 +  49 30 27 27 40 17 17 - 

22 25 32 32 54 3 3 -  50 24 33 24 39 18 39 + 

23 29 28 28 52 5 5 -  51 10 47 47 42 15 15 - 

24 33 24 33 50 7 50 +  52 28 29 28 38 19 38 + 

25 39 18 18 39 18 18 0  53 22 35 22 45 12 45 + 

26 45 12 12 44 13 13 +  54 34 23 34 36 21 36 + 

27 35 22 22 36 21 21 -  55 31 26 31 36 21 36 + 

28 23 34 23 37 20 37 +  56 40 17 17 38 19 19 + 
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а) на початку експерименту 

 

б) наприкінці експерименту 

Рис. 5.7. Діаграма відповідей студентів у групі ЕГ4  

 

 

Рис. 5.8. Динаміка знаків для кожного профілю у групі ЕГ4 
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Проведений нами статистичний аналіз уможливив висновки про 

прийняття статистичних гіпотез (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Статистична перевірка відповідей студентів групи ЕГ4 

Профіль  

за методикою 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Т, к-ть плюсів 6 5 4 5 4 7 5 

К-ть нулів 2 0 0 1 0 1 2 

N, (к-ть змін знаків) 6 8 8 7 8 7 6 

n-ta 5 7 7 6 7 6 5 

  

Гіпотеза Hа H0 H0 H0 H0 Hа H0 

 

За результатами статистичного аналізу констатуємо, що на рівні 

значущості 0,05 у групі ЕГ4 нульова гіпотеза про відсутність статистично 

значущих тенденцій щодо посилення професійної ідентичності приймається 

для профілів П2, П3, П4, П5 і П7 та відхиляється для профілів П1 і П6 на 

користь альтернативної. 

Це означає, що на навчально-професійні плани (П1) та професійну 

самооцінку (П6) у групі ЕГ4 позитивно вплинула четверта педагогічна умова: 

використання тренінгових технологій навчання в навчально-науковому 

педагогічному проєкті. Отримані дані пояснюємо тим, що до структури 

тренінгу формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

була включена серія вправ, спрямована на планування свого професійного 

майбутнього (додаток Ц вправи 22, 24-33) та серія вправ на розвиток 

професійної самооцінки (додаток Ц, вправи 14, 20, 23, 27).  

Вважаємо, що формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів у процесі вивчення змісту навчальних дисциплін у традиційних 

(лекції, практичні, семінарські заняття) та у тренінгових формах, дозволило 

оптимізувати процес, надало можливість майбутнім учителям прийняти 

професійну роль в умовах здійснення навчально-наукового педагогічного 

проєкту. Поряд із тим, виключно важливою складовою означеного процесу 
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важаємо активність особистості, коли індивід формує власне бачення в 

контексті присвоєння професійних цілей, цінностей, потреб з утверджених у 

суспільстві, представлених в освітніх програмах професійного профілю.   

Узагальнюючи результати статистичної перевірки ефективності 

психолого-педагогічних умов формування РПІМУ, констатували факт, що 

кожна група мала позитивні зрушення в динаміці професійної ідентичності 

студентів, поряд із тим: 

 в ЕГ1 більш сформованими були показники «Образ професії» та 

«Професійна мотивація». Дані профілі посилилися під впливом першої 

психолого-педагогічної умови – розвиток рефлексивності майбутніх учителів 

у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; 

 в ЕГ2 більш сформованими були показники «Образ 

професіонала» та «Професійна позиція». Ми пояснюємо це дотриманням 

другої психолого-педагогічної умови – створення навчально-наукового 

педагогічного проєкту, який інтегрує вивчення навчальної дисципліни, 

організацію навчальної педагогічної практики, здійснення наукового 

педагогічного дослідження; 

 в ЕГ3 більш сформованим виявився показник «Ставлення до 

професії». Його посилення пов‘язуємо з третьою психолого-педагогічною 

умовою – взаємодія закладу вищої освіти та закладу загальної середньої 

освіти на всіх етапах створення та реалізації навчально-наукового 

педагогічного проєкту; 

 в ЕГ4 статистично значущу тенденцію до формування виявили 

показники «Навчально-професійні плани» та «Професійна самооцінка». Таку 

тенденцію, за результатами статистичної перевірки, забезпечило дотримання 

четвертої психолого-педагогічної умови – використання тренінгових 

технологій навчання в навчально-науковому педагогічному проєкті. 
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5.2. Узагальнені результати перевірки ефективності педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів у системі професійно-педагогічної підготовки 

 

Висновки за результатами перевірки ефективності психолого-

педагогічних умов формування РПІМУ дали підґрунтя вважати, що кожен із 

показників П1-П7 є рівнозначним у межах системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів. Тому було зроблено висновок 

про можливість використання інтегрального усередненого показника для 

порівняння ефективності розробленої педагогічної системи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів на базі контрольної та 

експериментальної груп.  

Для визначення ефективності розробленої системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів використано критерій хі-квадрат, 

який дозволяє порівняти подібність розподілів на початку й наприкінці 

експерименту: якщо розподіли емпіричних даних будуть статистично різними, 

то є підстава для твердження про вплив (позитивний, якщо середні вищі, та 

негативний, якщо середні нижчі) розробленої системи на результати навчання. 

Застосування критерію хі-квадрат є прийнятним, оскільки виконана 

низка відповідних для критерію вимог: вибірки випадкові; вибірки між 

собою незалежні, причому члени кожної вибірки незалежні між собою; 

шкала вимірювань співпадає зі шкалою найменувань показників (П1-П7). 

Нульова гіпотеза: ймовірності попадання в показники П1-П7 для студентів 

КГ і ЕГ є однаковими (тобто розподіли в ЕГ і КГ за даними показниками П1-

П7 співпадають). Альтернативна гіпотеза: ймовірність попадання для 

студентів КГ і ЕГ хоча б в один із показників П1-П7 відрізняється (тобто 

розподіли в ЕГ і КГ за даними показниками П1-П7 є статистично різними). 

Правило прийняття рішення: для перевірки гіпотези розраховується 

емпіричне значення Т (5.1): 



384 
 

Т= , (5.1) 

де n1 і n2 – кількість учасників ЕГ і КГ відповідно, і – номер показника, 

О1і – кількість осіб для ЕГ, О2і – кількість осіб для КГ.  

Якщо маємо відсотковий розподіл даних, то формула (5.1) значно 

спрощується (5.2): 

Т= , (5.2) 

де і - номер показника, О1і – кількість осіб для ЕГ, О2і – кількість осіб 

для КГ. Для рівня значущості 0,05 і кількості ступенів свободи v = 7–1 = 6 

критичне значення критерію Ткр=12,59. Оскільки шкала має сім найменувань, 

що більше 5, то розглядається двостороння критична область, а тому при 

Т > Ткр відхиляється нульова та приймається альтернативна гіпотеза про 

статистично значущі відмінності в розподілах значень за обраними 

показниками. Перейдемо до безпосереднього аналізу емпіричних даних, які 

зафіксовані в ЕГ і КГ на початку й наприкінці педагогічного експерименту 

щодо показників професійної ідентичності (табл. 5.10–5.13). 

Таблиця 5.10 

Усереднені дані розподілу студентів за рівнями сформованості РПІМУ,  

для ЕГ (на початку експерименту) 

Показник 

Досягнута  

РПІМУ 

Мораторій  

РПІМУ 

Зумовлена  

РПІМУ 

Дифузна  

РПІМУ 

П1 9% 41% 17% 33% 

П2 10% 32% 20% 38% 

П3 8% 12% 13% 67% 

П4 12% 12% 13% 63% 

П5 5% 5% 22% 68% 

П6 5% 30% 15% 50% 

П7 7% 33% 20% 40% 

 

8% 24% 17% 51% 
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Таблиця 5.11 

Усереднені дані розподілу студентів за рівнями сформованості РПІМУ,  

для ЕГ після експерименту 

Показник 

Досягнута  

РПІМУ 

Мораторій  

РПІМУ 

Зумовлена  

РПІМУ 

Дифузна  

РПІМУ 

П1 12% 19% 19% 50% 

П2 13% 49% 19% 19% 

П3 12% 37% 10% 41% 

П4 10% 54% 11% 25% 

П5 11% 40% 14% 35% 

П6 9% 19% 16% 56% 

П7 12% 18% 14% 56% 

 

11% 34% 15% 40% 

 

Таблиця 5.12 

Усереднені дані розподілу студентів за рівнями сформованості РПІМУ,  

для КГ на початку експерименту 

Показник 

Досягнута  

РПІМУ 

Мораторій  

РПІМУ 

Зумовлена  

РПІМУ 

Дифузна  

РПІМУ 

П1 12% 32% 19% 37% 

П2 11% 29% 22% 38% 

П3 10% 21% 12% 57% 

П4 7% 11% 13% 69% 

П5 11% 15% 15% 59% 

П6 6% 13% 15% 66% 

П7 14% 47% 25% 14% 

 

10% 24% 17% 49% 
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Таблиця 5.13 

Усереднені дані розподілу студентів за рівнями сформованості РПІМУ,  

для КГ після експерименту 

Показник 

Досягнута  

РПІМУ 

Мораторій  

РПІМУ 

Зумовлена  

РПІМУ 

Дифузна  

РПІМУ 

П1 9% 33% 25% 33% 

П2 7% 39% 21% 33% 

П3 8% 12% 14% 66% 

П4 11% 13% 12% 64% 

П5 12% 14% 21% 53% 

П6 3% 21% 13% 63% 

П7 8% 28% 15% 49% 

 

8% 23% 17% 52% 

 

Наведені у таблицях 5.10–5.13 результати представлено графічно на 

рис. 5.9 а, б. 

 

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рис. 5.9. Діаграми сформованості професійної ідентичності  

для КГ і ЕГ за показниками на різних етапах експерименту 

 

Очевидною є подібність для результатів контрольної групи на початку 

й наприкінці експерименту, водночас ламані не співпадають для пар [ЕГ 

(після) і КГ(після)] та [ЕГ (до) і ЕГ(після)]. 

Детальний аналіз результатів дослідження виявив, що найбільший 

відсоток позитивної динаміки спостерігали за показником сформованості 
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РПІМУ – образ професіонала (П4). В експериментальній групі (П4) склав 

+42 % в рівні сформованості РПІМУ «мораторій», при тому в контрольній 

групі цей результат склав +2 %. Показник сформованості РПІМУ – образ 

професії (П3) за рівнем сформованості РПІМУ «досягнута» мав динаміку в 

експериментальній групі (+4 %) і контрольній групі (-2 %), за рівнем 

сформованості РПІМУ «мораторій» ЕГ (+25 %), КГ (-9 %) при загальній 

тенденції зниження кількості респондентів, чий рівень сформованості 

РПІМУ був «зумовлена» ЕГ (-3 %), КГ (+2 %) та «дифузна» ЕГ (-26 %), КГ 

(+9 %).  

Вважаємо, що більш чіткий і усвідомлений образ професіонала, а також 

позитивний образ професії у студентів, що склали експериментальну групу 

обумовлені змістом ННПП, який був спрямований на формування в темах 

навчальної дисципліни «Педагогіка», у змісті навчальної педагогічної практики 

уявлень студентів щодо особливостей сучасної моделі вчителя, узагальненого 

еталону представника професії. Вправи тренінгу розвитку професійної 

ідентичності, які були спрямовані на створення майбутніми вчителями власного 

образу професіонала й образу професії та подальшу ідентифікацію з ним, на 

нашу думку, сприяли уподібненню студентами себе з професійною групою, 

прийняттю себе як представника педагогічної спільноти, формованю в них 

позитивного образу професії та професіоналу й, разомі з тим, увідповіднення 

себе як професіонала, представника професійної групи.  

Аналіз результатів дослідження за показником ставлення до професії 

(П2) виявив у цілому позитивні зміни. В експериментальній групі 

спостерігали збільшення респондентів (+17 %) за рівнем сформованості 

РПІМУ «мораторій», при тому в контрольній групі цей результат склав 

+10 % за позитивної динаміки за рівнем сформованості РПІМУ 

«досягнута»: ЕГ (+3 %), КГ (-4 %). За рівнями сформованості РПІМУ 

«зумовлена» спостерігали ЕГ (-1 %), КГ (-1 %) і «дифузна» ЕГ (-19 %), КГ 

(-5 %). Означені результати пояснюємо тим, що в розробленій педагогічній 

системі був залучений потенціал корпоративного середовища закладів 
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вищої освіти. Вважаємо, що формуванню відчуття приналежності до 

професійної групи сприяли корпоративні погляди й переконання, традиції, 

що об‘єднали професійну громаду. Формування корпоративної 

ідентичності, як результату когнітивно-емоційного процесу усвідомлення 

себе представником певної організації, певного ступеня ототожнення себе 

з нею вважаємо дієвим механізмом формування РПІМУ, а взаємодія членів 

академічної громади у сферах ділових і міжособистісних контактів, 

творчих структур науково-педагогічних шкіл потенційно здатною 

забезпечити особистісно-професійне становлення майбутніх фахівців. 

Також на формування позитивного ставлення майбутніх учителів до 

педагогічної професії вважаємо сприяли вправи тренінгу розвитку 

професійної ідентичності (Додаток Ф), які пропонували студентам 

осмислити місію педагогічної професії, проаналізувати особливості й 

умови педагогічної професії. 

Результати констатувального експерименту виявили знижену професійну 

самооцінку (П6) майбутніх учителів, які взяли участь в опитуванні, та 

можливість ними прийняття на віру зовнішньої оцінки власних професійних 

здібностей і можливостей. За результатами формувального експерименту 

констатували позитивну динаміку в експериментальній групі за рівнем 

сформованості РПІМУ «досягнута» ЕГ (+4 %), КГ (-3 %).  

Отримані результати обґрунтовуємо реалізацією в педагогічній системі 

формування РПІМУ взаємодії закладу вищої освіти та закладу загальної 

середньої освіти на всіх етапах створення та реалізації навчально-наукового 

педагогічного проєкту, що зумовило підтримку, схвалення вчителями-

практиками освітніх продуктів ННПП, створених студентами; спільну розробку 

методичних матеріалів для проведення виховних тижнів. Поряд із тим означені 

результати вважаємо обумовлені залученням тренінгових технологій у ННПП, 

які дозволили сформувати педагогічні вміння, необхідні в період навчальної 

практики, підвищити особистісну та професійну самооцінку. 

За результатами аналізу змін за показником «навчально-професійні 
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плани й цілі» (П1) спостерігали позитивну динаміку за рівнем сформованості 

РПІМУ «досягнута» ЕГ (+3 %), КГ (-3 %), що, на нашу думку, обумовлено 

серією вправ тренінгу розвитку професійної ідентичності, у яких студенти 

передбачали майбутні професійні кроки, проєктували професійне зростання, 

визначали професійні плани.  

За позитивної динаміки в експериментальній групі за рівнем 

сформованості РПІМУ «досягнута», визначаємо зменшення відсотку 

студентів за рівнем сформованості РПІМУ «мораторій» у ЕГ  

(-22 %), і збільшення відсотку за рівнями сформованості РПІМУ «зумовлена» 

ЕГ (+2 %) та «дифузна» ЕГ (+17 %), що пояснюємо усвідомленням 

студентами свого професійного майбутнього, розвитком їх автономності та 

прагненні будувати професійну кар‘єру за недостатньої обізнаності щодо 

побудови професійного майбутнього, сформованості вмінь самостійного 

планування, покладанням відповідальності на зовнішні домінанти (ЗВО, 

референтних людей тощо). Означені результати та зроблені висновки 

потребують посилення частини вправ тренінгу розвитку професійної 

ідентичності майбутнього вчителя саме в частині – навчально-професійні 

плани й цілі. 

Аналіз сформованості професійної позиції (П5) виявив позитивну 

динаміку в експериментальній групі за рівнями сформованості РПІМУ 

«досягнута» ЕГ (+6 %), КГ (+1 %) і «мораторій» ЕГ (+35 %), КГ (-1 %) за 

наявного зменшення відсотку за рівнями сформованості РПІМУ «зумовлена» 

ЕГ (-85 %), КГ (+6 %) і «дифузна» ЕГ (-33 %), КГ (-6 %). Означені результати 

говорять про більш активну й автономну професійну позицію студентів, які 

входили до складу ЕГ, підтверджують більшу самостійність респондентів ЕГ 

у власних баченнях професійної позиції, в уявленні свого місця у професії, 

що супроводжується відчуттям тотожності із собою як із майбутнім 

фахівцем, усвідомленням і демонстрацією приналежності до певної 

професійної групи. Вважаємо, що отримані результати обумовлені 

реалізацією взаємозв‘язків педагогічної системи формування РПІМУ, а саме: 
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психолого-педагогічних умов (першої – розвиток рефлексивності майбутніх 

учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти та третьої – 

взаємодія закладу вищої освіти та закладу загальної середньої освіти на всіх 

етапах створення й реалізації навчально-наукового педагогічного проєкту) та 

впровадженням ННПП. 

Аналізуючи зміни за показником (П7) професійна мотивація, виявили, 

що за рівнем сформованості РПІМУ «мораторій» спостерігали зменшення 

кількості студентів і в ЕГ (-15 %) і в КГ (-19 %) при збільшенні відсотку за 

рівнем сформованості РПІМУ «дифузна», що говорить про слабку динаміку 

формування РПІМУ. Поряд із тим зазначаємо, що в ЕГ відбулося збільшення 

кількості респондентів із рівнем сформованості РПІМУ «досягнута» на 5 %, що 

вважаємо значним результатом, оскільки для студентів другого курсу, 

професійна ідентичність яких ще формується, стан досягнутої професійної 

ідентичності є рідким. Поряд із тим у контрольній групі спостерігали негативну 

динаміку за рівнем сформованості РПІМУ «досягнута» (-6 %), що говорить про 

передбачувану й детально описану в підрозділі 3.3 кризу професійної 

ідентичності студентів другого року навчання. Вважаємо, що отримані 

результати ЕГ обумовлені тим, що відповідно до розробленої педагогічної 

системи зміст ННПП (рис. 4.4) передбачав інтеграцію складових системи 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів другого року навчання, 

а саме: вивчення педагогічної навчальної дисципліни, проходження навчальної 

педагогічної практики та здійснення наукового педагогічного дослідження на 

основі актуальної педагогічної проблематики. На нашу думку означене 

об‘єднання дозволяє майбутнім учителям більш мотивовано виконувати 

навчально-професійні завдання. Поряд із тим в умовах організації СППП як 

ННПП зміст означених складових об‘єднується єдиною актуальною 

педагогічною проблематикою: толерантність, медіаграмотність тощо. Означена 

проблематика стає системоутворюючою в організації ННПП, визначає акцент 

вивчення тем НД «Педагогіка», тематику виховного тижня у школі в період 

практики й напрям курсового педагогічного дослідження студентів. Важливим 
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вважаємо той факт, що результати означеного дослідження стають основою 

самостійного вибору студентами тем виховної роботи для учнів і створення 

плану виховного тижня для учнів основної школи. Отже, сучасність виховної 

тематики ННПП, її інтегрованість, урахування індивідуальних навчально-

професійних інтересів студентів у ННПП підвищують мотивацію студентів до 

опанування професією.  

Пораховані значення статистики за критерієм хі-квадрат подані в 

таблиці 5.14 скрін вікна одного з розрахунків на рис.5.10. 

Таблиця 5.14 

Розрахунки для критерію хі-квадрат (значення Т емпіричне) 

 КГ (до) КГ (після) ЕГ (до)  ЕГ (після) 

КГ (до)  4,104445882 2,870624583 15,17734563 

КГ (після) 4,104445882  2,984593313 12,88080577 

ЕГ (до) 2,870624583 2,984593313  13,05403359 

 ЕГ (після) 15,17734563 12,88080577 13,05403359  

 

 

Рис. 5.10. Скрін вікна табличного процесора з розрахунками 
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Для пар [КГ (до) і КГ (після)], [КГ (до) і ЕГ (до)], [ЕГ (до) і КГ (після)] 

за правилом прийняття гіпотези на рівні значущості 0,05 та шести ступенів 

свободи маємо прийняти нульову гіпотезу про статистичну подібність 

розподілів: ці значення менші за критичне значення 12,59. Водночас для пар 

[ЕГ (до) і ЕГ (після)], [КГ (до) і ЕГ (після)], [КГ (після) і ЕГ (після)] маємо 

відхилити нульову та прийняти альтернативну гіпотезу про статистично 

значущі відмінності в результатах опитування: для цих пар пораховані 

значення критерію більші за критичне 12,59 на рівні значущості 0,05. 

Статистичний аналіз засвідчив, що в умовах упровадження розробленої 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, експериментальна група показала статистично інший 

результат для показників П1-П7 (рис. 5.9, а), що не можна пояснити 

випадковими причинами. Візуалізація значень за показниками для ЕГ на 

початку та наприкінці експерименту доводить, що в ЕГ(після) значення є 

вищими, а тому можемо зробити висновок про позитивний статистично 

значущий вплив розробленої системи та її ефективність. 

Аналізуючи динаміку рівнів сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів (рис. 5.11) засобами проєктно-тренінгових 

технологій у закладах вищої освіти, констатували подібність для результатів 

контрольної та експериментальної груп на початку експерименту й 

позитивну динаміку сформованості РПІМУ в експериментальній групі за 

результатами формувального експерименту.  

Засвідчено позитивну динаміку змін рівнів сформованості ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів: досягнута (+3  % ЕГ, -2 % 

КГ), мораторій (+10 % ЕГ, -1 % КГ), і негативну за рівнями: зумовлена (-

2 % ЕГ, 0 % КГ), дифузна (-11 % ЕГ, +3 % КГ), що довело ефективність 

розробленої педагогічної системи (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Динаміка рівнів сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій 

у закладах вищої освіти 

 

Позитивним вважаємо саме динаміку рівня сформованості РПУМУ – 

мораторій (+10 % ЕГ, -1 % КГ), оскільки збільшення студентів в означеній 

області, завдяки зменшенню рівнів сформованості РПІМУ: дифузна, 

зумовлена, свідчить про розвиток у студентів указаної групи особистісної 

автономності й надає можливість передбачити їх подальший розвиток до 

рівня сформованості РПІМУ – досягнутої ідентичності, який передбачає 

попередній стан мораторію. Тобто, можемо говорити, що для означеної 

групи майбутніх учителів зовнішні детермінанти перестають відігравати 
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пріоритетну роль, основою подальшого розвитку професійної ідентичності 

стають внутрішні умови й детермінанти (рівні сформованості РПІМУ: 

досягнутий і мораторій). Тобто, більш значимими стали самостійність, 

незалежність студентів у створенні власної ідеальної моделі професіонала, 

педагогічної професії; визначенні професійної позиції, плануванні власної 

педагогічної кар‘єри, прийнятті самостійних навчально-професійних рішень. 

Результати відображають більшу здатність студентів оцінити власні 

здібності, отриманий педагогічний досвід, послуговуючись 

загальноприйнятими уявленнями, але ґрунтуючись на власних критеріях 

здатності до емоційно-позитивного сприйняття. 

Поряд із тим спостерігали динаміку рівня розвитку РПІМУ – досягнута 

(+3 % ЕГ, -2 % КГ). Отримані дані незначні, оскільки процеси ідентифікації 

потребують часу. Проте, можемо говорити про позитивну тенденцію за 

критерієм ідентифікаційна інтегрованість в експериментальній групі, що 

відображає повноту знань про образ професії, образ професіонала, 

педагогічні професійні цінності, складові професійної самооцінки, види 

професійної мотивації, можливості професійної кар‘єри тощо. Поряд із тим, 

критерій характеризує ступінь засвоєння, інтегрованості, усвідомлення знань 

і використання їх у своїй діяльності. Означений критерій відображає 

усвідомлення студентом унікальності й виокремлення зі світу професій 

педагогічної професії, розуміння обов‘язків, прав, місії. 

Ефективність навчально-наукового педагогічного проєкту як технології 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів доведено 

відповідно до визначених критеріїв: якість продуктів ННПП (розроблених 

студентами методик дослідження й методичних матеріалів виховної роботи); 

сформованість педагогічних і дослідницьких умінь майбутніх учителів; 

інтерпретація студентами результатів наукового педагогічного дослідження 

та побудова на їх основі виховної роботи в ЗЗСО; усвідомлення студентами 

себе як представниками професії; автономність студентів (таблиця 5.15).  
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За кожним критерієм ефективності навчально-наукового педагогічного 

проєкту експертам – 14 вчителям ЗЗСО та 9 викладачам ЗВО було 

запропоновано оцінити продукти проєкту, процес реалізації майбутніми 

вчителями ННПП за означеними критеріями та відповідно до шкали 

оцінювання (від 0 до 100 балів). За результатами оцінювання експертів 

визначали середнє арифметичне значення за кожним критерієм в обох групах 

(таблиця 5.15). 

Таблиця 5.15 

 

Критерії ефективності навчально-наукового педагогічного проєкту 

 
 

№ Критерії ефективності навчально-

наукового педагогічного проєкту  

ЕГ, бали  КГ, бали 

1 якість продуктів ННПП (створених 

студентами методичних розробок 

загальношкільних та загальнокласних 

виховних заходів виховного тижня та 

методик дослідження) 

54 38 

2 інтерпретація студентами результатів 

наукового педагогічного дослідження та 

врахування їх у розробці змісту виховної 

роботи в ЗЗСО 

72 26 

3 сформованість педагогічних і 

дослідницьких умінь майбутніх учителів 

48 43 

4 усвідомлення студентами себе як 

представника професії 

32 8 

 

Аналіз отриманих даних експертних оцінок виявив більший відсоток за 

коженим критерієм для експериментальної групи порівняно з контрольною. 

Детальний аналіз за кожним критерієм наведемо нижче. 
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Якість методичних матеріалів визначалася: відповідністю змісту 

матеріалів темі навчального тижня, індивідуальними й віковими 

особливостями учнів; складністю та різноманітністю методів навчання й 

виховання; якістю зроблених учнями висновків. 

Експертна оцінка продуктів проєкту: методичних розробок 

загальношкільних та класних виховних заходів до проведення в школі 

виховного тижня; методик дослідження; статей до студентської монографії, 

розроблених студентами в межах ННПП протягом 2016–2021 (Коваленко, 

2016, 2017, 2018, 2019; додатки П.1-6) років виявив більшу зміну позиції 

майбутнього вчителя з ідентичності студента у професійну ідентичність 

учителя, готовність до відповідального виконання навчально-професійних 

завдань студентами експериментальної групи порівняно з контрольною. 

Аналіз розроблених студентами методичних матеріалів виховних 

заходів (відкритий мікрофон, форум-театр, всесвітнє кафе, дискусії, квести 

тощо) показав, що 25 % матеріалів, які були розроблені студентами ЕГ (12 % 

студентами КГ) характеризувалися більшою відповідністю темі та більш 

глибоким розкриттям теми заходів; 32 % матеріалів, що були розроблені 

студентами ЕГ (28 % студентами КГ) більш ураховували вікові особливості 

учнів; 18 % (13 %) робіт включали оптимальну кількість та різноманітність 

виховних методів.  

Отримані дані важливі в контексті аналізу розвитку професійної 

ідентичності майбутніх учителів. Дані показують більшу спрямованість 

студентів на урахування особливостей учнів під час розробки методичних 

матеріалів, бажання майбутніх учителів увідповіднити зміст заходів віковим 

особливостям, інтересам учнів і підібрати відповідні методи роботи, що, на 

нашу думку, говорить про більшу відповідальність майбутніх учителів, 

розробку матеріалів для виховної роботи з професійної позиції вчителя.  

У ході опитування майбутніх учителів за результатами анкетування, 

виявили таку обумовленість отриманих даних: студенти вказували, що їх 

відношення було спричинено в більшості практико-орієнтованим середовищем 
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проєкту; створенням матеріалів для конкретних дітей; близькою можливістю 

проведення у шкільній аудиторії цих активностей авторами; можливістю 

порадитися з учителями шкіл, які знають інтереси й обізнаність дітей у темі, що 

створювало більш відповідальне ставлення до розробки матеріалів і тим самим 

більш глибоко дозволяло відчути, «приміряти» професійну позицію, роль 

учителя. 

На початку вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» в межах теми 

«Методи психолого-педагогічного дослідження в роботі вчителя», розробляють 

анкети для вивчення рівня розвитку ставлення, знань, умінь, цінностей учнів 

щодо обраної актуальної виховної теми ННПП. Аналіз результатів проведеного 

у школі анкетування дозволив студентам визначити найбільш актуальні теми 

для виховної роботи з учнями. Наприклад, виховний тиждень у школі «STEM 

освіта в дії» (Додаток С.5), проведений у межах навчально-наукового проєкту, 

включав розробку таких методичних матеріалів до виховних заходів: акцій 

«Лимонний проєкт або зі світу цитрусових», «Зелена Хвиля», «Хто тут живе?»; 

в межах ННПП «Емоційний інтелект»: он-лайн Велика гра «Емоційний 

алгоритм», он-лайн виховні заходи з розвитку емоційного інтелекту, он-лайн 

акція «Емоції-потреби», он-лайн акція «Володар емоцій», фотовиставка «Емоції 

он-лайн» (Додаток С.6). 

Критеріями визначення якості методик дослідження, розроблених 

студентами, які використовували експертами стали: цілісність 

діагностичного матеріалу, відповідність темі й завданням дослідження та 

віковим особливостям дітей, логічність розміщення, необхідність і 

достатність запитань анкети; послідовність пропонованих варіантів відповіді; 

уникнення у формулюванні питання суб‘єктивного ставлення дослідника. 

Наприклад, анкети студентів, розроблені в межах навчально-наукового 

проєкту «Медіаграмотний Я і Ти» (Додаток С.4) для дослідження різних 

аспектів розвитку медіаграмотності учнів, охоплювали такі теми, як 

соціальні мережі, кібербулінг, залежність учнів від комп‘ютерних ігор, 

безпечна поведінка в Інтернеті, комп‘ютерні ігри.  



399 
 

Аналіз експертних оцінок методик дослідження, розроблених 

студентами в межах навчально-наукових проєктів протягом 2017–2021 років 

виявив, що 96 % студентів ЕГ (68 % студентів КГ) розробили анкети, з яких 

61 % (24 %) студентів отримали позитивну експертну оцінку шкільних 

психологів (11 %), 3 % з них мали дозвіл на проведення досліджень без 

змістового та процедурного уточнення й рекомендацій шкільних психологів. 

Позитивним, з огляду аналізу формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, вбачаємо і кількість, і якість наукового продукту проєкту 

– анкет, розроблених  студентами. 

Отримані дані обґрунтовуємо можливістю ННПП апробовувати та 

впроваджувати в освітній процес ЗЗСО продукти ННПП, передбачати їх 

використання в роботі з дітьми, що забезпечило зануреність майбутніх 

учителів, відповідальне неформальне виконання навчальних завдань з огляду 

на апробацію в реальній професійній діяльності. Поряд із тим, у ході 

діагностичної бесіди за результатами проєктів, студенти описували процес 

роботи, вказували, що у виборі теми анкет, їх складанні, виборі запитань, 

уявляли передбачувану проєктом процедуру майбутнього проведення 

дослідження, орієнтувалися на реальних учнів (їх індивідуальні особливості, 

ураховували їх ставлення до процедури тощо) та могли порадитися з 

учителями. 67 % студентів експериментальної групи (15 % контрольної 

групи) вказали, що у процесі розробки анкет відчували себе в ролі вчителя, 

75 % студентів ЕГ зацікавлено чекали відповіді учнів на анкети. Отже, 

отримані дані говорять про обумовленість формування образу професіонала 

та образу професії, професійної мотивації їх професійної самооцінки як 

складових ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів. 

Оцінка за критерієм – інтерпретація студентами результатів наукового 

педагогічного дослідження та побудова на їх основі виховної роботи в ЗЗСО  

проводилася на основі: 1) аналізу якості методичних матеріалів та якості 

студентських статей, написаних за результатами дослідження, проведеного 

студентами у школі; 2) поданих до методичного збірника для вчителів 
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методичних публікацій із проблем проведення виховного тижня у школі для 

учнів початкових класів; статей до студентської монографії, буклетів, 

інформаційних матеріалів для дітей. 

За означеним критерієм виявили дані щодо студентів, які входили до 

ЕГ (і КГ відповідно): 98 % (53 %) підготували матеріали до методичних 

збірок студентських робіт, 47 % (12 %) – до студентських наукових 

монографій; 96 % (68 %) розробили діагностичні матеріали, з яких 61 % 

(24 %) отримали позитивну експертну оцінку шкільних психологів. 

Відрізнялись і кількісні характеристики ЕГ і КГ за означеним критерієм.  

Результати студентських досліджень та методичні матеріали були 

опубліковані в методичних збірниках студентських робіт «Тиждень 

толерантності: проект школи та університету» (2017), «Всесвітній день 

дитини: проект школи та університету» (2018), «Тиждень медіаграмотності: 

проект школи та університету» (2019), «Медіаграмотний Я і Ти: проект 

школи та університету» (2019), «STEM освіта в дії: проект школи та 

університету» (2020), «Емоційний інтелект: проект школи та університету» 

(2021) та у студентських монографіях  «Дослідження медіаграмотності: 

проект школи та університету (2019), «Дослідження STEM освіти: проект 

школи та університету» (2020), «Емоціний інтелект: теорія і дані» (2021). 

Четвертий етап ННПП – навчання на робочому місці – передбачає 

проведення системи навчальних заходів у школі майбутніми вчителями 

протягом двох тижнів, у межах навчальної педагогічної практики. Так, 

протягом 2016–2021 років були розроблені навчально-наукові педагогічні 

проєкти: «Толерантність у дії» (2016–2017), «Всесвітній день дитини» (2017–

2018), «Медіаграмотний Я і Ти» (2018–2019), «STEM освіта в дії» (2019–

2020), он-лайн ННПП «Емоційний інтелект» (2020–2021). 

Вивчення сформованості педагогічних умінь майбутнього вчителя, яким 

приділялась увага під час реалізації проєкту, ґрунтувалося на основі аналізу 

відеозаписів подій, проведених студентами. У цьому контексті ми 

погоджуємося з дослідником М. Кокка (Cocca, M., Cocca, A., 2016) в тому, що 
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«інструменти відеоанотацій можуть надати педагогам необхідні дані, які 

можуть бути використані для створення ліків та підтримки рефлексії вчителів». 

Гаудінг та Чарльз (Gaudin & Chalies, 2015, с. 43) підкреслюють, що 

«найважливішими перевагами перегляду відео в навчанні та професійному 

розвитку вчителів є підвищена мотивація, оптимізоване пізнання й 

удосконалена практика у класі». За результатами експерименту експерти 

підтвердили високий та достатній рівні сформованості таких педагогічних 

умінь студентів ЕГ (КГ відповідно): проведення бесіди з учнями у класі у 73 % 

(64 %); організація роботи учнів у групах – 69 % (61 %), використання 

зворотного зв‘язку, схвалення дій учнів – 53 % (51 %); навички керівництва 

класом, дотримання структури виховного заходу – 34 % (42 %); якість 

висновків, зроблених учнями в кінці занять 57 % (54 %). 

Узагальнюючи експериментальні дані можемо сказати, що означені дані 

мають відмінності на користь експериментальної групи порівняно з 

контрольною. Виявлені відмінності були обумовлені суттєвою мірою 

тренінговою формою навчання, за якої студенти мали можливість поряд із 

вивченням теоретичних знань практикувати педагогічні навички, 

відпрацьовувати їх, аналізувати роботу колег, проводити рефлексію своїх дій, 

отримувати фітбек від викладача у процесі навчання в університеті. 

Констатуємо разом із тим, що різниця в значеннях невелика. Поясненням цього, 

по-перше, може бути той факт, що завдання з формування педагогічних умінь і 

навичок (наприклад, проведення фронтальної бесіди з учнями; організація 

роботи учнів у групах, проведення змагальних форм роботи; використання 

зворотного зв‘язку, схвалення дій учнів; навички керівництва класом; 

дотримання структури виховного заходу; проведення рефлексії заняття за 

напрямами: досягнення, результат, психологічний стан) були однаковими у двох 

групах в ЕГ і у КГ. По-друге, вважаємо, що для формування педагогічних умінь 

і навичок потрібен більш тривалий проміжок часу, ніж один семестр, протягом 

якого вивчалася навчальна дисципліна «Педагогіка» або навіть одна тема, 

протягом якої формувались уміння й потім закріплювалися на інших заняттях.  
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На другому етапі навчально-наукового педагогічного проєкту  майбутні 

вчителі проводили дослідження за розробленими анкетами. Наприклад, в 

опитуванні учнів, проведеному майбутніми вчителями в межах проєкту 

«Медіаграмотний Я і Ти», взяли участь учні 3–4 класів (загальною вибіркою 

360 осіб). У процесі вивчення сформованості дослідницьких умінь студентів 

предметом аналізу стали: дотримання процедури проведення анкетування, 

забезпечення анонімності дослідження, об‘єктивність суджень у аналізі 

результатів відповідей студентів, поширення результатів анкетування на 

побудову педагогічного процесу. Спостереження виявили наявність помилок у 

процедурі дослідження у 48 % студентів експериментальної групи та у 56 % 

контрольної.    

Аналіз наявності кореляції отриманих студентами результатів 

дослідження учнів та побудови педагогічної діяльності на їх основі, дозволив 

виявити, що відповідність теми, змісту загальношкільних та загальнокласних 

виховних заходів у навчально-наукових педагогічних проєктах отриманим 

висновкам спостерігалась у 87 % студентів експериментальної вибірки, 39 % 

– контрольної. Наприклад, у межах ННПП «Медіограматний Я і Ти» 

(Додаток С.4) пріоритетними стали теми загальношкільних акцій: «Інстаграм 

сторінка», «Пошта добрих SMS»; загальнокласних: «Копіювання – не завжди 

добре!», «Новини шкільного життя. Як писати новину», «Нетикет», 

«Кіберзалякування», «Основні правила мережевої моралі». На запитання «Чи 

важлива спеціальна виховна робота з медіаграмотності для учнів?» отримали 

відповіді в експериментальній та контрольній виборці відповідно: «так» – 

69 % студентів ЕВ, 43 % студентів КВ; «ні» – 7 % студентів ЕВ, 10 % 

студентів КВ; «не знаю» – 24 % студентів ЕВ, 47 % студентів КВ. 

Аналіз показників самосприйняття в контексті професійної 

ідентичності продемонстрував найбільшу різницю в даних порівняно з усіма 

наведеними вище критеріями. Наприкінці формувального експерименту 

зазначено, що 32 % студентів ЕГ (8 % КГ) характеризували себе в 

самоописах як учителя; 19 % студентів ЕГ навели в самоописах важливі для 
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педагогічної діяльності якості та характеристики. Узагальнення всього 

масиву наведених даних та оціночних суджень дає підстави для твердження, 

що виявлено більш високі показники в експериментальній групі, ніж у 

контрольній.  

Вивчення сприйняття себе вчителем ґрунтувалося на тесті Куна – 

Макпартленд (Модифікація Т. Румянцевої), створеному на основі Я-

концепції Манфреда Куна (Kuhn, McPartland, 1954). Студентам були 

запропоновані такі запитання: Хто Я?, Який Я? (модифікація О. Юрченко) і 

авторська модифікація теста Куна – Макпартленд: Який я вчитель? Які мої 

якості дозволяють буті успішнім у навчанні інших? На запитання «Який я 

вчитель?» в контрольній групі 15 % студентів не дали відповідь, у 

експеріментальній – усі студенти намагались описати себе як учителя. 

Якісний аналіз отриманих відповідей студентів показав, що в 

експеріментальній групі 19 % студентів навели в самоописах важливі для 

педагогічної діяльності якості й характеристики (емпатія, підтримка, 

справедливість, повага до думки дитини тощо), в контрольній групі 8 % 

студентів характеризували себе в самоописах як учителя. За запитанням «Які 

мої якості дозволяють бути успішнім у навчанні інших? отримали: 16 % 

студентів ЕГ і 11 % студентів КГ дали відповідь, якісний аналіз виявив 

важливі для педагогічної професії особистісні якості в обох вибірках. 

Поряд із тим, спостерігали динаміку у сприйнятті студентами себе 

представником професії (рис. 5.12).  

Констатували більший відсоток позитивних відповідей в інтерпретації 

студентами себе як учителя, починаючи з другого етапу ННПП до останнього 

й після завершення вивчення навчальної дисципліни «педагогіка».  

Отже, аналіз отриманих даних експертних оцінок продуктів ННПП та 

процесу реалізації студентами навчально-наукового педагогічного проєкту 

виявив більший показник за кожним критерієм для експериментальної групи 

порівняно з контрольною.  
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Рис. 5.12 Криві, що відображають сприйняття студентами себе як 

учителя в ЕГ і КГ на етапах ННПП 

 

За результатами експериментальної перевірки ефективності психолого-

педагогічних умов (підрозділ 5.1) виявили, що кожна група мала позитивні 

зрушення в динаміці професійної ідентичності студентів, поряд із тим 

статистично значущу тенденцію до формування виявили: показники «образ 

професії» та «професійна мотивація» за реалізації першої психолого-

педагогічної умови – розвиток рефлексивності майбутніх учителів у 

корпоративному середовищі закладу вищої освіти; показники «образ 

професіонала» та «професійна позиція» за дотримання другої психолого-

педагогічної умови – створення навчально-наукового педагогічного проєкту, 

який інтегрує вивчення навчальної дисципліни, організацію навчальної 

педагогічної практики, здійснення наукового педагогічного дослідження; 

показник «ставлення до професії» за впровадження третьої психолого-
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педагогічної умови – взаємодія закладу вищої освіти та закладу загальної 

середньої освіти на всіх етапах створення й реалізації навчально-наукового 

педагогічного проєкту; показники «навчально-професійні плани» та 

«професійна самооцінка» за дотримання четвертої психолого-педагогічної 

умови – використання тренінгових технологій навчання в навчально-

науковому педагогічному проєкті. 

Статистичний аналіз засвідчив позитивну динаміку змін рівнів 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів: 

досягнута (+3 % ЕГ, -2 % КГ), мораторій (+10 % ЕГ, -1 % КГ), і негативну 

за рівнями: зумовлена (-2 % ЕГ, 0 % КГ), дифузна (-11 % ЕГ, +3 % КГ), що 

говорить про загальну позитивну тенденцію формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів. 

Означені висновки за результатами експериментальної перевірки в 

сукупності дозволили дійти висновку про ефективність застосування 

розробленої та науково-обґрунтованої педагогічної системи формування 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-

тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної підготовки 

закладів вищої освіти. 

 

Висновки до розділу 5 

 

У розділі здійснено експериментальну перевірку ефективності 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 

У процесі експериментальної перевірки ефективності розробленої 

педагогічної системи формування РПІМУ на основі обґрунтованих 

психолого-педагогічних умов було здійснено порівняння результатів 

констатувального та контрольного етапів педагогічного експерименту. На 
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різних етапах педагогічного експерименту брали участь здобувачі вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (219 осіб), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (63 особи), 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (65 особи), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (71 особа). На формувальному етапі 

педагогічного експерименту брали участь 199 студентів КГ та 219 студентів 

ЕГ.  

Зазначено, що валідність результатів забезпечувалася залученням до 

педагогічного експерименту груп студентів галузі знань 01 Освіта, які мали 

приблизно однаковий середній бал за результатами вступної кампанії та 

однаковий напрям підготовки для освітнього рівня «Бакалавр». За 

результатами аналізу було обрано спеціальність «014 Середня освіта» за 

спеціалізаціями 014.04 (Математика), 014.08 (Фізика), 014.09 (Інформатика), 

014.05 (Біологія та здоров‘я людини), 014.06 (Хімія), 014.07 (Географія), які 

склали генеральну сукупність для проведення педагогічного експерименту.  

Перевірка ефективності визначених психолого-педагогічних умов 

здійснювалась у чотирьох експериментальних групах, сформованих із 

генеральної сукупності випадковим чином протягом 2016–2020 років. До 

складу першої експериментальної групи (ЕГ1) було віднесено 48 осіб. В 

означеній групі було здійснено перевірку першої психолого-педагогічної умови. 

Склад другої експериментальної групи (ЕГ2) налічував 60 осіб, у ній 

перевірявся вплив другої психолого-педагогічної умови. До третьої 

експериментальної групи (ЕГ3) ввійшло 54 особи та було здійснено перевірку 

третьої психолого-педагогічної умови. Четверту експериментальну групу (ЕГ4) 

склади 57 осіб, які уможливили перевірку впливу четвертої психолого-

педагогічної умови. Оскільки досліджувались індивідуальні психологічні 

зрушення для кожного учасника педагогічного експерименту, було обрано 
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непараметричний критерій знаків для оцінки результатів педагогічного 

експерименту.  

Професійна ідентичність респондентів досліджувалася за такими 

показниками: П1 – навчально-професійні плани (визначені \ невизначені; 

власні \ запозичені); П2 – ставлення до професії (емоційне прийняття \ 

відкидання; раціональне \ ірраціональне); П3 – образ професії (цілісний \ 

фрагментарний; внутрішній \ зовнішній поверхневий); П4 – образ 

професіонала (чіткий \ розмитий; усвідомлений \ стереотипний); П5 – 

професійна позиція (активна \ пасивна; автономна \ залежна); П6 – 

професійна самооцінка (адекватна \ неадекватна; рефлексивна \ ригідна); 

П7 – професійна мотивація (позитивна \ негативна; інтринсивна 

(внутрішня) \ екстринсивна (зовнішня)). Опитування студентів 

проводилося двічі: перед формувальним педагогічним і наприкінці 

експерименту. Перевірено гіпотези: Н0: професійна ідентичність студентів 

не має позитивних тенденцій до посилення; На: професійна ідентичність 

студентів має статистично значущі тенденції до посилення, що зумовлено 

випадком односторонньої критичної області для критерію знаків (тенденції 

в бік посилення професійної ідентичності). 

Узагальнення даних статистичної перевірки результатів експерименту 

дозволило стверджувати, що кожна група мала позитивні зрушення в 

динаміці професійної ідентичності. Поряд із тим констатуємо, що в ЕГ1 

більш сформованими виявилися показники «образ професії» та «професійна 

мотивація» під впливом першої психолого-педагогічної умови; в ЕГ2 більш 

сформованими були показники «образ професіонала» та «професійна 

позиція», що спричинено дотриманням другої психолого-педагогічної умови; 

в ЕГ3 найбільшу динаміку зафіксовано в показнику «ставлення до професії», 

що обумовлено третьою психолого-педагогічною умовою; в ЕГ4 статистично 

значущу тенденцію до посилення виявили показники «навчально-професійні 

плани» та «професійна самооцінка» внаслідок дотримання четвертої 

психолого-педагогічної умови. 
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Отримані результати підтвердили ефективність розробленої 

педагогічної системи фомування РПІМУ на основі обґрунтованих 

психолого-педагогічних умов. Визначено, що на образ професії 

майбутнього вчителя та його професійну мотивацію позитивно вплинули  

цілеспрямований розвиток рефлексивності майбутніх учителів у процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» шляхом запровадження 

тренінгової програми, що інтегрована у зміст та методику викладання 

дисципліни, а також інклюзивне корпоративне середовище закладу вищої 

освіти. Виявлено, що інтеграція вивчення навчальної дисципліни, 

організації навчальної педагогічної практики та наукового педагогічного 

курсового дослідження як єдиного навчально-наукового проєкту 

забезпечила професійне занурення майбутніх учителів, прийняття 

професійної ролі, створило інклюзивне практико орієнтоване навчальне 

середовище й забезпечило формування образу професіонала та професійну 

позицію майбутніх учителів. Розробка й упровадження навчально-

наукового проєкту на засадах взаємодії закладу вищої освіти та закладу 

загальної середньої освіти сприяли формуванню емоційно-позитивного 

ставлення до професії майбутніми вчителями. Використання тренінгових 

технологій навчання в навчально-науковому педагогічному проєкті 

визначило динаміку розвитку професійної самооцінки та ефективність 

студентів у побудові навчально-професійних планів. Застосування методу 

експертної оцінки наукових і методичних творчих продуктів, розроблених 

студентами в межах ННПП протягом 2016–2021 років, дозволо виявити 

більшу динаміку зміни позиції респондентів експериментальної групи з 

ідентичності студента у професійну ідентичність вчителя, готовність до 

відповідального виконання навчально-професійних завдань порівняно зі 

студентами контрольної групи.  

Аналіз ефективності педагогічної системи формування РПІМУ 

здійснено за допомогою обробки результатів дослідження методом 

математичної статистики χ2 (хі-квадрат). Діаграма відображає подібність 
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для результатів контрольної та експериментальної груп і позитивну 

динаміку сформованості РПІМУ в експериментальній групі. Засвідчено 

позитивну динаміку змін рівнів сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів: досягнута (+3 % ЕГ, -2 % КГ), мораторій 

(+10 % ЕГ, -1 % КГ), і негативну за рівнями: зумовлена (-2 % ЕГ, 0 % КГ), 

дифузна (-11 % ЕГ, +3 % КГ), що довело ефективність розробленої 

педагогічної системи. 

Порівняння результатів сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної 

підготовки в експериментальних і контрольних групах на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту 

дозволило дійти висновку про ефективність застосування розробленої та 

науково-обґрунтованої педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

засобами проєктно-тренінгових технологій. 

 

Основний зміст п‘ятого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Коваленко, 2017c, 2018b, 2019e 2019b, 2019f, 2019g, 2020a, Коваленко, 

Гриценко, 2020e, Коваленко, 2020d, 2021b, 2021c, 2021d , 2021f, Kovalenko, 

2021a). 
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ВИСНОВКИ 

 

Розробка, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка 

ефективності педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій дозволила дійти таких висновків: 

1. Обґрунтовано теоретико-методологічні та нормативні засади 

дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі.  

Методологію дослідження представлено в моделі на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному рівнях. 

Означена модель уможливила розроблення необхідного методологічного 

інструментарію теоретичних і методичних засад формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій у закладах вищої освіти.  

Окреслено проблему формування ідентичності як міждисциплінарний 

науковий дискурс, що дозволило сформулювати покладену в основу 

дослідження концепцію формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у ЗВО засобами проєктно-тренінгових технологій. 

З‘ясовано науково-теоретичні підходи дослідників до розуміння основних 

питань дисертаційного дослідження. Визначено, що професійна ідентичність 

являє собою психосоціальне динамічне утворення особистості, результат 

самоототожнення, самовизначення; проявляється в емоційно-позитивному 

ставленні до себе як представника професії; сукупність стійких переконань, 

цінностей, потреб, мотивів, здібностей у контексті професійної діяльності та 

відчуття єдності й уналежнення з професійною спільнотою.  

Визначено, що рання професійна ідентичність майбутнього вчителя 

являє собою інтегральне динамічне (нестійке, орієнтоване на зовнішні 

домінанти) особистісне утворення, усвідомлення та прийняття себе 
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професіоналом у контексті особистісної та соціальної ідентичності на ранніх 

етапах професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти.  

Визначено функції ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів (адаптивна, приналежності, тотожності, екзистенційна). 

Поняття «формування ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів» дефініційовано як цілеспрямований процес створення в перші роки 

професійного навчання емоційно-позитивного сприйняття здобувачем освіти 

професійної групи, педагогічної діяльності, власної належності до 

професійної спільноти, формування цілісного професійного образу, 

ставлення до професій, професійної самооцінки, побудови навчально-

професійних цілей, планів, розвитку професійної мотивації, професійної 

позиції задля активного опанування професією та подальшої ефективної 

самореалізації в педагогічній діяльності в системі педагогічної професійної 

підготовки закладу вищої педагогічної освіти.  

З‘ясовано, що найбільш поширеними підходами, з позицій яких рання 

професійна ідентичність майбутніх учителів розглядається зарубіжними 

вченими, є філософський, психологічний, соціологічний. Окреслено 

характерні для зарубіжного наукового дискурсу складові ранньої професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, а саме: самоефективність, самооцінка, 

відданість професії, задоволеність роботою, орієнтація на завдання, 

мотивація до роботи та перспективи на майбутнє. 

2. Визначено структуру ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів, у якій виокремлено такі компоненти: когнітивно-ціннісний, 

емоційно-рефлексивний та мотиваційно-діяльнісний компоненти; критерії 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

(особистісної автономності, ідентичнісної інтегрованості), уточнено 

показники: когнітивно-ціннісний компонент (образ професії, образ 

професіонала); емоційно-рефлексивний компонент (емоційно-позитивне 

ставлення до професії, професійна самооцінка); мотиваційно-діяльнісний 

компоненти (навчально-професійні цілі, плани, професійна мотивація, 
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професійна позиція) та схарактеризовано рівні сформованості РПІМУ: 

досягнута, мораторій, зумовлена, дифузна. Схарактеризовано рівні 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів: 

досягнута – сформованість педагогічних компетентностей, уявлень 

майбутніх учителів про місію педагогічної професії, образ учителя; умови 

та цінності педагогічної професії, професійну групу; позитивне сприйняття 

себе як суб‘єкта навчально-професійної діяльності, майбутньої 

професійної діяльності, уподібнення себе з представниками професійної 

групи; готовність майбутніх учителів до самореалізації у професії; 

наявність планів професійної самореалізації; мораторій – характеризує 

суперечливий стан: недостатня сформованість педагогічних 

компетентностей поряд із прагненням і готовністю до самореалізації себе в 

обраній професії, фрагментарний образ професії, образ професіонала, 

неприйняття здобувачами освіти майбутньої професії, невизначені, але 

власні професійні плани; зумовлена професійна ідентичність майбутнього 

вчителя ґрунтується на сформованих, але стереотипних, успадкованих від 

референтної людини чи групи професійних уявленнях і ставленні до 

професійної спільноти, себе як професіонала, передбачає адекватну, але 

ригідну самооцінку, визначені, але не власні професійні цілі, пасивну й 

залежну професійну позицію та негативну екстринсивну професійну 

мотивацію; дифузійна – недостатня сформованість педагогічних 

компетентностей, уявлень майбутніх учителів про місію педагогічної 

професії, частковий, поверхневий образ професії та розмитий, 

стереотипний образ професіонала; неприйнятя, ірраціональне ставлення до 

педагогічної професії, неадекватна й ригідна самооцінка; невизначені, 

запозичені навчально-професійні плани; пасивна, залежна професійна 

позиція та негативна, екстринсивна професійна мотивація.  

3. Виявлено стан сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в закладах 

вищої освіти. Найбільш високими виявилися показники когнітивно-ціннісного 
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компоненту, значно нижчими – емоційно-рефлексивного й мотиваційно-

діяльнісного компонентів. Виявлено чинники формування РПІМУ, які 

об‘єднано в такі групи: макрочинники (глобальний, панрегіональний), що 

відображають вплив суспільно-політичного, суспільно-економічного, 

культурно-освітнього, інформаційно-технологічного, демографічного розвитку 

сучасної цивілізації в умовах побудови суспільства знань; мезочинники 

(загальнодержавний, регіональний, локальний, інституційний, 

субінституційний), що відображають національні, регіональні, локальні та 

інституційні впливи на формування досліджуваного феномену; мікрочинники 

(особистісні (викладач, студент, адміністратор), структурних складових 

професійно-педагогічної системи), що мають особистісний і професійно 

зумовлений характер.  

З‘ясовано, що становлення професійної ідентичності майбутніх 

учителів має нелінійний, хвильоподібний характер, проходить через кризи, 

важливі для її становлення. Доведено актуальність цілеспрямованого 

формування ранньої професійної ідентичності студентів другого року 

навчання, для більшості яких характерний стан кризи професійної 

ідентичності, обумовлений переглядом професійного вибору протягом 

першого року навчання у ЗВО.   

Результати констатувального експерименту підтвердили необхідність 

теоретичного обґрунтування, розробки й побудови педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти, виокремлення наукових підходів, дидактичних принципів, 

психолого-педагогічних умов, вибудови відповідної технології – навчально-

наукового педагогічного проєкту, що є триєдністю теоретичної, практичної 

та науково-дослідної складових професійно-педагогічної підготовки. 

4. Розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 
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Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів і вокремлено такі блоки: концептуально-цільовий, 

змістово-технологічний та результативно-прогностичний. Концептуально-

цільового блок відображає мету педагогічної системи, яка полягала у 

формуванні ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної 

підготовки закладу вищої освіти; сукупність наукових підходів 

(загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний, акмеологічний, 

аксіологічний, середовищний, екзистенційний та дидактичні підходи: 

компетентнісний, студентоцентрований, контекстний); дидактичних 

принципах (загальнодидактичні, дидактики вищої школи, спеціальні); 

чинників, що обумовлюють формування РПІМУ (макрочинники, 

мезочинники, мікрочинники) та функції РПІМУ (адаптивна, приналежності, 

тотожності, екзистенційна). 

У змістово-технологічному блоці подано етапи створення та реалізації 

педагогічної системи (рефлексивного занурення, теоретичного моделювання, 

практичної апробації, професійного прогнозування); розкрито 

взаємообумовленість складових та особливостей функціонування навчально-

наукового педагогічного проєкту (зміст, технології, форми, методи, етапи 

його здійснення (проєктування, дослідження, моделювання, навчання на 

робочому місці, презентації та популяризації), продукти проєкту); психолого-

педагогічні умови. 

У результативно-прогностичному блоці моделі окреслено результат 

моделювання та впровадження педагогічної системи – сформованість ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів; визначено критерії 

(особистісної автономності, ідентичнісної інтегрованості), показники (образ 

професії, образ професіонала, емоційно-позитивне ставлення до професії, 

професійна самооцінка, навчально-професійні плани, професійна мотивація, 
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професійна позиція); рівні сформованості ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів (досягнута, мараторій, зумовлена, дифузна). 

5. Визначено психолого-педагогічні умови формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

засобами проєктно-тренінгових технологій: перша – розвиток рефлексивності 

майбутніх учителів у корпоративному середовищі закладу вищої освіти; 

друга – створення єдиного навчально-наукового педагогічного проєкту; третя 

– взаємодія закладів загальної середньої освіти та закладу вищої освіти на 

всіх етапах розробки й упровадження навчально-наукового педагогічного 

проєкту; четверта – використання тренінгових технологій навчання в 

навчально-науковому педагогічному проєкті.  

Аргументовано, що отримані результати дозволили стверджувати, що 

визначені психолого-педагогічні умови забезпечили ефективність 

педагогічної системи, цілісність процесу формування, синергетичний ефект і 

ефективність навчально-наукового педагогічного проєкту у сформованості 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів.  

Виявлено, що послідовна перевірка запроваджуваних психолого-

педагогічних умов відобразила еволюційність розвитку педагогічної 

технології навчально-наукового педагогічного проєкту. Цілісна послідовна 

реалізація означених психолого-педагогічних умов уможливила створення 

інклюзивного контекстного рефлексивного середовища формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 

6. Схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та 

етапи реалізації досліджуваної педагогічної системи.  

Обґрунтовано педагогічну систему формування РПІМУ як 

взаємопов‘язану та взаємозалежну триєдину сукупність теоретичної 

(вивчення навчальної дисципліни), практичної (проходження навчальної 

педагогічної практики) та науково-дослідницької (здійснення наукового 
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педагогічного дослідження) складових професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя другого року навчання, об‘єднаних спільною освітньою 

метою, методологічними й дидактичними підходами, принципами та 

педагогічною технологією реалізації.  

Педагогічна технологія формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів – навчально-науковий педагогічний проєкт, забезпечила 

інтеграцію вивчення педагогічної навчальної дисципліни, проходження 

навчальної педагогічної практики та здійснення наукового педагогічного 

дослідження актуальною педагогічною проблематикою та створення 

безпечного рефлексивного контекстного середовища творчої взаємодії ЗВО 

та ЗЗСО, що уможливило розробку наукових і методичних навчально-

професійних продуктів учасників проєкту. 

Виокремлено етапи реалізації навчально-наукового педагогічного 

проєкту: проєктування, дослідження, моделювання, навчання на робочому 

місці, презентації та популяризації. Доведено, що ННПП дозволив 

оптимізувати реалізацію традиційних форм і методів викладання 

педагогічних дисциплін, організації практики й наукового педагогічного 

дослідження та запровадити спеціальні форми (тренінг-заняття, тренінг-

консультація), що в цілому забезпечило ефективне функціонування створеної 

педагогічної системи формування РПІМУ.  
Відповідно до розробленої структурно-функціональної моделі 

педагогічну систему РПІМУ реалізовано за такими етапами: рефлексивного 

занурення, теоретичного моделювання, практичної апробації, професійного 

прогнозування. Послідовність етапів ґрунтувалася на розумінні сутності 

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів та особливостей 

процесу її формування. В означеній послідовності перший етап передбачав 

рефлексію студентами наявного рівня сформованості показників ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів, четвертий етап педагогічної 

системи акцентував увагу здобувачів освіти на рефлексії отриманого в 

навчально-науковому педагогічному проєкті навчального здобутку, змін 
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сформованості компонентів ранньої професійної ідентичності майбутніх 

учителів. Другий і третій етапи педагогічної системи передбачали змістове 

наповнення компонентів, а саме розвиток образу професії, професіонала, 

емоційно-позитивне ставлення до професії, професійну самооцінку, 

навчально-професійні цілі, плани, професійну мотивацію, професійну 

позицію.  

7. Здійснено експериментальну перевірку ефективності педагогічної 

системи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти. 

У результаті експериментальної перевірки ефективності розробленої 

педагогічної системи виявлено позитивну динаміку сформованості РПІМУ 

за показниками: образ професії, образ професіонала, ставлення до 

професії, професійна самооцінка, навчально-професійні плани, професійна 

мотивація, професійна позиція, що забезпечило усвідомлення та прийняття 

майбутнім учителем себе професіоналом у контексті особистісної та 

соціальної ідентичності на ранніх етапах професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти. Доведено динаміку змін рівнів 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

критерієм знаків і критерієм χ2 (хі-квадрат) у процесі педагогічного 

експерименту в цілому: позитивну (досягнута (+3 % ЕГ, -2 % КГ), 

мораторій (+10 % ЕГ, -1 % КГ)), і негативну (зумовлена (-2 % ЕГ, 0 % КГ), 

дифузна (-11 % ЕГ, +3 % КГ)) та покомпонентно.  

Підсумки експериментальної перевірки дозволили стверджувати, що 

розроблена та обґрунтована педагогічна система формування ранньої 

професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових 

технологій на основі діяльнісного, системного, акмеологічного, 

аксіологічного, середовищного, праксеологічного, екзистенційного, 

компетентнісного, студентоцентрованого, контекстного підходів та її 

імплементація в освітній процес професійно-педагогічної підготовки ЗВО 
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забезпечили ефективність процесу формування емоційно-позитивного 

сприйняття здобувачами освіти професійної групи, педагогічної діяльності, 

власної належності до професійної спільноти, формування цілісного 

професійного образу, ставлення до професії, професійної самооцінки, 

побудови навчально-професійних планів, розвитку їх професійної мотивації, 

професійної позиції. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у 

системі професійно-педагогічної підготовки ЗВО. До перспективних 

напрямів подальших наукових розвідок відносимо: концептуальні основи 

формування РПІМУ; педагогічний моніторинг сформованості професійної 

ідентичності майбутнього вчителя на різних етапах професійної 

підготовки; розробку педагогічної системи формування корпоративного 

середовища ЗВО з метою розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів на основі вивчення й систематизації перспективного 

європейського та світового досвіду. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673319
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

Опитувальник «Професійна ідентичність» (А. Озеріна) 

 

Метою даного опитувальника є дослідження особливостей динаміки 

професійної ідентичності студентів. 

Дана методика належить до особистісних опитувальників. Завдяки здатності 

концептуалізувати себе, респондент оцінює та описує своє місце у професії. 

Дослідник, спираючись на результати такого стандартизованого самозвіту, може 

простежити особливості сприйняття студентом себе у професійному середовищі. 

Опитувальник містить дві підсумкові шкали, що відображають рівень 

сформованості та зрілості професійної ідентичності, різне поєднання яких дає один 

із чотирьох статусів ідентичності. Високий рівень за шкалами сформованості та 

зрілості характеризує досягнуту професійну ідентичність; високий рівень 

сформованості й низький зрілості (або незрілість) – обумовлений; низький рівень 

сформованості (або несформованість) і високий зрілості - мораторій; низький 

рівень сформованості та зрілості - дифузну.  

За методикою можна простежити динаміку елементів професійної 

ідентичності студентів за допомогою підрахунку результатів за сімома субшкалам.  

Сім субшкал – навчально-професійні цілі та плани, ставлення до професії, 

образ професії, образ професіонала, професійна позиція, професійна самооцінка, 

професійна мотивація. Кожна субшкала утворена різним поєднанням, так званих, 

субкатегорій, що дозволяє простежити особливості формування кожного елемента 

ідентичності. 

1. Образ професії: 1) цілісний \ фрагментарний; 2) внутрішній \ поверхневий. 

2. Образ професіонала: 1) чіткий \ розмитий; 2) усвідомлений \ стереотипний. 

3. Ставлення до професії: 1) емоційне прийняття \ відкидання; 2) раціональне 

\ ірраціональне. 

4. Професійна самооцінка: 1) адекватна \ неадекватна; 2) рефлексивна \ 

ригідність. 

5. Навчально-професійні цілі та плани: 1) певні \ невизначені; 2) власні \ 

запозичені. 

6. Професійна позиція: 1) активна \ пасивна; 2) автономна \ залежна. 

7. Професійна мотивація: 1) позитивна \ негативна; 2) интринсивная \ 

екстрінсівно. 

 

Таким чином, кожен елемент професійної ідентичності студента наділений 

певною характеристикою.  

Наприклад, навчально-професійні цілі та плани студента можуть бути 

визначеними та власними, або певними й запозиченими, або невизначеними та 

власними, або невизначеними й запозиченими.  

Нагадаємо, що кожне таке поєднання субкатегорій відповідає одному з 

чотирьох статусів професійної ідентичності: досягнутому, мораторію, дифузному, 

обумовленому. Наприклад, внутрішній і цілісний образ професії відповідає статусу 

досягнутої ідентичності, а поверхневий і фрагментарний - дифузійної і так далі. 
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Шановні студенти! 

Вам пропонується низка тверджень, кожне з яких стосується професії вчитель. Якщо ви 

згодні з твердженням, поставте знак "+", якщо не згодні - знак "-". 

 

1. У мене немає чітких переваг щодо того, чим займатися після закінчення ЗВО. 

2. У професійному плані я піду за прикладом близьких мені людей. 

3. Я відчуваю, що зробив (ла) правильний професійний вибір. 

4. З кожним роком навчання я все більше переконуюся, що ця професія мені не підходить. 

5. Мені важливо, щоб моя майбутня професія дозволила проявитися моїй 

індивідуальності. 

6. Я знаю кілька місць, де можна працювати за моєю спеціальністю. 

7. Я знаю, які особистісні якості сприяють успіху в моїй майбутній професії. 

8. Я вважаю, що показником професіоналізму є розмір заробітної плати. 

9. У мене вже є певний професійний досвід за спеціальністю. 

10. Я пішов (ла) вчитися саме за цією спеціальністю, тому що мені порекомендували. 

11. Я поки не професіонал, але думаю, що зможу всьому навчитися. 

12. Мій особистий досвід показав, що я зможу стати хорошим фахівцем. 

13. У майбутньому я буду намагатись уникати можливих неприємностей на роботі, ніж 

прагнути отримати похвалу. 

14. Якщо професія престижна, то сам процес роботи не має великого значення для мене. 

15. Я чітко уявляю собі своє подальше професійне майбутнє. 

16. Мені важливо, щоб мій професійний вибір схвалили близькі люди. 

17. Мені категорично не подобається спеціальність, якій я навчаюся. 

18. Мені підходить обрана мною спеціальність через низку причин. 

19. Для мене майбутня професія – це інструмент досягнення певного статусу в суспільстві. 

20. Я не уявляю, яким чином можна реалізувати отримані у ЗВО знання. 

21. Я можу описати основні методи й форми роботи вчителя. 

22. На мій погляд, професіоналу цікавий тільки результат, а не процес роботи. 

23. Я не готовий (а) працювати за спеціальністю, на якій я навчаюся. 

24. Я би вступив (ла) на навчання куди хочу, навіть якби мій вибір суперечив думці 

батьків (близьких людей). 

25. Я впевнений (а), що, незалежно від моїх знань, після закінчення навчання я не буду 

затребуваний (а) як фахівець. 

26. Гарні оцінки – важливий показник професійних успіхів у майбутньому. 

27. Для мене більш важливо, щоб мою роботу ніхто не критикував, ніж схвалення її 

деякими. 

28. Я не довіряю зовнішній привабливості професій. 

29. Я прагну до здійснення моїх професійних цілей. 

30. Я приймаю рішення щодо свого майбутнього самостійно. 

31. Я відчуваю емоційний підйом, коли думаю, які перспективи відкриє переді мною моя 

спеціальність після закінчення ЗВО. 

32. Я думаю, мої особистісні якості відповідають обраній мною професії. 

33. Я чудово розумію, для чого потрібна моя спеціальність у суспільстві. 

34. У мене немає цілісної картини моєї майбутньої професії. 

35. Я не знаю, яким має бути ідеальний представник моєї майбутньої професії. 

36. Я знаю, якими вміннями я повинен (а) оволодіти, щоб відчути себе фахівцем у цій 

галузі. 

37. Мої навчально-професійні успіхи дозволили мені представити себе майбутнім 

фахівцем. 

38. Для мене головне, щоб оточуючі вважали, що з мене вийде хороший фахівець. 
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39. Я вважаю, випускник одразу після ЗВО не може працювати за фахом, тому що йому не 

вистачає знань. 

40. Якщо оточуючі хвалять результати праці, значить, людина досягла успіху у професії. 

41. Я б хотів, щоб моя професія дозволяла мені виділятися серед оточуючих. 

42. Я не буду працювати там, де мені абсолютно нецікаво, навіть за великі гроші. 

43. Мої професійні інтереси постійно змінюються. 

44. Мені б хотілося, щоб хтось направив мене у професії. 

45. Я думаю, викладачі бачать мій інтерес до спеціальності. 

46. Якби я знову обирав (ла) ЗВО, то вибрав (ла) б іншу спеціальність. 

47. Я поки погано розумію, що являє моя майбутня професія. 

48. Моя майбутня професія нічим не відрізняється від багатьох інших. 

49. Я не знаю, як досягти професіоналізму в досліджуваної мною сфері праці. 

50. Я вважаю, що людина повинна прийти в цю професію за покликанням. 

51. Я відчуваю себе скоріше студентом, ніж майбутнім фахівцем. 

52. Рішення, що стосуються мого професійного майбутнього, я приймаю самостійно. 

53. Якщо в мене буде бажання та прагнення, то я зможу стати хорошим фахівцем. 

54. Професіонал може самостійно об‘єктивно оцінити якість своєї роботи. 

55. Заради ймовірного кар‘єрного зростання я би міг піти на ризик, не дивлячись на 

можливість провалу. 

56. Для мене важливіше отримувати високу зарплату, ніж самореалізуватись у професії. 

 

 
Визначення статусу професійної ідентичності 
Ключ (кожне співпадіння з ключем оцінюється в 1 бал) 

Шкала сформованості елемента ПІ:  

відповідь «Так» на питання: 3, 6, 7, 9, 11, 15, 21, 29, 31, 37, 41, 45, 53, 55;  

відповідь «Ні» на запитання: 1, 13, 17, 20, 23, 25, 27,34,35,39,43,48,49,51. 

Шкала зрілості:  

відповідь «Так» на питання: 5, 12, 18, 24, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 50, 52, 54;  

відповідь «Ні» на запитання: 2, 4, 8, 10, 14, 16, 19, 22, 26, 33, 38, 40, 44, 46, 47, 56. 

 

Профіль професійної ідентичності 

Ключ (кожний збіг з ключем оцінюється в 1 бал). 

1. Навчально-професійні плани: 

1) визначені / невизначені. Показник визначеності планів дорівнює величині збігів 

відповідей із наступними: відповідь «Так» на питання: 15, 29; відповідь «Ні» на 

запитання: 1, 43. 

2) власні / запозичені. Показник власних планів дорівнює величині збігів відповідей із 

наступними: відповідь «Так» на питання: 30; відповідь «Ні» на запитання: 2, 16, 44. 

2. Ставлення до професії: 

1) емоційне прийняття \ неприйняття. Показник емоційного прийняття професії дорівнює 

величині збігів відповідей із наступними: відповідь «Так» на питання: 3, 31, 45; відповідь 

«Ні» на запитання: 17. 

2) раціональне /  ірраціональне. Показник раціональності взаємини до професії дорівнює 

величині збігів відповідей із наступними: відповідь «Так» на запитання: 18, 32; відповідь 

«Ні» на запитання: 4, 46. 

3. Образ професії: 

1) цілісний / фрагментарний. Показник цілісності образу професії дорівнює величині 

збігів відповідей із наступними: відповідь «Так» на запитання: 6; відповідь «Ні» на 

запитання: 20, 34, 48. 
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2) внутрішній / поверхневий. Показник внутрішнього образу професії дорівнює величині 

збігів відповідей із наступними: відповідь «Так» на запитання: 5, 33; відповідь «Ні» на 

запитання: 19, 47. 

4. Образ професіонала: 

1) чіткий / розмитий. Показник чіткого образу професіонала дорівнює величині збігів 

відповідей із наступними: відповідь «Так» на запитання: 7, 21; відповідь «Ні» на 

запитання: 35, 49.  

2) усвідомлений / стереотипний. Показник усвідомленого образу професіонала дорівнює 

величині збігів відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 36, 

50; відповідь «Ні» на запитання: 8, 22. 

5. Професійна позиція: 

1) активна / пасивна. Показник активної професійної позиції дорівнює величині збігів 

відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 9, 37; відповідь 

«Ні» на запитання: 23, 51.  

2) автономна / залежна. Показник автономної професійної позиції дорівнює величині 

збігів відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 24, 52; 

відповідь «Ні» на запитання: 10, 38. 

6. Професійна самооцінка: 

1) адекватна \ неадекватна. Показник адекватної професійної самооцінки дорівнює 

величині збігів відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 11, 

53; відповідь «Ні» на запитання: 25, 39. 

2) як результат власної рефлексії / результат оцінки інших. Показник професійної 

самооцінки як результату власної рефлексії дорівнює величині збігів відповідей 

піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 12, 54; відповідь «Ні» на 

запитання: 26, 40. 

7. Професійна мотивація 

1) позитивна / негативна. Показник позитивної мотивації дорівнює величині збігів 

відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання: 41, 55; відповідь 

«Ні» на запитання: 13, 27.  

2) интринсивна / екстринсивна. Показник внутрішньої орієнтації дорівнює величині збігів 

відповідей піддослідних із наступними: відповідь «Так» на запитання; 28, 42; відповідь 

«Ні» на запитання: 14, 56. 
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Додаток Б 

 

Адаптований опитувальник професійної ідентичності студентів 

У. Родигіної 

 
Інструкція 

Вам належить дати відповіді на кілька тверджень опитувальника. Ми просимо вас 

акуратно записувати Ваші відповіді на спеціальному бланку. На наступні нижче питання 

не існує правильних і неправильних відповідей. Будь ласка, дайте відповідь на кожен із 

них згідно з Вашою власною думкою. Уважно прочитайте запитання та вкажіть Вашу 

ступінь згоди / незгоди з кожним твердженням, наведеним нижче, використовуючи таку 

шкалу: 5 – абсолютно згоден; 4 – згоден; 3 – не думав про це, не знаю; 2 – не згоден; 1 – 

абсолютно не згоден. 

 

Текст опитувальника 

1. Професія вчителя задовольняє не всім моїм життєвим потребам і запитам. 

2. Мої думки про майбутню кар‘єру в педагогічній діяльності доставляють мені радість. 

3. Мій інтерес до педагогічної діяльності виник досить давно (задовго до вступу на 

факультет психології) і саме він сприяв тому, що я поставив собі за мету вступити в 

педагогічний університет. 

4. Професія педагога для мене – це один зі способів самореалізації в житті. 

5. У мене є потреба більшу частину свого вільного часу проводити, займаючись 

педагогічною діяльністю. 

6. Професія педагога не завжди викликає в мене позитивні емоції. 

7. Я вже давно передбачив (ла) все, що мені потрібно для того, щоб працювати 

вчителем. 

8. Я не впевнений (а), що навчання за моєю спеціальністю сприяє моєму саморозвитку. 

9. Освіта, яку я отримую в університеті, буде цілком достатньою на всю мою 

педагогічну карьєру. 

10. Поки я не будую планів, що буду робити після закінчення ЗВО. 

11. Я вчуся для того, щоб навчати інших. 

12. Є деякі питання в педагогічній діяльності, які до кінця мені не зрозумілі, але я знаю, 

як можна отримати необхідну мене інформацію. 

13. Я довго розмірковував (ла), зважуючи всі «за» і «проти», перш ніж зробити свій 

професійний вибір. 

14. Я думаю, що поки вчишся, необов‘язково набувати досвіду практичної педагогічної 

діяльності. 

15. У мене немає особливого бажання працювати за фахом. 

16. Якби я знову опинився (ла) в ситуації вибору, то вже не обрав (ла) би знову 

педагогічну діяльність як сферу професійної діяльності. 

17. Я дуже засмучуюсь при думці, що через якісь обставини не зможу працювати 

вчителем. 

18. Я розчарований (а), тому що уявляв професію вчителя трохи інакше. 

19. Я вважаю, що у професії вчителя не можна ставити собі цілі, планувати, щоб потім не 

розчаруватися. 

20. Я можу однозначно стверджувати, що робота за фахом вчителя – це моє покликання. 

21. Педагогічна діяльність, як і будь-яка інша спеціальність, – лише засіб заробляти 

гроші. 

22. Мої особистісні якості відповідають професії вчитель. 

23. Я розділяю цінності педагогічної професії (справедливість, толерантність, відданість 

тощо). 
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24. Серед моїх учителів є люди, думка яких мені важлива й зараз. 

25. Постать учителя для мене високошанована. 

26. Я можу уявити себе одним(однією) з педагогічного колективу 

 

Опрацювання результатів 

Необхідно підрахувати кількість балів за чотирма шкалами. 

Шкала 1 «Позитивні емоції, пов‘язані із задоволенням потреб людини в даній 

професії»: питання 1, 2, 4, 5, 11, 20. 

Шкала 2 «Негативні емоції, пов‘язані з незадоволенням потреб людини в даній 

професії»: питання, 6, 8, 15, 16, 17, 18. 

Шкала 3 «Позиція активного ставлення студента до професії, що здобувається»: 

питання 3, 4, 7, 12, 13, 20. 

Шкала 4 «Позиція пасивного ставлення студента до професії, що здобувається»: 

питання 8, 9, 10, 14, 19, 21. 

Далі, щоб дізнатися про переважання позитивних емоцій над негативними, 

потрібно з результатів за шкалою 1 (позитивні емоції) відняти результати за шкалою 

2 (негативні емоції). Якщо число (Показник переважання емоцій) вийшло негативним, то 

у випробуваного переважають негативні емоції, пов‘язані з незадоволенням потреб 

людини в даній професії. 

Те саме необхідно виконати з шкалами 3 і 4. З результатів за шкалою 3 відняти 

результати за шкалою 4. Якщо виходить негативне число (показник активності), у даного 

студента переважає позиція пасивного ставлення до одержуваної професії. 

У підсумку ми бачимо, що дві величини характеризують професійну ідентичність 

студента: показник переважання емоцій і показник активності. 

Залежно від вираженості даних показників можна виділити дев‘ять типів 

професійної ідентичності студента. 
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Додаток В 

Діагностична методика А. В. Карпова, В. В. Пономарьової визначення 

індивідуальної міри вияву рефлексивності 

 

Інструкція для обстежуваних  

Вам потрібно дати відповіді на декілька тверджень опитувальника.  

У бланку відповідей номера питання проставте, будь ласка, цифру, відповідну варіанту 

Вашої відповіді:  

1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – мабуть невірно; 4 – не знаю; 5 – мабуть вірно; 6 – 

вірно; 7 – цілком вірно.  

Не замислюйтеся довго над відповідями.  

Пам‘ятайте, що правильних або неправильних відповідей у даному випадку бути не може. 

Перша відповідь, яка прийшла в голову і є вірною.  

 

Текст опитувальника 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї, хочу її з кимось 

обговорити.  

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу відповісти перше, що 

прийшло в голову.  

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай в думках планую 

майбутню розмову.  

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від думок про нього.  

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені буває цікаво 

раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка думок.  

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні труднощі.  

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають другорядне 

значення.  

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною.  

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.  

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не склав план.  

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх невдач.  

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки.  

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, уточнюю деталі, 

розглядаю всі варіанти.  

15. Я хвилююся про своє майбутнє.  

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою думкою, що 

прийшла в голову.  

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення.  

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи все нові й нові 

аргументи на захист своєї точки зору.  

19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в нім винен, я насамперед 

починаю ыз себе.  

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно обдумати та зважити.  

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколи не можу передбачити, якої поведінки 

чекають від мене оточуюючі.  

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках веду з нею діалог.  

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки й відчуття викликають у інших людях 

мої слова та вчинки.  
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24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов‘язково подумаю, в яких словах це 

краще зробити, щоб її не образити.  

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся іншими 

справами.  

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним.  

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.  

 

Ключ до методики Методика містить 27 тверджень, з яких15 є прямими (номери питань: 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотних тверджень, що 

необхідно враховувати при обробці результатів, коли для отримання підсумкового балу 

підсумовуються в прямих питаннях цифри, відповідні відповідям випробовуваних, а у 

зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при інверсії шкали відповідей.  

 

Усі пункти групуються в чотири групи:  

1) ретроспективна рефлексія діяльності (РРД) – номери тверджень: 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 

27;  

2) ситуативна рефлексія (СРД) – твердження : 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26;  

3) рефлексія майбутньої діяльності (РМД) –3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20;  

4) рефлексія спілкування та взаємодії з іншими людьми (РС) – номери запитань: 8, 9,19, 

21, 22, 23, 24, 26. 

  

Перевід тестових балів у стени 

 

 Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тестові 

бали 

80 і 

нижче 

80- 

100 

100- 

107 

108- 

113 

114- 

122 

123- 

130 

131- 

139 

140- 

147 

148- 

156 

157- 

171 

171 і 

вище 
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Додаток Г 

 

Тест Куна - Макпартленда «Хто Я» (Модіфікація Т.В. Рум’янцевої) 

 

Методика «Хто Я?» являє собою нестандартизований самоопис із відкритою 

формою і (в деяких модифікаціях) кількістю відповідей. Методика була запропонована в 

1954 році М. Куном і Т. Мак-Партландом, і має кілька модифікацій російською мовою. 

Тест створено на основі Я-концепції Манфреда Куна. Теоретичною основою 

методики служать концепції соціальних ролей і рольової поведінки, в рамках яких 

задається і спосіб самосприйняття людини як носія цих ролей. Цей факт знаходить своє 

відображення в самоописах випробовуваних. У той самий час особистості властиво 

рефлексувати і свої психологічні характеристики, своє місце не тільки в соціальному світі, 

але й у світі в цілому. Тому методика охоплює не тільки рольові аспекти, але всі сфери 

уявлень людини про свою особистість і її ядрі - «Я». Найбільш часто для аналізу 

відповідей випробовуваних застосовуються такі категорії угруповань: групи 

приналежності, тип спорідненості, основні заняття, риси характеру, інтерперсональний 

стиль, прагнення та ін. 

Внутрішня структура 

У загальних уявленнях методика не передбачає формалізованого стимульного 

матеріалу у вигляді питань, тверджень, списку якостей або картинок. Замість цього 

випробуваний на чистому аркуші повинен скласти список характеристик самого себе й 

висловити своє ставлення до даних характеристик. 

 

Процедура проведення 

оригінальний варіант 

Випробуваний повинен протягом 12 хвилин дати двадцять різних відповідей на 

питання, звернене до самого себе: «Хто я такий?» Відповіді слід давати в тому порядку, в 

якому вони спонтанно виникають. Потім він повинен оцінити кожну якість як позитивне 

(+), негативне (-), неоднозначне (±), або поставити знак того, що він не може в оцінці (?). 

Модифікація Т. В. Рум‘янцевої 

Головна відмінність методики в модифікації Рум‘янцевої – відсутність жорсткої 

регламентації кількості відповідей (випробуваний може дати їх більше 20, або менше). 

Принципи інтерпретації ті ж. 

Інструкція 

Протягом 12 хвилин дайте 20 відповідей на питання: «Хто я такий?». Відповіді 

варто давати в тому порядку, в якому вони спонтанно виникають. 

Потім оцініть кожну свою якість як позитивне (+), негативне (-), неоднозначне (±), 

або поставте знак того, що вам важко в оцінці (?). 

 

Інтерпретація 

Інтерпретація кількості відповідей 

За кількістю відповідей, даних за відведений проміжок часу, можна побічно судити 

про рівні рефлексії особистості. Чим більше відповідей дано за відведений час, тим рівень 

рефлексії вище. 
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У межах інтерпретації тесту Куна-Макпартленда можна визначити безліч 

ідентичностей людської особистості, такі як: статеве, соціальну, духовну, сімейну, 

професійну, індивідуальну, фізичну тощо. 

При цьому кожна ідентичність може бути виражена: 

• Прямо – відповідь містить пряме визначення будь-якої ідентичності. Наприклад, 

чоловік – варіант прямого вираження гендерної ідентичності. Прямі вираження 

характеризують явну, прийняту й відображену частину особистості. 

• Побічно – відповідь містить ознаки тієї чи іншої ідентичності. Наприклад, 

дружина, студентка, робітниця – варіанти непрямого вираження гендерної ідентичності (і 

прямого вираження сімейної та соціальної ідентичності). Непрямі вираження (особливо за 

відсутності прямих) свідчать про менш усвідомлюваної, витісненої частини особистості. 

• Чи не виражена зовсім – серед характеристик немає ні прямих, ні непрямих згадок 

тієї чи іншої ідентичності. При цьому відповідно ідентичність або не розвинена, або дуже 

глибоко витіснена. 

За контекстом можна судити про суб‘єктивну оцінку кожної ідентичності. Можливі 

такі основні варіанти: 

• Емоційно-позитивне ставлення виражається в позитивних характеристиках: 

хороший хлопець, уважний працівник. 

• Емоційно-негативне ставлення виражається в негативних характеристиках: 

невпевнений співробітник, негарний чоловік. 

• Нейтральне ставлення виражається в безоціночно характеристиках: чоловік, 

чоловік. 

• Відчужене відношення виражається в абстрактно-абстрактних характеристиках: 

житель планети, біологічна істота. 

Крім того, в діагностиці ідентичності важливо кількість характеристик, відповідних 

кожної ідентичності, і порядок їх написання (чим більше характеристик ідентичності і чим 

вище вони знаходяться в списку, тим більше вони важливі для особистості, тим більш 

розвинена відповідна ідентичність). 

Шкала аналізу ідентифікаційних характеристик 

Включає в себе 24 показника, які, об‘єднуючись, утворюють сім узагальнених 

показників-компонентів ідентичності: 

«Соціальне Я» включає 7 показників: 

1. Пряме позначення статі (юнак, дівчина; жінка); 

2. Сексуальна роль (коханець, коханка; Дон Жуан, Амазонка); 

3. Навчально-професійна рольова позиція (студент, навчаюся в інституті, лікар, 

фахівець); 

4. Сімейна приналежність, що виявляється через позначення сімейної ролі (дочка, 

син, брат, дружина тощо) Або через вказівку на родинні стосунки (люблю своїх родичів, у 

мене багато рідних); 

5. Етнічно-регіональна ідентичність включає в себе етнічну ідентичність, 

громадянство (російська, татарин, громадянин, росіянин та ін.) І локальну, місцеву 

ідентичність (з Ярославля, Костроми, сибірячка тощо); 

6. Світоглядна ідентичність: конфесійна, політична приналежність (християнин, 

мусульманин, віруючий); 
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7. Групова належність: сприйняття себе членом будь-якої групи людей 

(колекціонер, член суспільства). 

 

«Комунікативна Я» включає 2 показника: 

1. Дружба або коло друзів, сприйняття себе членом групи друзів (один, у мене 

багато друзів); 

2. Спілкування або суб‘єкт спілкування, особливості та оцінка взаємодії з людьми 

(ходжу в гості, люблю спілкуватися з людьми; вмію вислухати людей); 

 

«Матеріальне Я» має на увазі під собою різні аспекти: 

1. Опис своєї власності (маю квартиру, одяг, велосипед); 

2. Оцінку своєї забезпеченості, ставлення до матеріальних благ (бідний, багатий, 

заможний, люблю гроші); 

3. Відношення до зовнішнього середовища (люблю море, не люблю погану погоду). 

 

«Фізичне Я» включає в себе такі аспекти: 

1. Суб‘єктивний опис своїх фізичних даних, зовнішності (сильний, приємний, 

привабливий); 

2. Фактичний опис своїх фізичних даних, включаючи опис зовнішності, 

хворобливих проявів і розташування (блондин, зріст, вага, вік, живу в гуртожитку); 

3. Пристрасті в їжі, шкідливі звички. 

 

«Діяльне Я» оцінюється через 2 показника: 

1. Заняття, діяльність, інтереси, захоплення (люблю вирішувати завдання); досвід 

(був у Болгарії); 

2. Самооцінка здатність до діяльності, самооцінка навичок, умінь, знань, 

компетенції, досягнень, (добре плаваю, розумний; працездатний, знаю англійську). 

 

«Перспективне Я» включає в себе 9 показників: 

1. Професійна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з навчально-

професійною сферою (майбутній водій, буду хорошим учителем); 

2. Сімейна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані із сімейним статусом 

(матиму дітей, майбутня мати тощо); 

3. Групова перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з груповою 

приналежністю (планую вступити в партію, хочу стати спортсменом); 

4. Комунікативна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з друзями, 

спілкуванням. 

5. Матеріальна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з матеріальною 

сферою (отримаю спадок, зароблю на квартиру); 

6. Фізична перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з психофізичними 

даними (буду піклуватися про своє здоров‘я, хочу бути накачаним); 

7. Діяльнісна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з інтересами, 

захопленнями, конкретними заняттями (буду більше читати) і досягненням певних 

результатів (досконало вивчу мову); 
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8. Персональна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов‘язані з персональними 

особливостями: особистісними якостями, поведінкою тощо. (Хочу бути більш веселим, 

спокійним); 

9. Оцінка прагнень (багато чого бажаю, прагне людина). 

 

«Рефлексивне Я» включає 2 показника: 

1. Персональна ідентичність: особистісні якості, особливості характеру, опис 

індивідуального стилю поведінки (добрий, щирий, товариський, наполегливий, іноді 

шкідливий, іноді нетерплячий тощо). Персональні характеристики (кличка, гороскоп, ім‘я 

тощо); емоційне ставлення до себе (я супер, «кльовий»); 

2. Глобальне, екзистенціальне «Я»: твердження, які глобальні та які недостатньо 

виявляють відмінності однієї людини від іншої (людина розумна, моя сутність). 

 

Два самостійних показника: 

1. Проблемна ідентичність (я ніщо, не знаю – хто я, не можу відповісти на це 

питання);  

2. Ситуативний стан: пережитий стан у даний момент (голодний, нервую, 

втомився, закоханий, засмучений). 
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Додаток Д 

Результати методики «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич) 
№ Рейтинг Ціннісні орієнтації 

1.  4,285714286 - здоров'я (фізичне та психічне); 

2.  4,448979592 - вихованість (гарні манери); 

3.  4,469387755 - незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

4.  4,571428571 - життєрадісність (почуття гумору); 

5.  4,857142857 - освіченість (широта знань, висока загальна культура); 

6.  4,87755102 - самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

7.  5 - відповідальність (почуття обов‘язку, здатність тримати); 

8.  5,040816327 - виконавська дисципліна; 

9.  5,142857143 - активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя);       

10.  5,142857143 - цікава робота; 

11.  
5,469387755 

- життєва мудрість (зрілість суджень, здоровий глузд як наслідки 

життєвого досвіду); 

12.  5,469387755 - охайність, здатність тримати речі в належному вигляді;  

13.  5,571428571 - матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів); 

14.  5,591836735 - кохання (духовна та фізична близькість з коханою людиною); 

15.  5,693877551 - гарні й вірні друзі; 

16.  
5,795918367 

раціоналізм (уміння логічно мислити, приймати обдумані раціональні 

рішення); 

17.  5,897959184 - високі запити (високі вимоги до життя, високі домагання); 

18.  5,959183673 - чесність (щирість, правдивість); 

19.  6,081632653 - щасливе сімейне життя; 

20.  6,183673469 - сміливість у захисті власної позиції; 

21.  
6,244897959 

- пізнання (можливість поглиблення власної освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелектуального розвитку); 

22.  6,367346939 - свобода (самостійність, незалежність суджень і вчинків); 

23.  
6,408163265 

- розвинена воля (здатність наполягти на своєму, не пасувати перед 

труднощами); 

24.  
6,469387755 

- продуктивне життя (максимальне використання своїх можливостей, 

сил і здібностей); 

25.  6,530612245 - непримиримість до недоліків у собі та в інших; 

26.  6,653061224 - суспільне визнання (повага оточення); 

27.  6,714285714 - розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне зростання); 

28.  
6,918367347 

- широта поглядів (уміння зрозуміти позицію іншого, поважати смаки, 

звичаї, звички інших); 

29.  
7 

- упевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів). 

30.  
7,081632653 

- терпимість (до поглядів і думок інших, уміння пробачати іншим їх 

помилки); 

31.  7,183673469 здатність до співпереживання (турботливість). 

32.  7,346938776 - ефективність у справах (працелюбство, продуктивність у праці); 

33.  7,510204082 - розваги (приємне проведення часу, відсутність обов‘язків); 

34.  
7,714285714 

- краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі та 

мистецтві); 

35.  8,183673469 - творчість (можливість творчої діяльності); 

36.  8,693877551 -щастя інших (розвиток та вдосконалення інших, народу, людства) 

Додаток  підготовлено автором 
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Додаток Е 

 Результати за опитувальником мотивації професійної діяльності К. Замфір 

 

 
1. Грошовий заробіток 2. Прагнення до просування по роботі 3. Прагнення уникнути критики з боку керівника або колег 
4. Прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей 5. Потреба в досягненні соціального престижу й поваги з боку інших  

6. Задоволення від самого процесу й результату роботи 7. Можливість найбільш повної самореалізації саме в даній діяльності 
 

Додаток  підготовлено автором 
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Додаток Ж 

Анкета дослідження стану готовності майбутнього вчителя до дистанційного 
навчання в умовах карантину 

Вітаємо! 
Запрошуємо прийняти участь в опитуванні,  

щодо самопочуття та потреб студентів в умовах карантину!    

Опитування допоможе з’ясувати ваші потреби та зробити висновки щодо покращення 

освітнього процесу.       

Анкета є анонімною!  

Сподіваємось на вашу відвертість як важливу для нас умову при прийнятті рішень і 

внесенні змін!   

Дякуємо за участь!     

Будьте здорові, зберігайте дистанцію, мийте руки!  

 

1. У період карантину я відчуваю переважно позитивні емоції 

o Так 

o Ні  

o Інше 

уточни, будь ласка, «Інше» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Мені легко бути ініціативним і активно діяти протягом карантину 

o так, за звичайних умов життя я меньш ініціативний(а)  

o так, як завжди дію, знахожу чим зайнятись  

o дещо меньше бажання діяти  

o ні, відчуваю що нічого не хочу робити  

o варто прикласти зусилля щоб діяти  

o нізащо не можу примусити себе бути активним  

o із задоволенням займаюся творчістю  

o інше 

Уточни, будь ласка, «Інше» 

__________________________________________________________________ 

2. Протягом карантину я відчуваю проблеми з: 

Настроєм  Сном  Близькими  Друзями  Навчанням  Відпочинком Роботою 

100%       

80%       

50%       

20%       

0%       

3.  Карантин це час для самонавчання? 

а) так, активно самовдосконалююся 

б) так, навчаюсь дистанційно на сертифікованих курсах 

в) ні, це час відпочити 

г) читаю 

д) займаюся спортом 

е) інше 

 Уточни, будь ласка, «Інше» 

__________________________________________________________________ 

4. Чим ти здебільшого займаєшся в період карантину? 

5. Оціни твою стрічку в соціальних мережах 

а) здається більше роблю сумні пости 
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б) переважно ділюся сумними постами 

в) частіше створюю позитивні пости 

г) більше ділюся позитивними постами 

д) інше 

Уточни, будь ласка, «Інше» 

__________________________________________________________________ 

6. Вважаю, що впливаю на моє коло спілкування 

а) так, відчуваю необхідність стимулювати оточуючих до дії 

б) так, активно популяризую в соціальних мережах активність і саморозвиток  

в) ні, мені зручно самому «на дивані» проводити карантин  

г) ні, не вважаю за необхідне стимулювати спільноту  

д) інше 

Уточни, будь ласка, «Інше» 

__________________________________________________________________ 

7. Яке в тебе ставлення до ситуації карантину 
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фізичне дистанціювання        

соціальна ізоляція        

відсутність вільного 

спілкування 

       

нудьга         

тривога         

самодисципліна        

віддалене навчання        

страх захворіти самому        

страх за близьких        

10. Скільки часу тобі було потрібно для адаптації? 

11. Чого нового навчився(ла)? 

12. До чого був (ла) не готовий (а) у нових життєвих умовах? 

13. З якими психологічними питаннями важко самостійно впоратись? 

14. Які поради майбутнім учителям міг (ла) би зроити? 

15. Яка підтримка тобі необхідна в навчанні? 

16. Яка особиста підтримка тобі необхідна? 

17. Від чого відчуваєш радість, задоволення під час карантину? 

18. Бажаю продовження карантину 

Так     Ні 

Напиши, будь ласка, чому так або чому ні 

__________________________________________________________________ 

19. Порівняно з початком дистанційного навчання ти відчуваєш себе 

Гірше    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Краще 

20. Що ще хотілось би сказати про ситуацію карантину? 

21. Наскільки успішно, на твою думку, ти навчаєшся? 

1 бал         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             100 балів 

22. У період дистанційного навчання ти такий самий 
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 ні  майже однаково  однаково 

старанний    

успішний    

23. З початком дистанційного навчання ти для навчання відводиш ... 

Меньше години    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    більше 10 годин 

24. Чи працюєш ти? 

 так ні  

до карантину   

під час карантину   

25. Чи розділяєш ти зараз родинні забовязання 

 так, як 

завжди 

так, 

більше 

так, значно 

більше 

ні, не 

розділяю 

брати, сестри     

робота по дому     

робода на присадибній ділянці     

Твій заклад освіти 

Спеціальність 

Рік навчання / освітній ступінь 

o перший  

o другий  

o третій  

o четвертий  

o освітній ступінь Магістр  

o овітньо-науковий ступінь Доктор філософії 

Професійний педагогічний досвід 

o маю  

o не маю 

Стать  

o чол  

o жін 

Дата народження 

 

 
Додаток  розроблено автором 
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Додаток И 

Категоріально-термінологічний аналіз сутності категорії «педагогічні умови» 

 

Автор  Цілісність Якості 

визначального 

терміну 

Визначальний термін Змістова характеристика (що забезпечують, 

на що спрямовані) 

К
а
т
ег
о
р
іа
л
ь
н
о

-т
ер
м
ін
о
л
о
г
іч
н
и
й
 а
н
а
л
із 

Гершунський , 

1997 

  обставини процесу 

навчання 

що забезпечують досягнення поставлених цілей, 

середовище, у якому виникають, існують і 

розвиваються педагогічні умови 

Боритко, 2003  зовнішні обставини, чинники що здійснюють суттєвий вплив на протікання 

педагогічного процесу, тією чи іншою мірою 

свідомо сконструйовані педагогом, такі, що 

спричиюють, але не передбачають жорсткої 

причинної детермінованості результату 

Підласий, 

1996 

 значущі продуктивні причини; які впливають на протікання і результат 

дидактичного процесу 

Манько, 2020 Узаємо-

пов‘язана 

сукупність 

внутрішні параметрів і  що забезпечує високу результативність 

навчального процесу і відповідає психолого-

педагогічним критеріям оптимальності 
зовнішні характеристик 

функціонування 

Фролова, 2002   сукупність чинників які впливають на ефективність дидактичного 

процесу 

вимоги до організації 

освітнього процесу;  

компоненти, порядок 

дій навчального 

процесу;  

середовище, ситуації, 

в яких здійснюється 

процес;  

правила, засоби 

які забезпечують здійснення цілей навчального 

процесу 

Горошкін, 2014 сукупність  дій спрямованих на поетапне моделювання й 

ефективне функціонування процесу формування 
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й розвитку складників мовної особистості 

майбутніх перекладачів 

Шумік, 2017  внутрішні та 

зовнішні 

чинників, що 

створюють комплекс 

таких обставин 

які певним чином впливають на психічний стан 

людини, її внутрішній світ, прийняття рішень та 

життєдіяльність 

Мирончук, 2020 синтез об‘єктивні можливостей змісту 

освіти, методів, 

організаційних форм і 

матеріальних 

можливостей 

які сприяють розв‘язанню проблеми 

формування в магістрантів компетентності 

самоорганізації в професійній діяльності 

Хриков, 2018 сукупність об‗єктивні обставини які обумовлюють певний напрямок розвитку 

педагогічного процесу можливостей змісту, 

форм, методів, 

прийомів, засобів 

педагогічної 

діяльності 

Андрощук, 2019  взаємопов‘язані особливості та 

способи 

організації й реалізації підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій до 

позаурочної художньо-технічної діяльності 

Романовський 

Романовська, 

Черкашина, 

2021 

комплекс необхідні й 

достатні 

різнопланові 

(зовнішні та 

внутрішні) 

психолого-

педагогічні й 

дидактичні 

чинників, що забезпечують стабільний (запланований) 

розвиток цього елемента освітньої системи 

 

Коваленко, 2021 

(монографія) 

комплекс необхідних і 

достатніх 

взаємопов‘язаних 

спеціально 

організованих 

вимоги до організації 

системи професійно-

педагогічної 

підготовки закладів 

вищої освіти,  

що сприяють розв‘язанню проблеми 

формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів, забезпечують цілісність 

процесу формування РПІМУ 

си
н

тез 

Додаток  розроблено автором
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Додаток К 

Бланк проведення морфологічного аналізу визначення психолого-педагогічних умов формування РПІМУ 
1 – Ораз професії; 2 – Образ професіонала; 3 – Ставлення до професії; 4 – Професійна самооцінка; 5 – Навчально-професійні  плани;  

6 – Професійна позиція; 7 – Професійна мотивация 

 1 2 3 4 5 6 7 

наявність доступних професійних практик        

включення у професійну діяльність; включення студентів у різноманітне  та змістове професійне спілкування        

наявність мережі професійної взаємодій і відносин; створення відчуття членства у професійній групі        

тренінгові форми формування особистісної та професійної ідентичності        

навчально-професійний простір, що допускає позиціонування індивіда в даній системі зв‘язків і відносин        

усталена культура поведінки як окремий випадок системи образів і зразків        

вивчення професійних образів і зразків, цінностей        

підтримуюче середовище вчителів-практиків        

розвиток рефлексії         

стимулювання до самопізнання та самовдосконалення        

самостійний вибір, прийняття професійних рішень, розрізнення своїх очікувань і реальності        

професійне оцінювання й самооцінювання        

створення розвивального простіру        

використання практико-орієнтованих завдань        

моделювання професійних ситуацій        

розвиток самоорганізації, засвоєння професійних ритуалів        

моделювання образів майбутньої професійної діяльності й себе в ній        

розвиток упевненості в реалізації свого потенціалу у професійній діяльності        

інтеграція майбутніх учителів у професійну спільноту         

наявність можливості отримання професійного досвіду в системі професійно-педагогічної підготовки        

тренінгові заняття з педагогічних дисциплін          

можливість прийняття студентами професійних рішень         

взаємодія з учителями-предметниками         

прийняття професійною спільнотою студента як учителя        

Додаток  розроблено автором 
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Додаток Л 

Етапи формування РПІМУ та реалізації ННПП 
Етапи 

форму-

вання 

РПІМУ 

Етапи ННПП та 

навчально-наукові 

завдання на етапах 

здійснення 

Практичні заняття з навчальної дисципліни 

«Педагогіка» 

Наукове 

педагогічне 

дослідження 

Навчальна 

педагогічна 

практика 
Р
еф
л
ек
си
в
н
о
г
о
 з
а
н
у
р
е
н
н
я

 1 етап ННПП – Етап Підготовки 

Формування творчих 

груп 

Вибір напряму 

дослідження  

Розробка 

діагностичних 

методик, їх експертна 

оцінка шкільними 

психологами пілотна 

апробація  

Загальні основи педагогіки та  

Теорія виховання 

Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину. 

Тема 2. Образ педагогічної професії. Професійний 

стандарт «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти». Модель учителя 21 століття. 

Тема 6. Актуальні питання змісту виховання   

Тема 4. Індивідуальні психологічні особливості 

підлітків.  

Тема 3. Лабораторія розробки методів педагогічного 

дослідження 

Консультація 1.  

Організація 

педагогічного 

дослідження 

Визначення 

актуальної 

виховної 

тематики ННПП 

Т
ео
р
ет
и
ч
н
о
г
о
 м
о
д
ел
ю
в
а
н
н
я

 

2 етап Дослідження 

Проведення 

анкетування 

Аналіз результатів та 

визначення тем для 

роботи з учнями  

Тема 5. Зміст виховання: орієнтири НУШ 

Тема 11. Шкільний колектив. Класний керівник 

Нової Української школи. Методи 

командоутворення в роботі класного керівника 

Тема 12. Родинне виховання. Робота класного 

керівника з батьками учнів 

Консультація 2. 

Методи 

педагогічного 

дослідження 

 

3 етап Моделювання 

Розробка системи 

виховної діяльності у 

школі 

Апробація матеріалів у 

студентському 

колективі 

 

Тема 7. Форми виховання в сучасній школі 

Тема 8. Форми виховання в неформальній освіті 

Тема 9. Методи виховання. Методи формування 

свідомості, методи організації діяльності й 

формування досвіду суспільної поведінки  

Тема 10. Методи стимулювання діяльності та 

поведінки та методи самовиховання 

Консультація 3. 

Структура 

педагогічного 

дослідження 

(курсової роботи)  

Розробка та 

апробація 

методичних 

матеріалів 

системи виховної 

діяльності 

у студентському 
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Формування 

педагогічних умінь 

 

 

Дидактика 

Тема 1. Навчання в цілісному педагогічному процесі.  

Тема 2. Зміст освіти як фундамент базової культури 

особистості  

Тема 3. Методи і засоби навчання  

Тема 4. Традиційні та нетрадиційні методи навчання  

Тема 5. Форми організації класно-урочної системи 

навчання 

Тема 6. Типи та структура сучасного уроку 

Тема 7. Шляхи й засоби диференціації та 

індивідуалізації процесу навчання 

Тема 8. Педагогічна діагностика результатів 

навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

Академічна доброчесність 

Тема 9. Сучасні технології навчання. Технології 

розвитку критичного мислення 

Тема 10. Технології дистанційного навчання 

колективі 

 

Установча 

конференція 

 
П
р
а
к
т
и
ч
н
о
ї 

а
п
р
о
б
а
ц
ії

 4 етап навчання на робочому місці 

Проведення системи 

виховних формуючих 

заходів у школі 

Формування педагогічних умінь Аналіз 

ефективності 

розробленої 

виховної системи 

Здійснення 

завдань практики 

П
р
о
ф
ес
ій
н
о
г
о
 

п
р
о
г
н
о
зу
в
а
н
н
я

 5 етап Підбиття підсумків та публікація 

Написання наукових 

статей і методичних 

матеріалів 

Друк збірки 

методичних розробок і 

студентської 

монографії  

Тема 11. Передовий педагогічний досвід 

Тема 12. Компетентнісний та особистісно 

зорієнтований підходи в освіті 

 

Консультація 4. 

Презентація 

результатів 

педагогічного 

дослідження 

(курсової роботи) 

Підсумкова 

конференція 

Додаток  розроблено автором 
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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –  

8 

(Вказати освітній 

ступінь) 

Бакалавр 

 

Обов‘язкова 

Рік підготовки: 

 

2-й 

         Семестр      

Загальна кількість годин 

- 240 

  

1-й 2-й 

          Лекції 

26 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 24 год. 

Лабораторні 

 год. год. 

Самостійна робота 

68 год. 74 год. 

Консультації:                                

2 год. 2 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Мета – сформувати у студентів здатність аналізувати основні категорії виховання, 

навчання та розвитку, володіти науковими основами організації педагогічної діяльності в 

основній школі ЗЗСО у контексті Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Концепції Нової української школи, Професійного стандарту «Вчитель 
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закладу загальної середньої освіти», основами управління педагогічними системами,  

дидактичними основами візуалізації змісту навчання. 

2.  Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою є міжпредметні зв‘язки з такими дисциплінами: 

 філософією, яка забезпечує загальнонауковою методологією наукового пізнання; 

 психологією, що має спільність об‘єктів вивчення, індивідуальних і вікових 

особливостей дітей різного віку, опанування методиками вивчення особистості, 

колективу, особливостей формування Я-концепції, мотивації діяльності та ін.; 

 анатомією та фізіологією, що забезпечує розуміння морфологічних та фізіологічних 

особливостей кожного вікового періоду; 

 естетикою, що забезпечує формування всебічно розвиненої особистості; 

 соціологією, методи й результати досліджень якої використовує педагогіка; 

 історією, що забезпечує формування знань студентів про зміни та особливості 

навчально-виховних систем у різні історичні епохи. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

 

 

 

Знання 

ПРЗ 1 Оволодіння філософськими основами педагогіки, 

сучасними вітчизняними й зарубіжними педагогічними 

теоріями. 

 ПРЗ 2 Оволодіння нормативними юридичними документами, 

що регламентують функціонування освітньої системи 

сучасної України. 

 ПРЗ 3 Усвідомлення сутності виховання, його загальних і 

конкретних цілей і завдань, організаційних форм, 

засобів, методів розвиваючого соціально-значущого 

виховання. 

ПРЗ 4 Усвідомлення сутності навчання, наукових основ його 

організації, закономірностей, принципів, цілей, завдань, 

методів, організаційних форм, педагогічної діагностики 

навчальних досягнень учнів. 

ПРЗ 5 Оволодіння науковими основами й методами науково-

педагогічного дослідження. 

ПРЗ 6 Усвідомлення змісту, форм і методів управління процесом 

самовиховання учнів, стимулювання їх позитивної 

самореалізації в усіх можливих сферах діяльності. 

ПРЗ 7 Оволодіння основами педагогічного управління 

освітніми установами. 

ПРЗ 8 Розуміння сутності педагогічних технологій, шляхів 

підвищення педагогічної майстерності вчителя. 

 

 

 

Уміння 

ПРУ 1 Уміння планувати навчально-виховну діяльність. 

ПРУ 2 Уміння педагогічного прогнозування результатів 

навчально-виховної діяльності. 

ПРУ 3 Уміння правильного вибору й користування методами, 

прийомами, засобами навчально-виховної діяльності, 

візуалізації навчального матеріалу. 



500 
 

ПРУ 4 Уміння вибору доцільних організаційних форм 

навчання, виховання та розвитку. 

 

ПРУ 5 

Уміння здійснювати всі види контролю за навчально-

виховною роботою учнів, оперативно й об‘єктивно 

оцінювати її. 

ПРУ 6 Уміння забезпечити умови для самоосвіти й 

самовиховання учнів. 

ПРУ 7 Уміння здійснювати аналіз своєї діяльності відповідно 

до вимог сучасної педагогічної теорії та практики. 

 

Комуніка 

ції 

ПРК 1 Здатність здійснювати вербальну комунікацію з учнями, 

їх батьками та колегами в межах педагогіки 

партнерства. 

ПРК 2 Здатність здійснювати невербальну комунікацію в 

освітньому процесі. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює власні думки, 

робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання, 

самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для 

реалізації поставлених перед ним завдань, може аргументовано 

обирати раціональний спосіб  виконання завдання й оцінити 

результати власної творчої діяльності, вільно використовує знання 

для використання творчих завдань.  

82 – 89 

Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  знання на 

практиці, узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але 

допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, 

застосуванні знання на практиці. За зразком самостійно виконує 

практичні завдання, передбачені програмою, має стійкі навички 

виконання педагогічних завдань. 

74 – 81  

Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  знання на 

практиці, але узагальнює і систематизує навчальну інформацію не в 

повній мірі,  допускає  огріхи у порівняннях, формулюванні 

висновків, застосуванні знань на практиці. 

64 – 73  

Володіє навчальним матеріалом, знає основні поняття навчального 

матеріалу,  виконує поставлені завдання на репродуктивному рівні, 

має недостатньо стійкі навички виконання практичних завдань. 

60 – 63  

Володіє навчальним матеріалом поверхнево, фрагментарно, 

відтворює певну частину навчального матеріалу на рівні 

запам‘ятовування, знає основні поняття навчального матеріалу. 

Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання. 

35 – 59  

Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі 

навчального матеріалу, відсутні сформовані вміння та навички, 

допускає суттєві помилки під час відповіді. Планує та виконує 

частину завдання за допомогою викладача.  

1 – 34  
Студент не володіє навчальним матеріалом. Виконує лише 

елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.  
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Розподіл балів (1 семестр + 2 семестр) 

 

Т 1.1, Т 1.2 ... Т 2.4 – теми розділів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами діагностики є екзамен, навчальний освітній проєкт, тести, педагогічні 

задачі. 

Поточний контроль 
Разом 

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

1.3 

Т 

1.4 

Т 

1.5 

Т 

2.1 

Т 

2.2 

Т 

2.3 

Т 

2.4 

Т 

2.5 

Т 

2.6 

 

Т 

2.7 

 

 

ІНДЗ 

 

 37 

Поточний контроль 

2 2 3 2  2 3 2 3 3 2 2   

Контроль самостійної роботи 

    2 1 1  1  1 5 5  

Поточний контроль Разо

м 

Сума 

Підсум 

ковий 

(екз.) 

Загаль

на 

сума 

РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 

75 25 100 

Т 

3.

1 

Т 

3.2 

Т 

3.3 

Т 

3.4 

Т 

3.5 

Т

3.

6      

Т

3 

7 

Т 

3

8  

Т 

3 

9 

Т 

4 

1 

Т 

4 

2 

Т 

4 

3 

Т 

4

4 

ІНД

З 

Тести  

 

38 Поточний контроль 

2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2    5 

Контроль самостійної роботи 

 1 1 1 1       1 1 5  
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6. Програма навчальної дисципліни 

 Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1.  Загальні основи педагогіки 

Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину. 

Тема 2. Методологія і методи науково-педагогічного дослідження. 

Тема 3. Розвиток, соціалізація й виховання особистості. 

Тема 4. Педагогічний процес як система і цілісне явище. Закономірності та принципи 

педагогічного процесу. 

Тема 5. Нормативно-правові засади реформування сучасної системи освіти в Україні. 

Розділ 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 

Тема 1. Актуальні завдання сучасної дидактики. Навчання в цілісному педагогічному 

процесі. 

Тема 2. Зміст освіти як фундамент базової культури особистості.  

Тема 3. Методи та засоби навчання.  

Тема 4. Сучасні технології навчання. Технології візуалізації змісту навчання. 

Тема 5. Форми організації навчання. 

Тема 6. Урок як основна форма організації навчання. 

Тема 7. Педагогічна діагностика результатів навчально-пізнавальної діяльності. 

Тема 8. Поетапне створення індивідуального освітнього проекту. 

Розділ 3. Теорія виховання 

Тема 1. Виховання в цілісному педагогічному процесі. Зміст виховання. Основні 

напрями виховання. 

Тема 2. Загальні методи виховання.  

Тема 3.Організаційні форми виховної роботи. 

Тема 4. Педагогічні основи розвитку виховного потенціалу колективу. 

Тема 5. Педагогічні основи діяльності класного керівника. Педагогічне керівництво 

самовихованням учнівської молоді. 

Тема 6. Місце і роль сім‘ї у вихованні. Суспільні інститути виховання. Виховна робота 

з педагогічно занедбаними дітьми. 

Розділ 4. Управління освітніми системами 

Тема 1. Організаційні основи управління вітчизняною школою. Методична робота в 

школі. 

Тема 2. Поняття про педагогічні інновації та передовий педагогічний досвід. Вивчення й 

узагальнення передового педагогічного досвіду.  

Тема 3. Реформування загальної середньої освіти в світлі концепції «Нова українська 

школа». 

Тема 4. Професійний стандарт за професіями «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти» (2020 р.). Професіограма вчителя нової української школи. 

7. Структура навчальної дисципліни 

Зміст модуля Лекції 

(год.) 

Семінар. 

заняття 

(год.) 

Самост. 

робота 

студентів 

(год.) 

Індивід. 

робота 

студен-

тів 

(год.) 

Всього 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

1. Педагогіка в системі наук про 

людину 

2 2   4 

2. Методологія  і методи науково-

педагогічного дослідження 

2 2 4  8 
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3. Розвиток, соціалізація й виховання 
особистості 

2 2   4 

4. Педагогічний процес як система й 
цілісне явище. Закономірності та 
принципи пепепедагогічного процесу 

2 2 4  8 

5. Нормативно-правові засади 

реформування сучасної системи освіти 

в Україні 

2  8  10 

Розділ II. ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 

1. Актуальні завдання сучасної 
дидактики 

 1 4  5 

2. Навчання в цілісному педагогічному 

процесі 

2 1   3 

3. Зміст освіти як фундамент базової 

культури особистості 

2 2 4  8 

4. Методи та засоби навчання 2 2 4  8 

5. Сучасні технології навчання. 

Технології візуалізації змісту навчання. 

2 2 4  8 

5. Форми організації навчання 2 2 4  8 

6. Урок як основна форма організації 

навчання 

2 2 2  6 

7. Педагогічна діагностика 

результатів навчально-пізнавальної 

діяльності 

2  4  6 

8. Поетапне створення індивідуального 

освітнього проєкту 

2 4 26  32 

Розділ III. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

1. Виховання в цілісному педагогічному 

процесі. Зміст виховання 

2 1   3 

2. Основні напрями виховання 

3.  

4.  

5. вивиховання.виховання 

 1 4  5 

3. Загальні методи виховання 2 2 4  8 

4. Організаційні форми виховної 

роботи 

2 2 4  8 

5.Педагогічні основи розвитку 

виховного потенціалу колективу 

2 

 

2 4  8 

6. Педагогічні основи діяльності 

класного керівника керівника 

 

 

 

 

 

 

керівника 

2 2   4 

7. Педагогічне керівництво 

самовихованням учнівської молоді 

1 2 4  7 

8. Місце і роль сім'ї у вихованні. 

Суспільні інститути виховання 

1 1 4  6 

9. Виховна робота з педагогічно 

занедбаними дітьми 

 1 10  11 
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Розділ IV. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ 

1. Організаційні основи управління 

вітчизняною школою.  

Методична робота в школі 

2 2 

 

4 

 

 8 

 

2. Поняття про педагогічні інновації та 

передовий педагогічний досвід.   

2 2 4  8 

3. Реформування загальної середньої 

освіти в світлі концепції «Нова 

українська школа». 

 2  4  6 

4. Професійний стандарт учителя 

Професіограма вчителя нової 

української школи. 

 2  6  8 

5.Поетапне створення індивідуального 

освітнього 

 4 26  30 

6. Підсумкове заняття  2   2 

ВСЬОГО 46 48 146  240 

 

 

 

8. Теми семінарських занять  

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ  

1 Педагогіка в системі наук про людину 2 

2 Методологія та методи науково-педагогічного дослідження 2 

3 Розвиток, соціалізація й виховання особистості 2 

4 Педагогічний процес як система й цілісне явище. Закономірності та 
принципи педагогічного процесу 

2 

 Розділ II. ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ  

1 Актуальні завдання сучасної дидактики 1 

2  Навчання в цілісному педагогічному процесі 1 

3 Зміст освіти як фундамент базової культури особистості 2 

4 Методи та засоби навчання 2 

5 Сучасні технології навчання. Технології візуалізації змісту навчання. 2 

5 Форми організації навчання 2 

6 Урок як основна форма організації навчання 2 

7 Поетапне створення групового освітнього проєкту 4 

 Розділ III. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ  

1 Виховання в цілісному педагогічному процесі. Зміст виховання 1 

2 Основні напрями виховання 1 
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3 Загальні методи виховання 2 

4 Організаційні форми виховної роботи 2 

5 Педагогічні основи розвитку виховного потенціалу колективу 2 

6 Педагогічні основи діяльності класного керівника 1 

7 Педагогічне керівництво самовихованням учнівської молоді 1 

8 Місце і роль сім'ї у вихованні. Суспільні інститути виховання 1 

9 Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми 1 

 Розділ IV. УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ  

1 Організаційні основи управління вітчизняною школою.  

 Методична робота в школі 

2 

2 Поняття про педагогічні інновації і передовий педагогічний досвід.  2 

3 Поетапне створення індивідуального освітнього проекту 3 

4 Підсумкове заняття 1 

 Разом 48 
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методичні рекомендації до організації виховного тижня. Суми: ФОП Цьома С.П. 

10. Кремень, В. Г. (Ред.). Національний освітній глосарій: вища освіта. Київ: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2014. 

11. Кривонос О.Б. Підготовка студентів до семінарських занять: навчально-методичний 

посібник / О.Б. Кривонос. – Цьома С.П., 2018. -  60 с. 

12. Мармаза О. І.  Інноваційний менеджмент– Х.: ТОВ «Планета-принт», 2016. 

13. Медвідь Л.А.Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К. 

: Вікар, 2003. – 335 с. 

14. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М.  К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017.  

15. Новий освітній простір: Інформаційний посібник, 2019: [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.minregion.gov. ua/wp-

content/uploads/2019/04/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf?f 

bclid=IwAR1wgpWNjVUhfE6uJH0abN7iFcWAxQAWMTnMoGjlep 

bBQUXX47kRw__Z8Qc. 

16. Організація дистанційного навчання в школі методичні рекомендації 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2

020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf 

17. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н.Д. Карапузова, Є.А. 

Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ :Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-

матер"). 

18. Хриков Є.М.  Управління навчальним закладом: Навч. посіб.  К.: Знання, 2016.  

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Академiя педагогiчних наук України -  http://www.apsu.org.ua  

2. Український центр оцінювання якості освіти. – www.testportal.gov.ua 

3. Освітній портал "Освіта.UA". – http://osvita.ua  

Освітянська мережа України. – www.ednu.kiev.ua 

4. Виховна робота в школі. – http://www.library.kherson.ua/teach/scool_07.htm 

5. Відкритий урок: професійний журнал для вчителів. – http://osvita.ua/school 

6. Для классного руководителя. – http://www.uroki.net/docklruk.htm 

7. Острів знань : Освітній шкільний інтернет-портал. – http://ostriv.in.ua/ 

8. Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології  Науковий журнал 

[Электронный ресурс] — Режим доступу :  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/  

9. Учительский портал. – http://www.uchportal.ru/ 

10. Я – вихователь. – http://vospitatel.at.ua 

11. Слово вчителя. – www.konserg.ucoz.ua 

12. Портал «Діти України». – www.children.edu-ua.net 

13. Наукове електронне фахове видання "Народна освіта" . – www.narodnaosvita.kiev.ua 

14. Освітній портал " Педагогічна преса". – http://pedpresa.ua 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
http://www.apsu.org.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
http://osvita.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://osvita.ua/school
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/
http://www.uchportal.ru/
http://vospitatel.at.ua/
http://www.konserg.ucoz.ua/
http://www.children.edu-ua.net/
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
http://pedpresa.ua/
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15. "Гармонія сімейного життя". Сайт для старшокласників та старшокласниць. – 

http://harmonia.okis.ru 

16. Безпека дітей в Інтернеті. – http://onlandia.org.ua 

17. Освітній онлайн-журнал. – http://educlub.com.ua 

18.  Щоденник. Уа. – http://shodennik.ua 

19. Українська педагогіка. – http://ukped.com 

20. Уроки.нет. – http://www.uroki.net 

21. Інформаційний портал "Знання". – http://znannya.info 

22. Методичний портал. – http://pedsovet.su 

23. Тестування і моніторинг в освіти. - http://timo.com.ua 

 

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
1. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 

п‘ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 24.05.13 

№_1/9-368). – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua 

3. Закон України «Про вищу освіту».  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

4. Закон України «Про повну загальну середню освіту». [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.help/law/651-XIV/. 

2. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту». [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru 

3. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» . – . 

– [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf  

5. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80?lang=ru 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2019 № 1/9-376 «Методичні 

рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 

навчальному році» . – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : 

http://iitzo.gov.ua/metodychni-rekomendatsiji/; 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про 

затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді» . – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : 

http://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-10-

27/3008/nmo-1232.doc&embedded=false ; 

6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011    № 

1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» . – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : 

http://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua 

/files/normative/files/news/10/31/1243.doc&embedded=false; 

7. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель із 

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-

288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv  

 

Додаток  розроблено автором 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ПРАКТИКИ) 
 

 

Таблиця 1 

Опис навчальної дисципліни (практики) для студентів денної форми навчання 

галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), 

Освітньо-професійної програми Середня освіта (Інформатика) 
 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

освітнньо-професійна програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  01 Освіта /Педагогіка  

 

014 Середня освіта (Інформатика) 

 

Бакалавр 

Обов‘язкова  

Рік навчання 2-й 

Семестр 4-й 

Кількість годин/кредитів  

90/3 

Самостійна робота 90 год. 

 

Форма контролю: залік 

ІНДЗ: фото- відео звіт за 

результатами практики 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

Мета практики: формування професійної компетентності майбутніх учителів, 

студентів ІІ курсу, поєднання теоретичної підготовки студентів із навчальної дисципліни 

Педагогіка (розділи: Загальні основи педагогіки, Дидактика, Теорія виховання, Освітній 

менеджмент) із практичним застосуванням набутих  умінь і навичок проведення виховної 

роботи в учнівському колективі 5–9 класів закладів загальної середньої освіти на 

принципах і положеннях Концепції Нова українська школа. 

 

Завдання практики:  

 ознайомитися з особливостями роботи школи, підготовкою вчителів основної школи 

до реалізації положень Концепції Нова українська школа (новий зміст освіти, 

заснований на формуванні компетентностей, наскрізний процес формування 

цінностей, педагогіка партнерства), сучасними змінами навчальних програм та 

підручників з предмету спеціалізації; 

 закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані у процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Педагогіка»; 

 проаналізувати інноваційні методи навчання, сучасні технології візуалізації змісту 

навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів на основі спостережень уроків з 

предмету спеціалізації та інших уроків;  

 вивчити структуру уроку, проаналiзувати її основні елементи: організацію початку 

уроку, повідомлення теми, мети, плану уроку, мотивацію навчальної роботи учнів,  
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етап засвоєння нових знань i формування вмiнь, перевірку й оцінку навчальних 

досягнень учнів, методичне забезпечення домашньої навчальної роботи учнів;  

 дослідити план виховної роботи класного керівника, характеристику класу, 

соціальний паспорт класу; формувати вміння враховувати отримані дані у взаємодії з 

учнями класу, плануванні виховної роботи; 

 визначити виховну проблему актуальну для віку дітей класу та особливостей 

конкретного учнівського колективу; обрати тему виховного заходу та його форму; 

розробити зміст, обрати методи виховної роботи, спланувати фронтальну бесіду, 

реалізувати виховну роботу та досягти поставлені виховні завдання. 
Таблиця 2 

Програмні результати навчання  

Знання 

ПРЗ 2 

ПРЗ 5 

ПРЗ 8 

 

ЗК,ФК,ПРН 

Програмні результати навчання 

визначені ООП 

 

 

 

 

Уміння 

ПРУ 4. 

ПРУ 6. 

ПРУ 7. 

Комунікація: 
ПРК 1 

ПРК 2. 

Автономія: 
ПРА1. 

ПРА2. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

І. Ознайомлення з підготовкою вчителів основної школи до реалізації положень  

Концепції Нова українська школа:  

 новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві;  

 орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;  

 наскрізний процесом виховання, який формує цінності; 

 педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

ІІ. Ознайомлення з навчально-виховною роботою школи:  

 основними напрямами роботи закладу освіти, із сучасними технологіями навчання 

та навчальними програмами шкільних предметів відповідно до власної 

спеціалізації; 

 особливостями організації освітнього процесу в основній школі; 

 устаткуванням, методичним наповненням шкільних кабінетів із навчальних 

предметів, сучасними технологіями візуалізації змісту навчання, з роботою музеїв 

ЗЗСО; 

 шляхами реалізації класичних напрямів змісту виховання та актуальних питань 

виховання у школі (булінг, медіаграмотність, емоційний інтелект тощо); 

 особливостями співпраці школи, класного керівника з позашкільними установами, 

дитячими громадськими організаціями, до яких входять і які відвідують учні 

закріпленого класу. 

ІІІ. Участь у навчально-виховнiй роботi класу: 

 допомога класному керівникові у проведенні позакласної виховної роботи з учнями 

закріпленого класу та самостійне проведення однієї з форм виховної роботи;  
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 відпрацювання вмінь проведення фронтальної бесіди, інструктажу, організації 

роботи учнів у групах, змагальних форм виховної роботи; 

 проведення дидактичних ігор у позакласній роботі, виготовлення наочності з 

предмету спеціалізації, використовуючи сучасні технології візуалізації змісту 

навчання; 

 організація раціонального дозвілля, активного вiдпочинку учнів на перервах; 

 вивчення індивідуальних особливостей учнів під керівництвом психолога. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

База проведення практики: навчальна педагогічна практика в базовій середній школі 

студентів ІІ курсу проводиться в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти. 

Організація практики:  

Навчальна педагогічна практика триває два тижні відповідно до завдань практики (Таблиця 

3). Протягом першого тижня студенти ознайомлюються з навчально-виховним процесом 

школи, виховним планом класного керівника, планують виховні заходи, аналізують навчальні 

програми, методичне забезпечення дисципліни за спеціалізацією, відвідують уроки вчителів, 

здійснюють їх педагогічний аналіз, отримують необхідні консультації. 

Протягом другого тижня студенти проводять виховні заходи, продовжують спостерігати та 

здійснювати психолого-педагогічні аналізи уроків з предмету спеціалізації та інших уроків. 

Таблиця 3 

Зміст, напрями та форми навчально-виховної роботи студентів в період навчальної 

педагогічної практики в базовій середній школі (оффлайн) 

Р
о
зд
іл
 

п
е
д
а

-

г
о
г
ік
и

 

Основний зміст діяльності 
Форми і методи організації 

діяльності студентів 

 

Завдання, зміст і організація  

педагогічної практики 
Установча конференція 

ІV
. 

О
сн

о
в
и

  

о
св

іт
н

ь
о

го
 

м
ен

ед
ж

м
е
н

т

у
 

Знайомство з адміністрацією 

школи, педагогічним колективом, 

основними напрямами роботи  

Бесіда з директором школи або його 

заступниками. Відвідування уроків і бесіда 

з учителем закріпленого класу.  

Екскурсія школою 

І.
 

З
аг

ал
ь
н

і 

о
сн

о
в
и

 

п
ед

аг
о

гі
к

и
 

Особливості учнів підліткового 

віку та їх урахування в навчально-

виховній роботі вчителя 

Бесіда з психологом.  

Аналіз методик вивчення вікових та 

індивідуальних особливостей учнів 

основної школи 

ІІ
. 

Т
ео

р
ія

 

в
и

х
о

в
ан

н
я
 

Завдання та зміст роботи класного 

керівника. Планування виховної 

роботи у класі 

Бесiда з класним керiвником. Вивчення плану 

виховної роботи. Робота за iндивiдуальним 

планом 

Методика проведення окремих форм 

виховної роботи з  учнями 

Бесiда з класним керівником Робота за 

iндивiдуальним планом 

ІІ
І.

 Т
ео

р
ія

 н
ав

ч
ан

н
я
 

Актуальні проблеми викладання 

предмета (за спеціалізацією) 

Сучасні технології візуалізації змісту 

навчання 

Бесiда з учителем (за предметними 

спеціалізаціями). Робота за iндивiдуальним 

планом. 

Виготовлення наочності з предмету 

спеціалізації, використовуючи сучасні 

технології візуалізації змісту навчання 

Урок – основна форма навчальної 

роботи 

Спостереження уроків з предметів спеціалізації та 

інших уроків.  
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З питань змісту діяльності студентів та організації практики проводиться 

настановча конференція. 

Звіт студентів, підсумки, результати,  шляхи  вдосконалення  організації практики  

обговорюються на підсумковій конференції.   

За умов дистанційного навчання практика може інтегрувати наступні форми 

роботи (таблиця 4): 

Таблиця 4 

Зміст, напрями та форми навчально-виховної роботи студентів в період навчальної 

педагогічної практики в базовій середній школі (онлайн) 

Змістовий 

модуль 

Напрями роботи Форми роботи 

Змістовий 

елемент 1 

 

ЗК1, ФК3, 

РНП 13 

 Знайомство з освітнім 

процесом ЗЗСО/ 

Професійна 

ідентифікація 

майбутнього вчителя 

 Zoom-Зустрічі з вчителями, завучем, 

класним керівником, психологом ЗЗСО тощо  

 Вивчення модулів он-лайн Курсу  «Нова 

Українська школа» 

Змістовий 

елемент 2 

ЗК1, ФК3, 

РНП 13 

 

 Теорія навчання 

типи, структура уроку,  

методи навчання,  

методи контролю,  

домашня робота, нові 

технології навчання 

 Психолого-педагогічні аналізи уроків з конкурсу 

«Вчитель року» за предметом спеціалізації  

(протоколи аналізу уроків (Moodle) +Zoom-

обговорення з методистом і групою (перші три дні 

кожного дня, далі двічі на тиждень)  

 Спостереження Zoom-уроків з предмету 

спеціалізації та інших уроків (протоколи - Moodle  + 

Zoom -обговорення) 

 Аналіз відео майстер-класів з конкурсу 

«Вчитель року» 

 виготовлення наочності з предмету спеціалізації, 

використовуючи сучасні технології візуалізації 

змісту навчання 

Змістовий 

елемент 3 

ЗК1, ФК3, 

РНП 13 

 

 Теорія виховання 

закріплення засвоєних 

знань з теорії виховання,  

формування умінь 

проведення фронтальної 

бесіди, інструктажу,  

організації роботи учнів у 

групах,  

змагальних форм 

виховної роботи 

 Аналіз відео виховних заходів класних 

керівників, майстер-класів з конкурсу «Вчитель 

року»  

(Протоколи (Moodle)  + Zoom-обговорення з 

методистом і групою  

 Проведення  виховного заходу (дискусія, бесіда, 

квест, проєкт тощо) творчими групами студентів 

 Zoom-ігри 

 Zoom-рухливі хвилинки 

 Протоколи (аналізу виховного заходу, 

самоаналізу виховного заходу) в Moodle + 

обговорення 

 

Методи навчання. 

Педагогічна діагностика навчальних 

досягнень учнів 

Бесiда з учителем з предмету спеціалізації. 

Спостереження уроків. 

Робота за iндивiдуальним планом 

Домашня навчально-пiзнавальна 

дiяльнiсть школярiв 

Бесiда з учителем. Аналiз лiтератури й досвiду 

роботи вчителів із проблеми вдосконалення 

домашньої навчальної роботи учнів  

Підбиття підсумків педагогічної 

практики 

Конференція в школі. Підведення підсумків 

роботи студентів (виступ керівника практики, 

заст. директора з навчальної роботи, вчителів, 

психолога, студентів) 
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ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Підсумковий диференційований залік з педагогічної практики студентів II курсу ставить 

методист із педагогіки в атестаційний лист та в залікову книжку (розділ «Педагогічна 

практика») на основі критеріїв оцінювання, аналізу звітної документації, власних 

спостережень, оцінки класного керівника та звіту студентів на підсумковій конференції з 

навчальної педагогічної практики. 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Звітна документація за завданнями навчальної педагогічної практики :  

 робочий зошит, у якому відображено зміст i форми дiяльностi студента в період 

практики в закріпленому класі, аналіз відвіданих уроків та виконання завдань із 

педагогіки.  

 методична розробка, проведеного студентами позакласного виховного заходу в 

закріпленому класі, його самоаналіз, фото-, відеозвіт за видами діяльності; 

 атестацiйний лист, у якому відображається думка про роботу студента у формі 

оцiнки класного керівника, методиста з педагогіки 

Звітня документація за онлайн формату практики: 

 протоколи зустрічей з адміністрацією, класними керівниками (Moodle) 

 протоколи аналізу відео/спостережень уроків (Moodle) 

 протоколи спостережень виховного заходу, самоаналіз виховного заходу (Moodle ) 

 методична розробка, проведеного студентами виховного заходу в закріпленому 

класі, фотозвіт (Moodle) 

Політика щодо академічної доброчесності. Викладач і студент мають 

дотримуватись ст. 36 Закону України «Про освіту».  

Дотримання академічної доброчесності передбачає:  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право;  

- надання достовірної інформації про результати досліджень та власну 

науковопедагогічну діяльність.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів;  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної й наукової 

діяльності. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Методичні рекомендації викладено у посібниках: 

Навчальна педагогічна практика : організаційно-методичні рекомендації / уклад. 

Коваленко Н. В.. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 41 с. 

Наскрізна педагогічна практика : навчально-методичний посібник:  вид. 3-тє доп. і перероб 

/ за наук. ред. А. А. Сбруєвої. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. 336 с. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ (оффлайн)  

№ Зміст Бали 

1. Робота з класним колективом (оцінюється вчителем-класоводом) 30 

2. Виховний захід (розробка, проведення, самоаналіз) 35 

3. Дидактичні завдання  25 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ (онлайн) 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює власні думки, робить 

аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні завдання, самостійно знаходить додаткову 

інформацію, та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань, 

може аргументовано обирати раціональний спосіб  виконання завдання й 

оцінити результати власної творчої діяльності, вільно використовує знання для 

використання творчих завдань.  

82 – 89 

Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  знання на практиці, 

узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні 

огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні знання на 

практиці. За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою, має стійкі навички виконання завдань. 

74 – 81  
Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  знання на практиці, але 

узагальнює і систематизує навчальну інформацію не в повній мірі,  допускає  

огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні знання на практиці. 

64 – 73  
Володіє навчальним матеріалом, знає основні поняття навчального матеріалу,  

виконує поставлені завдання на репродуктивному рівні, має недостатньо стійкі 

навички виконання практичних завдань. 

60 – 63  
Володіє навчальним матеріалом поверхнево, фрагментарно, відтворює певну 

частину навчального матеріалу на рівні запам‘ятовування, знає основні поняття 

навчального матеріалу. Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання. 

35 – 59  
Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі навчального 

матеріалу, відсутні сформовані вміння та навички, допускає суттєві помилки під 

час відповіді. Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача.  

1 – 34  Студент не володіє навчальним матеріалом. Виконує лише елементи завдання, 

потребує постійної допомоги викладача.  

4. Оцінка щоденника (зміст, висновки, оформлення) 

Особистісні характеристики (ініціативність, самостійність, професійна 

спрямованість) 

10 

Всього  100 

№ Зміст Бали 

1.  Протоколи зустрічей з адміністрацією ЗЗСО, класними керівниками 

(Moodle) 

10 

2.  Вивчення модулів он-лайн Курсу  «Нова Українська школа» 5 

3.  Протоколи аналізу відео/спостережень он-лайн уроків, протоколи 

спостережень виховного заходу, дидактичні завдання (Moodle ) 

25 

4.  Методична розробка, проведення студентами виховного заходу в 

закріпленому класі, самоаналізу виховного заходу фото- відеозвіт 

(Moodle) 

35 

5.  Аналіз відео майстер-класів з конкурсу «Вчитель року» 10 

6.  Робота з класним колективом, Zoom-ігри,  Zoom-рухливі хвилинки 15 

 Всього  100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS (залік) 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 - 89 В 
добре  

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно  

60 - 63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 

незадовільно з обов‘язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Нормативно-правові джерела 

1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту». [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru 

2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної 

середньої освіти (Наказ МОН України № 371 від 05.05.2008) // Освіта України. – 

2001. – № 6. – С. 3–16.  

3. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 

п‘ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 24.05.13 

№_1/9-368). – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua 

4. Закон України «Про повну загальну середню освіту». [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://zakon.help/law/651-XIV/. 

5. Закон України «Про позашкільну освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14. 

6. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» . – . 

– [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

7. Лист Міністерства освіти і науки України №_1/9-368 «Загальні методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п‘ятих класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» (2013). Retrieved from: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-368729-13 

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2019 № 1/9-376 «Методичні 
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11. Острів знань : Освітній шкільний інтернет-портал. – http://ostriv.in.ua/ 

12. Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні технології  Науковий журнал [Электронный 

ресурс] — Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/  

13. Я – вихователь. – http://vospitatel.at.ua 

14. Слово вчителя. – www.konserg.ucoz.ua 

15. Портал «Діти України». – www.children.edu-ua.net 

16. Наукове електронне фахове видання "Народна освіта" . – www.narodnaosvita.kiev.ua 

17. Освітній портал " Педагогічна преса". – http://pedpresa.ua 

18. "Гармонія сімейного життя". Сайт для старшокласників та старшокласниць. – 

http://harmonia.okis.ru 

19. Безпека дітей в Інтернеті. – http://onlandia.org.ua 

 
Додаток  розроблено автором 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622868
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2021_2_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_54
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625326
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_91
https://shr.name/CgVAm
http://www.apsu.org.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
http://osvita.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://osvita.ua/school
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/
http://vospitatel.at.ua/
http://www.konserg.ucoz.ua/
http://www.children.edu-ua.net/
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
http://pedpresa.ua/
http://harmonia.okis.ru/
http://onlandia.org.ua/
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Додаток Н 
План-графік консультацій з питань написання курсових робіт з педагогіки 

 Консультації 
 

Д
а

т
а

 

Основні питання 
Підготовка   студента до 

консультації 

Установча 

консультація 

1
 т

и
ж

д
ен

ь
 

 1. Критерії оцінювання курсової 

роботи. 

2. План-графік курсової роботи. 

3. Вибір теми курсової роботи, її 

обґрунтування 

1. Підготувати портфоліо 

курсового дослідження (папку з 

файлами); 

2. Роздрукувати і вкласти у 

папку:  

1) критерії оцінювання 

курсового дослідження; 

2) сітку плану-графіку 

курсового дослідження; 

3. Продумати тему дослідження 

Перша 

Загальна 

консультація 

 1. Список літератури (25 джерел) 

2. Науковий апарат дослідження. 

1. Обрати тему дослідження 

2. Опрацювати тренінг-

консультацію №1 

Індивідуальні 

консультації 

 1. Бібліографічні пошуки 

2. Зміст проблеми, яка вивчається 

Друга 

Загальна 

консультація 

3
 т

и
ж

н
і 

 1. Структура курсової роботи. 

– Вступ  

– Перший  розділ.  

– Термінологічний аналіз.  

– Концепція другого розділу.  

– Методики проведення 

експериментального дослідження 

– Висновки 

– Додатки  

2. Робочий план курсової роботи 

1. Сформувати список 

використаноїлітератури (25 

джерел) 

2. Визначити науковий апарат 

дослідження 

3. Скласти робочий план курсової 

роботи  

Індивідуальні 

консультації 

 1. Робочий план курсової роботи 

2. Зміст проблеми, яка досліджується 

3. Методика  констатувального експерименту 

4. Індивідуальні запитання 

Третя 

Загальна 

консультація 

3
 т

и
ж

н
і 

 1. Вступ 

2. Висновки  

3. Оформлення курсової роботи 

1. Робочий зміст курсової роботи  

2. Перший  розділ. 

3. Термінологічний аналіз 

ключових понять 

4. Концепція другого розділу 

5. Методики проведення 

експериментального дослідження  

Індивідуальні 

консультації   

 1. Зміст проблеми, яка вивчається. 

2. Оформлення результатів констатувального експерименту 

3. Вступ 

4. Висновки  

5. Оформлення роботи 

6. Індивідуальні запитання 

Четверта  

Загальна 

консультація  

   Апробація результатів 

дослідження: презентація та захист 

наукових результатів курсової  

роботи; доповідь, презентація; 

майстер-клас; тези, статті 

1. Вступ  

2. Висновки  

3. Чорновий варіант курсової 

роботи 

Готові курсові роботи подаються на перевірку 

Індивідуальні  

консультації 

  1. Написання доповіді та тез 

2. Підготовка майстер-класу, презентацій. 

3. Індивідуальні запитання. 

  НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Захист курсової роботи 

Додаток  розроблено автором 
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Додаток П 
ННПП «Медіаграмотний Я і Ти: проект школи і університету» (2018-2019) 

Узагальнена анкета дослідження медіаграмотності учнів 

 

Шановний учень! 

Просимо відповісти тебе на подані нижче запитання.  

1. Чи зареєстрований ти в соціальній мережі? 

            а) так              б) ні 

2. Чим ти у більшості займаєшся у вільний час? 

а) граю з друзями на вулиці 

б) дивлюсь телевізор 

в) провожу час в Інтернеті  

г) читаю книжки 

д) читаю журнали 

е) відвідую різні секції 

ж) допомагаю батькам 

з) інше _____________________ 

3. У яких соціальних мережах ти зареєстрований? 

а) Twitter 

б) Instagram 

в) Facebook 

г) Друзі.Life 

д) Сусіди 

е) YouTube 

ж) Google + 

з) інший варіант________________ 

4. У соціальних мережах ти підписаний під справжнім ім’ям? 

           а) так   б) ні    в) так і ні   

5. Чи однакові паролі у твоїх соціальних мережах? 

            а) так          б) ні 

6.  Оціни  від 1 до 10, наскільки твій реальний образ відповідає віртуальному? 

   Не відповідає 1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 точно відповідає 

7. Скільки часу ти проводиш  в соціальних мережах? 

             Напиши у хвилинах чи годинах: ________________________________________ 

8. В Інтернеті ти: (можна обрати декілька відповідей ) 
а) спілкуєшся з друзями 

б) ведеш свій блог  

в) дивишся різні шоу-програми 

г) читаєш і створюєш пости 

д) шукаєш інформацію 

е) слухаєш музику 

ж) дивишся мультфільми 

з) переглядаєш різні соцмережі 

и) цікавишся новинами науки  

к) власна відповідь___________ 

9. Чи будеш ти користуватися соціальними мережами, якщо вони стануть не 

безкоштовними? 

а) так, незалежно від ціни 

б) так, якщо ціна буде прийнятною 

в) важко сказати 

г) ні 

10. Які медіапродукти ти створював? 

а) презентації 

б) картинки 

в) відеоролики 

г) пости в Facebook 

д) пости в Instagram 

е) відео в YouTube 

ж) інше__________________________ 

 

11. Чи подобається тобі створювати медіапродукти? 

Не подобається         1        2        3        4         5       Дуже подобається 

12. Чи важлива для тебе оцінка медіапродукту … ? 

а) товаришів з класу 

б) друзів 

в) вчителів 

г) батьків 

д) незнайомих 

е) ні, не важлива 

ж) власна відповідь____________ 

 

13. Коли ти в Інтернеті, то нікому не маєш давати: 
а) своє прізвище, адресу, телефон 

б) номери прикладів з математики 

в) імена своїх домашніх улюбленців 
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г) назви своїх улюблених книжок чи мультиків. 

14. Ти отримав повідомлення у Viber  чи на Facebook від незнайомця, твої дії: 
а) прочитати і відповісти йому 

б) розповісти батькам 

в) прочитати і видалити повідомлення 

г) не реагувати 

ж) власна відповідь _______________ 

15. Визнач у балах, наскільки безпечно ти почуваєш себе в Інтернеті? 

     Дуже небезпечно    1    2     3     4      5          Надзвичайно безпечно 

16. Подивись на символи літер алфавіту і обери ті, які з них тобі знайомі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твій клас:          вік:           стать: 

 

Дякуємо за відповіді! 

 

 
Додаток  розроблено автором,  

студентами Фізико-математичного факультету  
Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка (Коваленко, 2019d) 
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Додаток Р 
ННПП «Медіаграмотний Я і Ти: проект школи і університету» (2018-2019) 

Узагальнені результати дослідження медіаграмотності учнів 
1. Чи зареєстрований ти в соціальній мережі? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 61,3 

2 Ні 38,7 

2. Чим ти у більшості займаєшся у вільний час? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Граю з друзями на вулиці 26,3 

2 Дивлюсь телевізор 16 

3 Проводжу час в Інтернеті 19,67 

4 Читаю книжки 6 

5 Читаю журнали 3 

6 Відвідую різні секції 15 

7 Допомагаю батькам 9 

8 Інше  8 

3. В яких соціальних мережах ти зареєстрований? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Twitter 3,6 

2 Instagram 19 

3 Facebook 16 

4 Друзі.Life 2,3 

5 Сусіди 1,3 

6 YouTube 29,6 

7 Google+ 20,3 

8 Viber 3,6 

9 Like 0 

10 TikTok 0 

11 Telegram  0 

12 Stem 0 

13 Amino 0 

14 Google 0 

15 Месенджер 0 

 Не зареєстрований  5 

 

1.Чи зареєстрований ти в соціальній мережі? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 78 

2 Ні 22 

2. Чим ти у більшості займаєшся у вільний час? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Граю з друзями на вулиці 29 

2 Дивлюсь телевізор 12,25 

3 Проводжу час в Інтернеті 14,75 

4 Читаю книжки 9,25 

5 Читаю журнали 2 

6 Відвідую різні секції 19 

7 Допомагаю батькам 14 

8 Інше  2,5 

 

3. В яких соціальних мережах ти зареєстрований? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Twitter 2,25 

2 Instagram 24,75 

3 Facebook 17 

4 Друзі.Life 0,25 

5 Сусіди 0 

6 YouTube 24,25 

7 Google+ 17 

8 Viber 3 

9 Like 3,75 

10 TikTok 0,75 

11 Telegram  0,25 

12 Stem 0,25 

13 Amino 0,25 

14 Google 0,25 

15 Месенджер 0,25 

16 Не зареєстрований 0,25 
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4. У соціальних мережах ти підписаний під справжнім ім’ям? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 37,6 

2 Ні 48 

3 Так і ні 13,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У соціальних мережах ти підписаний під справжнім ім’ям? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 40,25 

2 Ні 34,25 

3 Так і ні 25,5 
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5. Чи однакові паролі у твоїх соціальних мережах? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 24,3 

2 Ні 75,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Чи однакові паролі у твоїх соціальних мережах? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так 10 

2 Ні 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 
 

6. Оціни від 1 до 10, наскільки твій реальний образ відповідає 
віртуальному? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Не відповідає (1-5) 26 

2 Відповідає (6-10) 74,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оціни від 1 до 10, наскільки твій реальний образ відповідає 

віртуальному? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Не відповідає (1-5) 48 

2 Відповідає (6-10) 52 
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7. Скільки часу ти проводиш в соціальних мережах? 

№ Варіанти відповідей % 

1 0 хв. – 30 хв. 58,3 

2 31 хв. – 1 год. 13,6 

3 1год. 1 хв. – 1 год. 30 хв. 0 

4 1 год. 31 хв. – 2 год. 0 

5 2год-3 год. 20,3 

6 Не проводжу 10,3 

 

 

 

 

 

 

 

7. Скільки часу ти проводиш в соціальних мережах? 

№ Варіанти відповідей % 

1 0 хв. – 30 хв. 36,5 

2 31 хв. – 1 год. 18 

3 1год. 1 хв. – 1 год. 30 хв. 4,75 

4 1 год. 31 хв. – 2 год. 6,75 

5 2 год. 1 хв. – 4 год. 4,5 

6 більше 3 
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8. В Інтернеті ти ? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Спілкуєшся з друзями 14 

2 Ведеш свій блог 9 

3 Дивишся різні шоу-програми 15 

4 Читаєш і створюєш пости 7 

5 Шукаєш інформацію 12 

6 Слухаєш музику 16,67 

7 Дивишся мультфільми 15 

8 Переглядаєш різні соцмережі 4,67 

9 Цікавишся новинами науки 5,33 

10 Власна відповідь 2,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В Інтернеті ти ? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Спілкуєшся з друзями 18 

2 Ведеш свій блог 7,5 

3 Дивишся різні шоу-програми 12,5 

4 Читаєш і створюєш пости 5,25 

5 Шукаєш інформацію 13,75 

6 Слухаєш музику 18,25 

7 Дивишся мультфільми 8,75 

8 Переглядаєш різні соцмережі 7,5 

9 Цікавишся новинами науки 3,75 

10 Власна відповідь 3,75 
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9. Чи будеш ти користуватися соцмережами, якщо вони стануть не 

безкоштовними? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так,незалежно від ціни 4,6 

2 Так,якщо ціна буде прийнятною 8 

3 Важко сказати 37,6 

4 Ні  49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Чи будеш ти користуватись соціальними мережами, якщо вони 

стануть не безкоштовними? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Так, незалежно від ціни 7 

2 Так, якщо ціна буде прийнятною 12,75 

3 Важко сказати 35,25 

4 Ні 45,25 
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10.Які медіа продукти ти створював? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Презентації 12 

2 Картинки 21 

3 Відеоролики 13,3 

4 Пости в Facebook 10,3 

5 Пости в Instagram 17,6 

6 Відео в YouTube 16 

7 Просто зареєстрований 0 

8 Інше 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Які медіапродукти ти створював? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Презентації  13,25 

2 Картинки 14,25 

3 Відеоролики  17,25 

4 Пости в Facebook 8,75 

5 Пости в Instagram 23,25 

6 Відео в YouTube 17 

7 Просто зареєстрований 4,25 

8 Інше: музику 0,1 
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11. Чи подобається тобі створювати медіапродукти? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Не подобається (1-3) 38,6 

2 Дуже подобається (4-5) 61 

3 Я не створюю 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Чи подобається тобі створювати медіапродукти? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Не подобається (1-3) 41,75 

2 Подобається (4-5) 56,5 

3 Я не створюю 1,75 
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12. Чи важлива для тебе оцінка медіа продукту ? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Товаришів з класу 15,3 

2 Друзів 23 

3 Вчителів 6,3 

4 Батьків 21,6 

5 Незнайомих 1,6 

6 Ні, не важлива  29 

7 Власна відповідь 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Чи важлива для тебе оцінка медіапродукту…? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Товаришів класу 16,25 

2 Друзів 25,5 

3 Вчителів  6,75 

4 Батьків  22,75 

5 Незнайомих  2,25 

6 Ні, не важлива 22,25 

7 Власна  відповідь 3,5 
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13. Коли ти в Інтернеті, то нікому не маєш давати: 

№ Варіанти відповідей % 

1 Своє прізвище, адресу, телефон 83,6 

2 Номери прикладів з математики 6,3 

3 Імена домашніх улюбленців 5 

4 Назви своїх улюблених книжок чи мультфільмів 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Коли ти в Інтернеті, то нікому не маєш давати: 

№ Варіанти відповідей % 

1 Своє прізвище, адресу, телефон 87 

2 Номери прикладів з математики 4 

3 Імена своїх домашніх улюбленців 6 

4 Назви своїх улюблених книжок чи мультиків 3 
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14. Ти отримав повідомлення у Viber чи на Facebook від 

незнайомця,твої дії? 

№ Варіанти відповідей % 

1 Прочитати і відповісти 3,3 

2 Розповісти батькам 54,3 

3 Прочитати і видалити 19,3 

4 Не реагувати  16,3 

5 Власна відповідь: заблокувати 3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ти отримав повідомлення у Viber чи на Facebook від незнайомця, 
твої дії: 

№ Варіанти відповідей % 

1 Прочитати та відповісти йому 4,75 

2 Розповісти батькам 46 

3 Прочитати і видалити повідомлення 24,5 

4 Не реагувати 9 

5 Власна відповідь: заблокувати 4,5 

 

 

 

 

 

 

 



535 
 

15.  Визнач в балах, наскільки безпечно ти почуваєш себе в Інтернеті ? 

Дуже небезпечно    1    2     3     4      5          Надзвичайно безпечно 

№ Варіанти відповідей % 

1 небезпечно (1-3) 39 

2 безпечно(4-5) 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Визнач в балах, наскільки безпечно ти почуваєш себе в Інтернеті? 

Дуже небезпечно    1    2     3     4      5          Надзвичайно безпечно 

№ Варіанти відповідей % 

1 небезпечно (1-3) 66,5 

2 безпечно (4-5) 35,5 
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16. Подивись на символи літер алфавіту і обери ті, які з них тобі 

знайомі. 

№ Варіанти відповідей % 

1 Apple 9,33 

2 Bluetooth 5,67 

3 CocaCola 3,57 

4 D&G 1,67 

5 EBAY 1,33 

6 Facebook 11 

7 Google 11,33 

8 HP 4 

9 Icq 1 

10 Jaguar  4 

11 Kodak 1 

12 LG 6,33 

13 Windows 7 

14 NOKIA 6 

15 Одноклассники 1,33 

16 PUMA 5,67 

17 Quick meals 1,33 

18 ROLEX 1,67 

19 Skype  8,33 

20 Twitter 2 

21 UFO 0,67 

22 VK 3,67 

23 Wikipedia  1,33 

24 The X Factor 6,33 

25 Yahoo 1,67 

 

16. Подивись на символи літер алфавіту і обери ті, які з них тобі 
знайомі. 

№ Варіанти відповідей % 

1  Apple 7,75 

2 Bluetooth 6,25 

3 CocaCola 7,5 

4 D&G 1,5 

5 EBAY 2,25 

6 Facebook 7,75 

7 Google 8,5 

8 HP 4,25 

9 icq 0,75 

10 Jaguar  0,75 

11 Kodak 1,25 

12 LG 5,25 

13 Windows 6,5 

14 NOKIA 6,75 

15 Одноклассники 0,75 

16 PUMA 5,75 

17 Quick meals 1 

18 ROLEX 1,25 

19 Skype  6,5 

20 Twitter 2,75 

21 UFO 0,75 

22 VK 5 

23 Wikipedia  2,25 

24 The X Factor 5 

25 Yahoo 2 
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Додаток  розроблено автором,  

студентами Фізико-математичного факультету Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка (Коваленко, 2019d) 
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Додаток С.1 

ННПП «Толерантність в дії : проект школи і університету» (2016-2017) 

Плани проведення виховного тижня у школі  

 
№ 
 

Час, місце 

проведення 
Захід Відповідальні 

  Понеділок 14.11.2016р.  
1.  1 перерва, 

хол почат. шк. 
Акція «Передай  символ толерантності» Гавриленко М., Соргуч Є., Котляр А. 

2.  Класні кімнати Бесіда до виставки малюнку на тему  «Ми різні – ми разом!» Студенти, кл . керівники 

3.  Протягом тижня, 

хол почат. шк. 
Ігри на перерві «Ланцюжок толерантності» 
Руханки на уроках на тему толерантності 

Белясник Ж., Плясенко Ж.,  

Учні 1-3 класів 

  Вівторок 15.11.2016р.  

4.  7.30 – 8.00 Акція «Якого кольору Толерантність» Щупачинська А.,  Андрійчук О. 

5.  Протягом дня Дослідження самооцінки учнів 2-3 класів 
 «Пізнаю себе, знайомлюсь з іншими» 

Змієнко М., Нечволод І.,  

Свириденко Т. 

  Середа 16.11.2016 р.  

6.  Сетеда-четвер Шкільна пошта «Пошта добрих слів» Юшко К., Щупачинська А.  

  Четвер 17.11.2016 р.  
7.  Протягом дня Квест толерантності «Краса в різноманітті» Гавриленко М., Токмань В., Цілуйко В. 

8.  Середа-четвер Шкільна пошта «Пошта добрих слів» 
2 класи – схематично малюють те що хочуть подарувати другові  

3 класи – малюють або пишуть добрі слова 

Юшко К., Щупачинська А.  

 

9.  Протягом тижня Акція – відкритий мікрофон «Толерантність очима дітей»:   
– Що для тебе означає бути толерантним? 

– Який вчинок для тебе толерантний? 

Богославський С., Мигаль В. 

Учні 1-3 класів 

10.  Протягом дня Виставка малюнку на тему: «Ми різні – ми рівні!» Резніченко К. 

  Пятниця 18.11.2016 р.  

11.  Подвір‘я школи Акція «Обіймемо школу» Андрійчук О. 

12.  Протягом дня Виставка малюнку на тему: «Ми різні – ми рівні!» Резніченко К. 

 

Розроблено: заступник директора з навчально-виховної роботи КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Здоровцова С. О. 

заступник директора з виховної роботи КУ ССШ  І-ІІІ ст. №17 м. Суми , Бондаренко О.М.,  психолог КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Ярова Л. В.,  

студенти другого  курсу Фізико-математичного факультету Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, керівник навчальної практики: Коваленко Н.В. 

 

5 
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Додаток С.2 

ННПП «Всесвітній день дитини: проект школи і університету (2017-2018) 

План проведення виховного тижня у школі  
 

№ Час проведення Захід Відповідальні 

  Вівторок 21.11.2017р.  
1.  Протягом дня Акції до Дня вітань 

 «Привітання народів світу!», «Вмій вітатись» 
Дорошенко Антоніна, Ільченко Віка 
Коробко Яна , Сасіна Юля 

  Середа 22.11.2017 р.  
2.  Протягом дня Акція «Намалюй посмішку» Кіблицька Оля 

Родінко Оля, Троценко Даша 3.  Протягом дня Виставка-мозаїка на тему: «Смайлик» 
4.  Протягом дня Фотозона «В центрі всесвіту-дитина» Дериземля Даша 

Момот  Роман, Тулбурі Ауріка 
5.  Протягом дня Фотовиставка: «Посмішка у кадрі» 

  Четвер 23.11.2017 р.  
6.  Четвер-

п‘ятниця 
Фотовиставка: «Посмішка у кадрі» Дериземля Даша, Момот  Роман, 

Тулбурі Ауріка 
7.  Четвер-

п‘ятниця 
Шкільна пошта «Пошта дружніх слів» 
2 класи –малюють те що хочуть подарувати другові  

3 класи – малюють або пишуть добрі слова 

Карпичко Анастасія, Колесник 

Людмила, Майборода  Аліна, Притика 

Оксана  

8.  Протягом дня Акція – відкритий мікрофон «День без покупок» Дорошенко Антоніна, Сасіна Юля, 
Смоловий Дмитро, Чепурко Іван 

  П’ятниця 24.11.2017 р.  
9.  Протягом дня Акція «Відмова від зайвих покупок», Гра «Shop crocodile»  Єлек Даша, Заєць Марія,  

Сіра Инна 
10.  Протягом дня Інсталяція: «Дерево покупок!» 

 
Розроблено: заступник директора з навчально-виховної роботи КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Здоровцова С. О. 

заступник директора з виховної роботи КУ ССШ  І-ІІІ ст. №17 м. Суми  Бондаренко О.М.,  психолог КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Ярова Л. В.,  

студенти другого  курсу Фізико-математичного факультету Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 

 керівник навчальної практики, кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В.

Таблиця 1.1  
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Додаток С.3 

ННПП «Медіаграмотність: проект школи і університету» (2018-2019) 

План проведення виховного тижня у школі 
 

№ Час проведення Захід Відповідальні 

  Вівторок 19.11.2018р.  

1.  Протягом дня Акція «Інстаграм сторінка» Сіромаха А.,  Диченко В. 

  Середа 20.11.2018 р.  

2.  Протягом дня Шкільна пошта  «Пошта добрих SMS» Захарченко Т.І. 

  Четвер 21.11.2018 р.  

3.  Протягом дня Акція «Поділись новиною : шкільна онлйн-газета 

Faceschool» 

Кирноз К.В., Рева Т.М. 

4.  Протягом дня Виховні заходи  

«Медіаграмотність» 

 

  П’ятниця 22.11.2018 р.  

5.  Протягом дня Акція – відкритий мікрофон  

«Я медіаграмотний» 
Студенти математики 

6.  Протягом дня Виховні заходи «Медіаграмотність» Студенти фізики 

 

Розроблено: заступник директора з навчально-виховної роботи КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Здоровцова С. О. 

заступник директора з виховної роботи КУ ССШ  І-ІІІ ст. №17 м. Суми  Бондаренко О.М.,  психолог КУ ССШ І-ІІІ ст. №17 м. Суми: Ярова Л. В.,  

студенти другого  курсу Фізико-математичного факультету Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 

 керівник навчальної практики, кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В 
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Додаток С.4 

ННПП «Медіаграмотний Я і Ти: проект школи і університету» (2018-2019) 

План проведення виховного тижня у школі  
 

 

№ 

Час 

проведення 

Захід Відповідальі 

  Вівторок 27.11.2018р.  

7.  Протягом дня Акція «Інстаграм сторінка» студенти, закріплені у 5Б, 5В 

  Середа 28.11.2018 р.  

8.  Протягом дня Акція «Інтернет для мене це…» 

Шкільна пошта  

«Скринька ввічливих  SMS» 

студенти, закріплені у 5Б, 5А 

  Четвер 29.11.2018 р.  

9.  Протягом дня Акція «Поділись новиною :соцмережа 

Faceschool» 

студенти, закріплені у 6Б 

10.  Протягом дня Виховні заходи  

«Медіаграмотність» 

студенти, закріплені у 5А-6Г 

  П’ятниця 30.11.2018 р.  

11.  Протягом дня Акція – відкритий мікрофон  

«Я медіаграмотний» 

студенти, закріплені у 5В 

12.  Протягом дня Виховні заходи  

«Медіаграмотність» 

студенти, закріплені у 6А-6Г 

 

Розроблено: директор КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2  імені Д. Косаренка , м. Суми: Токаренко О.М. 

заступник директора з навчально-виховної роботи КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2  імені Д. Косаренка , м. Суми: Самусь С. О. 

психолог КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2 імені Д. Косаренкам. Суми: Науменко А.Л.  

студенти другого  курсу Природничо-геограіфічного факультету Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 

 керівник навчальної практики, кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 

5 
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Додаток С.5 

ННПП «STEM освіта в дії: проект школи і університету» (2019-2020) 

План проведення виховного тижня у школі  

 

 

 
 

 

 

Розроблено: директор КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2  імені Д. Косаренка , м. Суми: Токаренко О.М. 

заступник директора з навчально-виховної роботи КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2  імені Д. Косаренка , м. Суми: Самусь С. О. 

психолог КУ ССШ І-ІІІ ст. № 2 імені Д. Косаренкам. Суми: Науменко А.Л.  

студенти другого  курсу Природничо-геограіфічного факультету Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 

 керівник навчальної практики, кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В 

№ Час проведення Захід 

  Вівторок 27.11.2019р. 

1.  Протягом дня Акція «Вірю – не вірю» 

2.  За графіком Уроки Scottie Go! 

  Середа 28.11.2019 р. 

3.  Протягом дня Акція «Лимонний проект» або  

«Зі світу цитрусових» 

4.  За графіком Уроки Scottie Go! 

  Четвер 29.11.2019 р. 

5.  Протягом дня Акція «Зелена Хвиля» 

6.  За графіком Уроки Scottie Go! 

  П’ятниця 30.11.2019 р. 

7.  Протягом дня Акція «Хто тут живе?» 

8.  За графіком Уроки Scottie Go! 
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Додаток С.6 

ННПП «Емоційний інтелект: проект школи і університету» (2020-2021) 

План проведення виховного тижня у школі  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено:  

студенти другого  курсу Фізико-математичного факультету Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 

 керівник навчальної практики, кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Н.В. 
  

№ Час проведення Захід 

  Вівторок 23.03.2021р. 

1.  12.20-13.00 Он-лайн вправи «Калейдоскоп емоцій» 

2.  За графіком Он-лайн виховні заходи з розвитку емоційного інтелекту 

  Середа 24.03.2021 р. 

3.  12.20-13.00 Он-лайн Велика гра «Емоційний алгоритм» 

4.  За графіком Он-лайн виховні заходи з розвитку емоційного інтелекту 

  Четвер 25.03.2021 р. 

5.  Протягом дня Он-лайн акція «Емоції-потреби» 

6.  За графіком Он-лайн виховні заходи з розвитку емоційного інтелекту 

  П’ятниця 26.03.2021 р. 

7.  Протягом дня Он-лайн акція «Володар емоцій» 

8.  Протягом дня Фотовиставка «Емоції он-лайн» 

9.  За графіком Он-лайн виховні заходи з розвитку емоційного інтелекту 

5 
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Додаток Т.1 

ННПП «Всесвітній день дитини: проект школи і університету (2017-2018) 

Методична розробка загальношкільного заходу  

Фотозона «В центрі всесвіту – дитина»  

Посмішка – це найважливіший засіб спілкування.  

Посмішка – це ефективний інструмент позитивного впливу на себе та оточуючих. 

Усмішка нічого не коштує, але багато дає. Вона робить багатим того, кому адресована і 

при цьому не робить біднішими тих, хто її дарує.  

Вона триває одну мить, але в пам‘яті іноді залишається надовго. Вона робить дім 

щасливим, додає тепло у ділові стосунки і служить паролем для друзів. «Зроби добру 

справу. Допоможи хоча б одній людині посміхнутися»  

Мета проведення: налаштувати учнів на позитивний лад, наголосити на 

важливості дарувати добро іншим, розкрити важливість посмішки у процесі 

спілкування, довести її ефективність у взаємодії людей. 

Концепція: Науковці доводять, що посмішка сприяє викиди в кров ендорфінів, 

тобто покращенню настрою. Також учені давно довели, що сміх збільшує опірність 

організму до стресів, а також здатний сприяти підвищенню в організмі антитіл, що 

борються з інфекційними захворюваннями. 

Дослідження показують, що досить одній людині в 

колективі почати посміхатися, щоб інші мимоволі 

почали посміхатися їй у відповідь. Це відбувається на 

підсвідомому рівні.  

Обладнання: 1) фотоапарат, 20 аркушів А4, 

принтер; 2) фотозона: кульки, плакати з акції 

«Намалюй посмішку»; 3) фотовиставка: нитка, скріпки. 

Методика організації 

Підготовчий етап: На підготовчому етапі оформлюється фотозона за допомогою 

плакатів зі смайликами, кольоровими кульками та кольорового паперу. Також 

визначаються відповідальні за проведення акції в цілому та її частин (відповідальні для 

організації та фотографування дітей, у безпосередній взаємодії, для фотовиставки).  

Етап здійснення.  

Бесіда до акції: 

Доброго дня діти!!!  

Сьогодні святкується міжнародний день 

ПОСМІШКИ.  

Або так званий ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 

СМАЙЛИКА.  

- Чому люди посміхаються? 

- Діти, ви любите посміхатись? 

- Що допомагає людині посміхатися? 

- Як часто ви посміхаєтесь? 

- Вам подобається як посміхаються інші? 

Протягом цього дня в нашій школі будуть проводитися акції. На першій та другій 

перервах ми будемо малювати кольорові смайлики. На третій і четвертій перервах у нас 

буде працювати фотозона, де кожен зможе подарувати свою посмішку усій школі.  

Фото найщиріших та привітних посмішок будуть виставлені згодом у холі нашої 

школи. Ми будемо з нетерпінням чекати ваших посмішок та море позитива.  

Перебіг акції: Протягом дня на 3-4 перервах діти запрошуються до фотозони з 

посмішкою. Діти мають посміхатися щиро та невимушено до цього їх варто заохочувати. 

Потім потрібно роздрукувати фото.  
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Додаток Т.2 

ННПП «Медіаграмотний Я і Ти: проект школи і університету» (2018-2019) 

Методична розкобка загальношкільної акції «Інстаграм сторінка» 

Концепція акції: Instagram — соціальна мережа, 

що базується на обміні фотографіями, дозволяє 

користувачам розповісти про події життя, візуалізуючи їх 

у фотографіях, застосовувати до них фільтри, а також 

поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних 

мереж. Соціальна мережа Instagram може згубно впливати 

на здоров‘я молодих людей порівняно з іншими соціальними мережами. Як показали 

дослідження психологів, використання Instagram може погіршити емоційний стан людини 

через почуття, що твоє життя не таке щасливе, як життя друзів у лінійці новин. Проте 

секрет, що в соціальну мережу викладають фотографії найкращих моментів життя 

людини, та інші користувачі думають, що такі моменти відбуваються на постійній основі. 

Щоб уникнути негативних почуттів під час перегляду, користувачам соціальних 

мереж потрібно визнати природу їх виникнення, як бажання 

чогось відсутнього у користувача. Багато фотографій не 

відповідають дійсності, проте більшість користувачів, які 

пасивно переглядають фото у стрічці про це не знають. Не 

варто вірити кожному фото. 

Мета проведення:  привернути увагу дітей на те, що 

соціальні мережі містять не завжди правдиву інформацію. 

Навчити учнів+ розрізняти правду та неправду в соціальних 

мережах. Наголосити на важливості самостійного вибору у 

прийнятті рішень, ґрунтуючись на інформації в соціальних 

мережах. Розширити кругозір учнів початкової школи. 

Обладнання: плакати зі сторінкою Instagram, наклейки, 

коробочки для наклейок, 10 новин для шкільного «Instagram», клейка стрічна, 

різнокольорові фарби. 

Методика організації 

Підготовчий етап: На  підготовчому етапі оформлюється плакат за допомогою фарб і 

роздрукованих новин, та кріпиться коробочка з 

наклейками (для голосування за правдиву новину). 

Також визначаються відповідальні за проведення акції 

в цілому та його частин (відповідальні для організації 

та роздачі наклейок).  

Етап здійснення: Учням, протягом двох днів на 

перервах, пропонуємо поставити лайк або дізлайк під 

новинами, які будуть розміщені на плакаті, тим самим 

обираючи яка правдива навина яка фейк. Нові новини 

змінюються кожної перерви, правдива новина з попередньої пари залишається на плакаті. 

 

Розроблено:  Кононенко О.М.  вчитель КУ ССШ І-ІІІ ст. №2 ім. ТД. Косаренка  

Лучнікова Софія, Осипенко Юлія, Малишко Любов, Соколовська Юлія 

студенти 2 курсу  Природничо-географічного факультету  
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Додаток У 

ННПП «STEM освіта в дії: проект школи і університету» (2019-2020) 

Уроки Scottie Go! 

Урок 1 «Рятуємо Скотті» 

Матеріали й інструменти: смартфони, парір для візитівки, маркери (8 шт.), 

презентація, картки команд, набори гри, картки рефлексії, кольорові стікери. 

 

План уроку 
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II. Знайомство з групою, правилами роботи ........................................................................ 1546 

2.1. Завантаження програми ............................................................................................... 1546 

2.2. Гра «Підніміть руку той, хто…» ................................................................................. 1546 
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IV. Рятувальна місія 1 .............................................................................................................. 1548 

4.1. Програмування робота ................................................................................................. 1548 
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4.4. Програмування робота з командами Scottie ................................................................... 14 

V. Рятувальна місія 2 .................................................................................................................... 14 
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Перебіг уроку 

І. Організація початку  

Доброго дня. Сьогодні незвичайний урок. 

Сьогодні на уроці будимо вчитися програмувати робота й пограємо в нову гру, яка 

називається Scottie Go! 

II. Знайомство  

2.1. Завантаження програми  

Сьогодні для гри нам будуть потрібні коробки з грою і програма на смартфоні чи 

планшеті, яку треба встановити. 

Ви зараз сидите у групах. У групі достатньо одного пристрою (якщо програми не 

встановлені на шкільних планшетах). 

З нами познайомилися, давайте познайомимось з вами. Для цього давайте зіграємо 

у гру «Підніміть руку той, хто…» 

 

2.2. Гра «Підніміть руку той, хто…» 

Я буду казати речення, якщо воно про вас піднімайте руку. Спробуємо… підніміть 

руку той, хто має домашню тваринку 

Молодці. 

Продовжуємо 

Підніміть руку той хто: 

file:///C:/Документи/Звіт/Зв1ти_за_р1к/2020%20звіт%20за%20рік/Друк%202020/Друк%202021%20гриф/Збірка%20STEM%202020%20ПГФ_1588670754.docx%23_Toc21892353
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file:///C:/Документи/Звіт/Зв1ти_за_р1к/2020%20звіт%20за%20рік/Друк%202020/Друк%202021%20гриф/Збірка%20STEM%202020%20ПГФ_1588670754.docx%23_Toc21892369
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 відвідує гурток 

 займається спортом 

 танцює 

 співає 

 любить читати 

 їздить на велосипеді 

 навчається у другому класі 

 чекає канікули 

 хто взяв на урок смартфон 

… 

2.3. Візитівка 

Ми познайомились з вами, ви цікаві дітки: читаєте, співаєте, відвідуєте гуртки!  

І перед тим як почати знайомитись з грою давайте створимо візитівку вашої 

творчої групи. На столах у вас є аркуш паперу і маркери  напишіть будь ласка свої імена. 

Пишіть великими літерами. 

Ми виконуємо рятувальні місії і у вас на партах лежать бортові журнали, де ви 

будете відмічати пройдені рівні. Підпишіть їх так само. 

Тепер познайомимось зі Скоті. Скоті це робот. (Слайд 1)  

– Хто такий робот? 

(діти дають відповіді, вчитель доповнює короткими відомостями) 

 

Ро бот (від чеськ. robota) — автоматичний пристрій, що призначений для виконання 

виробничих та інших операцій, які зазвичай виконувались безпосередньо людиною. Для 

опису автоматичних пристроїв дія яких, не має зовнішньої схожості з діями людини, 

переважно використовується термін «автомат». 

 

(можна продемонструвати Відео з найсучаснішими роботами)  

 

Американські інженери з Boston Dynamics опублікували в мережі відео зі своїм новим 

роботом. 

На цей раз був показаний робот, який буде здатний замінити людину, яка працює на 

логістичному складі. Так, новий робот Boston Dynamics оснащений двома колесами і 

рукою-маніпулятором. 

Він досить вправно здатний розбирати прибули на склад піддони з вантажем. Зокрема, на 

відео показаний процес розвантаження одного з таких піддонів. Помітно, що для підйому 

ящиків робот використовує маніпулятор, який оснащений присосками. Таким чином 

компанії вдалося уникнути проблем з регулювання сили тиску маніпулятора робота, якби 

він брав вантаж "в лещата". 

 

Унікальний у своєму роді робот-гуманоїд значно відрізняється від типових «залізних 

машин», до яких ми звикли. Ззовні Софія дуже схожа на живу людину і має багату 

міміку. Вона використовує штучний інтелект, обробку візуальних даних і розпізнавання 

обличчя, постійно вивчає щось нове та постійно жартує. 

Софію створив доктор Девід Генсон із колегами з компанії Hanson Robotics і активував її у 

2015 році. Генсон мав на меті зробити надзвичайно геніальну машину, яка не просто була б 

розумнішою за людину, але й мала б такі притаманні людям риси, як співчуття та креативний 

розвиток. Він хотів задіяти можливість штучного інтелекту таким чином, щоб роботи змогли 

вирішувати ті проблеми людства, вирішення яких не підвладне самим людям. 
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Скоті теж робот, який мешкає на іншій планеті. Його корабель зазнав пошкоджень і 

сів на землю. Деякі деталі космічного корабля розлетілись по всій земній кулі.  

ІІІ. Мета заняття 

І ми з вами маємо ОСОБЛИВУ МІССІЮ: 

Ми будемо допомогати Скоті зібрати усі шматочки корабля, щоб він міг полетіти до 

дому. 

Для цього ми навчимось писати комп’ютерні програми, інструкції зрозумілі для 

робота. Навчимось програмувати робота, щоб він в класі міг пройти певний шлях і потім 

у грі виконував завдання. І будемо вчитись працювати в команді 

 

IV. Рятувальна місія 1 

Почнемо! 

Хто знає які слова люди говорять перед тим як космічний корабль відправляється у політ? 

Так, звучить зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1 почали! 

4.1. Гра «Програмування робота» 

Діти, сьогодні в нашому класі буде не один робот. Першим з них буде Ксенія. 

Ксенія, подружка Скоті. 

Давайте навчимось керувати роботом 

– Що треба знати, щоб керувати роботом? 

– Дізнаємось, які команди знає Ксенія? 

Уявіть, що Ксенії треба пройти від стола до дверей. 

– Яку команду треба дати? 

– Далі? 

– … 

(Робот має рухатись лише у відповідь на команди учнів: включити (почати), зроби крок 

(кілька кроків), поверни праворуч, поверни ліворуч. Ймовірно, робот не пройде 

визначений шлях. Зупиняємо гру з метою вивчення команд) 

– Що було складно? (зрозуміти які саме команди знає робот) 

– Що ви говорили Ксенії щоб вона рухалась? (Команди) 

4.2. Вивчення команд 

Давайте познайомимось з командами, які розуміє робот.  

У вас на партах лежать команди, які знає Скоті, команди 

будуть з‘являтись на екрані, а ви будете їх будете знаходити і 

показувати. 

1) Початок і кінець  

У грі вони будуть позначатись такими фішками:  

У коробці вони будуть знаходитись у фіолетових комірках. 

2) Якщо нам треба, щоб робот йшов ми говоримо команду «крок» 

Кожна фішка зроблена як пазл, їх можна з‘єднувати між собою, щоб знати яка команда іде 

за якою. 
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Але у фішки команди крок є ще одне місце для кріплення з іншою фішкою.  

– Як ви думаєте навіщо? 

– Яку додаткову команду ми 

маємо приєднати до команди 

крок? 

– Як робот може дізнатись 

скільки кроків йому робити? 

3) Щоб робот повернув праворуч і ліворуч 

У коробці комірки для фішок позначаються тим коліром, що і фішки. 

4.3. Закріплення  команд  
Давайте закріпимо команди. У вас на партах лежать команди. Я буду називати а ви 

будете ту команду піднімати у гору. 

Почали. 

Почати, ліворуч, праворуч, кінець, крок, початок.  

Молодці. 

Нам потрібен робот. 

Хто хоче бути роботом? 

4.4. Програмування робота з командами 
Scottie 

Яка команда хоче спробувати 

покерувати роботом? 

Виходьте з фішками. У кожного є своя фішка. 

Якщо роботу потрібна ваша команда ви 

піднімаєте команду і називаєте її. 

Почали!  

 

 

V. Рятувальна місія 2 

5.1. Програмування робота на робочому полі. 
Час переходити до Рятувальної місії 2. 

Як вже казали ми сьогодні будемо працювати 

в групах. 

– Кому подобається працювати у 

групах? 

– Які переваги роботи в групах? 

– Які недоліки? 

– Які правила роботи можемо 

придумати? 

Правила роботи у групах (слайд 11) 

Зараз будемо працювати з коробками.  

Будьте обережні, коробки мають багато 

дрібних деталей. Повертайте фішки на свої місця. 

Відкрийте коробки. 
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(Слайд 12-14)  

Достаньте екрани або планшети. Розкрийте їх. 

Покладіть зручно перед собою. 

Команди будемо складати на цьому паперовому планшеті. 

– Якою фішкою починається будь яка програма? 

– Якою закінчується? 

Знайдіть їх покладіть на ігрове 

поле 

Спробуємо програмувати робота 

на ігровому полі. 

(Слайд 15) 

Погляньте на слайд. Ви бачите 

робота. Хрестиком позначено 

місце, куди має іти робот. 

– Які команди треба дати роботу? 

– Відскануємо програми. 

Візьміть телефони (Слайд 16-25). 

Молодці! 

Відмітьте в журналі пройдений рівень. 

5.2. Програмування робота  
Погляньте на поле.  

– Де стоїть робот? 

– Куди дивиться робот 

– Підведіться з-за парт куди требі повернутись роботу, підніміть ту руку за якою 

повертаємось, далі? 

VІ. Підсумки  

6.1. Незакінчене речення 
– Я знаю такі команди для пограмування робота … 

– Якщо би я зустрів Scottie, я б запитав у нього…. 

– Сьогодні на уроці Я б хотів бути на місці … 

6.2. Рефлексія емоцій 

У вас на партах лежать картки з смайликами. 

Прислухайтесь до себе, до своїх емоцій. Які 

вони? Обведіть смайлик який найбільше 

відповідає вашим емоціям. 

 

 

Додаток  розроблено автором 
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Додаток Ф 

 

Консультація 2.                                                                                                                    

 

Науковий апарат педагогічного дослідження 

2.1. Об’єкт і предмет педагогічного дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.1.1. Науковий апарат педагогічного дослідження. 

 

 

 

Пошуковий етап 

Завдання 9. Проаналізуйте подані в таблиці 1 теми дослідження, їх об‘єкти та 

предмети.  

Визначте яке поняття ширше: предмет чи об‘єкт?    

 

Тема дослідження Об’єкт дослідження Предмет дослідження 

Формування інтелектуальної 

мобільності 

старшокласників у 

навчальному процесі 

загальноосвітньої школи 

процес навчання 

старшокласників 

у загальноосвітній 

школі 

способи формування 

інтелектуальної мобільності 

старшокласників 

загальноосвітньої школи в 

навчальному процесі 

Виховання оптимістичного 

ставлення до життя в 

процес виховання 

оптимістичного 

педагогічні умови виховання 

оптимістичного ставлення до 

КОНСУЛЬТАЦІЯ  2 

Кінцева мета? Крок 1 

Кроки до мети? 

 

Крок 2 

Власний проект! 
Крок 3 

ОБ’ЄКТ 

ПРЕДМЕТ 

МЕТА  

ЗАВДАННЯ  

НАУКОВИЙ АПАРАТ 

педагогічного дослідження 

   Процеси:  процес навчання, 
процес виховання, …  

 Явища: освітня система, 
педагогічна концепція … 

 зміст, форми,  методи організації й здійснення педагогічного процесу,  
 педагогічні умови, тенденції розвитку навчально-виховних явищ і 

процесів 
 засоби оцінювання навчальних досягнень  … 

Кінцева мета Крок 1 

Кроки до мети Крок 2 
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старших підлітків у 

позаурочній діяльності 

ставлення до життя у 

старших підлітків 

життя в старших підлітків у 

позаурочній діяльності 

Формування готовності 

студентської молоді до 

створення сім‘ї 

процес статевого 

виховання 

студентської молоді 

методи та засоби формування 

готовності студентської молоді 

до створення сім‘ї 

 

Завдання 10. Перемалюйте схему 2.1.2 до конспекту. Позначте на схемі об‘єкт. 

Сформулюйте положення, які описують взаємозалежність предмета і об‘єкта.  

Завдання 11. Позначте категорії: тема (1), об‘єкт (2), предмет (3) (Схема 2.1.3). 

Сформулюйте положення, які описують взаємозалежність теми, предмета і об‘єкта.  

 

Схема 2.1.2. Об’єкт і предмет 

дослідження 

Схема 2.1.3 Взаємовідношення теми, об’єкта і 

предмета дослідження 

 

Завдання 12. Встановіть відповідність між темою, предметом і об‘єктом 

дослідження за схемою: Т – О – П, де Т – номер теми, О – номер об‘єкта, П – номер 

предмета. Напишіть три трицифрових числа. 

Завдання 13.  

Тема Предмет, об’єкт 

1. Розумове виховання 

обдарованих  дітей 

шкільного віку 

2. Взаємодія класного 

керівника з батьками учнів 

3. Шляхи і засоби 

національного виховання 

дітей в сім´ї 

1. Процес виховання обдарованих дітей 

2. Процес виховання дітей у сім‘ї 

3. Методи роботи класного керівника з батьками учнів 

4. Процес взаємодії класного керівника з батьками учнів 

5. Форми і методи розумового виховання обдарованих 

дітей 

6. Зміст, форми, методи реалізації національного 

виховання дітей в сім‘ї 

 

Продуктивний етап 

Завдання 14. Прочитайте подані об‘єкт та предмет дослідження. Сформулюйте 

тему дослідження? 

Тема  Об’єкт дослідження Предмет дослідження 

 процес розвитку пізнавальних 

інтересів учнів 

шкільні вечори як засіб розвитку 

пізнавальних інтересів учнів 

 процес формування пізнавальних 

та професійних інтересів 

старшокласників 

види та особливості рольових ігор як 

засобу формування пізнавальних та 

професійних інтересів старшокласників 

 процес навчання старшокласників інтерактивні методи навчання  

Екологічне виховання учнів 

 

засобами народної педагогіки 

2 3 

1 
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Завдання 6. За поданими темами визначте предмет, об‘єкт дослідження. 

Тема 1. Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей учнів. 

Тема 2. Використання діалогічних методів у процесі навчання старшокласників.  

 

Для обраної теми власного дослідження на період 

педагогічної практики визначте об‘єкт і предмет 

дослідження.Об‘єднайтесь у творчі групи. Обговоріть 

отримані результати у творчих групах. 

 

 

 

Додаток  розроблено автором 

Власний проєкт 

 

Крок 3 

 

 Обговорення  у 

творчих групах  

 

 

 

 

Крок 4 
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Науковий апарат курсового дослідження 

2.2. Мета і завдання педагогічного дослідження 

 

 

 

 

Інформаційний етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.2.1. Тема, мета, завдання педагогічного дослідження 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.2.2. Логіка педагогічного дослідження: від загального до часткового та від 

часткового до загального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.2.3. Приклад взаємозв’язку використаних джерел, змісту та завдань  

педагогічного дослідження 

КОНСУЛЬТАЦІЯ 2 

Кінцева мета? Крок 1 

Кроки до мети? 

 

Крок 2 

Власний проект! 
Крок 3 

Тема   Мета    Завдання    

Тема   Мета   Завдання     

Зміст   

Зміст   

Список 

літератури   

Список 

літератури   

МЕТА І ЗАВДАННЯ   
педагогічного дослідження 

Завдання: 

1. 

2. 

3.  

 
 
ОБ’ЄКТ 

 

Тема   ПРЕДМЕТ МЕТА  

Список 

літератури   

1. 

2. 

3. 

… 

11. 

12. 

…. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Зміст  (план)   

Вступ  

Розділ 1. Теоретичний аналіз … 

             1.1. 

             1.2. 

             …  

Висновки до першого  розділу 

Розділ 2. Практична реалізація … 

             2.1. 

             2.2. 

            …  

Висновки до другого розділу 

Загальні висновки  

 

Завдання     

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Кінцева мета 

 

Крок 1 
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      Пошуковий етап   

 

 

Завдання 1.  Проаналізуйте Ваш список літератури. Чи достатня кількість джерел для 

розкриття сутності об‘єкта та предмета дослідження. 

Завдання 2.  Встановіть відповідність між темою і першим завданням педагогічних 

досліджень: 

№ Тема № Завдання 

1.  Педагогічні умови 

підготовки 

старшокласників до 

вибору професії 

1.  З‘ясувати сутність і структуру відповідальності як 

якості особистості 

2.  Розкрити сутність і структурні елементи поняття 

―почуття корисності для іншого‖ 

2.  Виховання почуття 

корисності для 

іншого як моральної 

цінності підлітка 

3.  Уточнити сутність понять «профорієнтація 

старшокласників», «вибір професії старшокласниками» 

4.  Розкрити зміст ефективних форм і методів роботи з 

профорієнтації зі старшокласниками 

3.  Виховання 

відповідальності 

старшокласників у 

процесі учнівського 

самоврядування 

5.  Розробити серію класних годин з проблеми виховання 

почуття корисності для іншого в учнів підліткового 

віку  

6.  Теоретично довести ефективність учнівського 

самоврядування у формуванні відповідальності 

старшокласників 

Завдання 3.  Встановіть правильну логіку завдань дослідження (1, 2, 3-тє завдання): 

№ Тема № Завдання 

1.  Виховання 

відповідальності 

старшокласників 

у процесі 

учнівського 

самоврядування 

1.  Розробити методичні рекомендації з виховання 

відповідальності старшокласників засобами 

учнівського самоврядування для класних керівників  

2.  З‘ясувати сутність і структуру відповідальності як 

якості особистості. 

3.  Теоретично довести ефективність учнівського 

самоврядування у формуванні відповідальності 

старшокласників 

Завдання 4.  За темою знайдіть три завдання дослідження. Встановіть правильну логічну 

послідовність: 

№ Тема № Завдання 

1.  Педагогічні 

умови 

підготовки 

старшо-

класників 

до вибору 

професії 

 

1.  З‘ясувати сутність і структуру відповідальності як якості 

особистості 

2.  Розробити методичні рекомендації щодо підготовки 

старшокласників до вибору професії для класних керівників 

3.  Уточнити на основі аналізу філософської, психолого-педагогічної і 

методичної літератури сутність понять «профорієнтація 

старшокласників», «вибір професії старшокласниками» 

4.  Розкрити сутність і структурні елементи поняття ―почуття 

корисності для іншого‖ 

5.  Розробити серію класних годин з виховання почуття корисності 

для іншого в учнів підліткового віку  

6.  Розкрити зміст форм і методів роботи з профорієнтації  

 

 

Кінцева мета 

 

Крок 1 
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Продуктивний етап 

Сформулюйте закономірності у формулюванні мети та 

завдань дослідження (дослідження 1,2,3)? Користуючись поданими нижче матеріалами  

сформулюйте мету й завдання власного дослідження. За необхідності уточніть предмет і 

об‘єкт власного дослідження. 

 

Дослідження 1: ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У  

ПРОЦЕСІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні ефективного впливу 

учнівського самоврядування на виховання відповідальності в старшокласників та 

розробці методичних матеріалів. 

Відповідно до поставленої мети, сформульовано завдання дослідження: 

1. З‘ясувати сутність і структуру відповідальності як якості особистості.  

2. Теоретично довести ефективність учнівського самоврядування у формуванні 

відповідальності старшокласників. 

3. Розробити методичні рекомендації з виховання відповідальності старшокласників 

засобами учнівського самоврядування для адміністрації навчальних закладів, 

учителів, класних керівників та шкільних психологів. 

Об’єктом дослідження є виховання відповідальності в учнівської молоді. 

Предметом дослідження є зміст, форми і методи діяльності учнівського 

самоврядування по вихованню відповідальності в старшокласників.  

 

Дослідження 2: ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ КОРИСНОСТІ ДЛЯ ІНШОГО ЯК 

МОРАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ПІДЛІТКА 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати форми та методи виховання почуття 

корисності для іншого в підлітків у навчально-виховній діяльності загальноосвітньої 

школи. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність і структурні елементи поняття ―почуття корисності для іншого‖. 

2. Вивчити стан вихованості почуття корисності для іншого в підлітків сільських і 

міських загальноосвітніх шкіл. 

3. Розробити серію класних годин з виховання почуття корисності для іншого в учнів 

підліткового віку та експертно оцінити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес виховання почуття корисності для іншого в учнів 

підліткового віку. 

Предмет дослідження – форми та методи процесу виховання у підлітків почуття 

корисності для іншого в навчально-виховній діяльності загальноосвітньої школи. 

 

Дослідження 3: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО 

ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що 

забезпечують підвищення ефективності підготовки старшокласників до вибору 

професії. 

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення наступних завдань: 

1. Уточнити на основі аналізу філософської, психолого-педагогічної і методичної 

Власний проект 

 

 

Крок 3 
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літератури сутність понять «профорієнтація старшокласників в умовах профільного 

навчання», «вибір професії старшокласниками». 

2. Розглянути особливості профорієнтації молоді в розвинених країнах світу. 

3. Розкрити зміст ефективних форм і методів роботи з профорієнтації зі старшокласниками. 

Об’єкт дослідження: процес підготовки старшокласників до вибору педагогічної 

професії у спільній діяльності середньої загальноосвітньої школи і вищого педагогічного 

навчального закладу. 

Предмет дослідження: педагогічні умови, зміст, форми та методи взаємодії школи та 

вищого педагогічного навчального закладу з підготовки старшокласників до вибору 

педагогічної. 

Об‘єднайтесь у творчі групи за напрямами дослідження.  

Обговоріть мету і завдання власного дослідження.  

 

 

Додаток  розроблено автором 

Обговорення  в 

творчих групах  

 

 

 

 

Крок 4 
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Додаток Х 

Програма роботи секції педагогічних досліджень студентської 
звітної наукової конференції 

 

 

 

№ Автор та назва доповіді Час, 

хв 

 11.00  

1.  Міщенко Іван «Естетична цінність природи і її роль у системі 

екологічного виховання» 

5 

3.  Поярков Андрій (ФМФ гр.2-і) «Структурна перебудова освітньої 

системи Фінляндії як однієї із провідних країн світу» 

5 

4.  Чабаненко Каріна «Нестандартні уроки математики, особливості 

їх підготовки і проведення» 

5 

5.  Недосєка Владислав «Методи та засоби активізації навчально-

пізнавальної діяльності» 

5 

6.  М-К: Безверха Катя ПРИЙОМИ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ. 

ШЛЯХИ ВІДКРИТТІВ 

10 

7.  Сокол Ольга «Дидактичні ігри та їх роль в активізації пізнавальної 

діяльності підлітків». 

5 

8.  М-К: Жолудь Аліна ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

10 

 Перерва  12.20  

9.  Лубенець Зоряна «Сімейне виховання та його роль у формуванні 

особистості» 

10 

10.  М-К: Кіктєва Марина  «Як говорити щоб діти слухали, як слухати, 

щоб діти говорили» 

10 

11.  Яркова Анна «Підготовка підлітків до сімейного життя» 5 

12.   М-К: Рудик Владислава «Авторитет вчителя та його роль у 

професійній діяльності» 

10 

13.  Набок Едуард «Розумове виховання обдарованих дітей» 5 

14.  Бондар Роман. Актуальність запровадження STEM-навчання в 

Україні 

7 

15.  М-К: Кондик Юлія ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ  

10 

16.  Бондаренко Анна «Особливості організації діяльності та 

спілкування в колективі» 

5 

17.  М-К: Окопний Руслан «КОМАНДОУТВОРЕННЯ» 10 

18.  М-К: Площик Семен. Диспут «Безпека в Інтернеті»  

 

 

Додаток  підготовлено автором 
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Додаток Ц 

Тренінг розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів 

Мета тренінгу: формування  ранньої професійної ідентичності майбутніх вчителів. 

Задачі тренінгу: 

1. Ознайомлення учасників з технологією тренінгу, особливостями інтеграції його в 

навчальну дисципліну. 

2. Усвідомлення студентами внутрішніх смислів своєї професії, визначення своїх 

професійних можливостей. 

3. Створення у студентів образу успішного професійного майбутнього з 

актуалізацією своїх професійних ресурсів. 

Вступ 

Мета: знайомство з учасниками, правилами тренінгу та роботи в групі, актуалізація 

вибору професії. 

Вправа 1. У творчих групах визначте, які важливі правила Ви би хотіли, щоб 

були в нашій групі. 

Учасники працюють у групах, презентують результати обговорення, за 

необхідності правила додаються. 

Правила поведінки у групі: 

1. Говорити від свого імені, вживаючи займенник «Я». 

2. Говорити один одному «ти» і звертатися по імені, а не в третій особі. 

3. Не переривати учасника, не давати оцінок. 

4. Кожен має право Сказати «ні». 

5. Говорити про те, що заважає брати участь у роботі групи. 

6. Говорити по принципу «тут і тепер». 

7. Усе що відбувається під час тренінгу, не виноситься за межі групи. 

Вправа 2. Намалюйте себе після закінчення навчання 

Обговорення результатів 

 

Вправа 3. Виявлення очікувань 

Учасники на стікерах пишуть відповідь на запитання:  

Які мої очікування у розвитку професійної ідентичності? 

Обговорення результатів. 

 

Вправа 4. Продовжіть речення: 

Мої професійні сенси …  

Мої професійні бажання … 

Мої професійні наміри … 

Мої побажання собі від мене який закінчив університет … 

 

Вправи формування когнітивно-ціннісного компоненту 

Мета: розвиток рефлексивних і аналітичних умінь майбутніх учителів. 

 

Вправа 5. «Знайомство» 

Тривалість проведення 30-35хв 

Призначення: з‘ясування уявлень учасників про себе; формування настанови щодо 

значущості своєї особистості; створення умов для саморозкриття. 

Технологія виконання: 

Керівник (ведучий) просить усіх учасників по черзі розповісти про себе. Важливо 

говорити про свої особистісні якості. Акцент робиться також на професійно важливих 

якостях. Завдання можуть бути уточненим, наприклад, назвати від 5 до 

10 найхарактерніших особистісних якостей. 
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Усі члени групи та ведучий можуть ставити такі запитання, як: 

Твоє головне досягнення? 

Які сильні сторони є у тебе? 

Чи є в тебе слабкі риси ? Чи можеш ти їх назвати? 

На самопрезентацію одного учасника відводиться 3-5 хвилин. 

Вправа 6.  

Мета: Визначення понять рефлексивності і аналітичності мислення, значення як 

елементів когнітивного компонента. 

Дискусія 

Учасники висловлють думки щодо поняття рефлексивності.  

Рефлексія: 

1. Процес обговорення у групі. 

2. Прийняття отриманого результату. 

3. Емоційне ставлення до подій. 

Міні-лекція 

- Визначення поняття. 

- види рефлексії 

- значення рефлексії 

 

Вправа 7. Педагогічний театр 

Мета: усвідомлення учасниками ступеня сформованості рефлексивності мислення. 

Зміст: розігрування в ролях модельних ситуацій, які відображають діяльність 

педагога. 

Обговорення з висновком про значення рефлексивності в діяльності педагога, 

типові прийоми й характер рефлексії учасників з характеристикою більш і менш 

ефективних способів. 

 

Вправа 8.  Модель життєвої міжособистісної взаємодії. 

Пояснити принцип створення ігрової моделі міжособистісної взаємодії. 

Зміст: 

«Нехай хтось із нас першим скаже своєму сусідові зліва про його стан. Наприклад: 

«Мені здається, що ти зараз спокійний і зацікавлений тим, що відбувається» або: «Мені 

здається, що ти стомлений» і т. д. Той, кому це сказали, у свою чергу скаже нам всім про 

свій стан у даний момент. Потім він висловить своє припущення про стан свого сусіда 

зліва, і той уточнить свій стан, і т. д. » 

Рефлексія: 

1.Яким чином ви визначали стан свого сусіда? 

2.На які ознаки ви орієнтувалися, визначаючи стан свого сусіда? 

 

Вправа 9.  

Мета:  перехід від життєвої до професійної моделі міжособистісної взаємодії. 

1. Постановка проблеми переходу від життєвої до професійної моделі 

міжособистісної взаємодії. 

2. Введення поняття «професійна позиція». 

Зміст: 

1. Проблема об‘єктивності зчитування стану. 

2. Побудова моделі професійної міжособистісної взаємодії. 

3. Аналіз позицій під час професійної міжособистісної взаємодії. 

Доповідь від групи з даних питань. 

Рефлексія: усвідомлення власного ставлення до професійної позиції. 
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Вправа 10.  

Мета: усвідомлення власного рівня розвитку рефлексивних якостей аналіз 

професійної позиції. 

Учасники сідають у коло. Інструкція: «Зараз я роздам деяким з вас картки, на яких 

позначені ті чи інші емоційні стани. Ті, хто отримає картки, прочитають, що на них 

написано, але так, щоб напис не бачили інші члени групи, і потім по черзі зобразять цей 

стан. Ми будемо дивитись і постараємося зрозуміти, який стан зображено». 

Рефлексія: 

1. Зібрати «банк» тих невербальних проявів, на які можна орієнтуватися, 

визначаючи стан людини. 

2. Усвідомлення дефіциту когнітивного ресурсу. 

 

Вправа 11.  

Мета: стабілізація психічного стану викликаного стресогенним впливом попередніх 

тренінгових процедур. 

Для ведучого: У якості ритуалу завершення зустрічі учасникам тренінгу 

пропонується стати в коло, здійснити тілесний контакт із партнерами, які перебувають 

поряд, закрити очі, уявляючи групу та простір тренінгу у вигляді сфери повітряної кулі. 

Далі загальним видихом у середину кола група як би «надуває» кулю своїми еманаціями. 

Рефлексія: 

1. Предметом рефлексії стають окремі, що залишилися не проговоренними 

переживання учасників, якими вони хотіли би поділитися з рештою групи. 

2. Ведучий має можливість провести відкриту рефлексію власних переживань із 

приводу минулого заняття. 

 

Вправа 12.  

Мета: привітання, створення відповідної тренінговим цілям атмосфери й настрою 

учасників. 

1. Актуалізація результатів попередньої зустрічі. 

2. Подання короткого плану поточного заняття. 

Зміст: 

Інструкція: «Давайте встанемо ближче один до одного, утворемо більш тісне коло й 

усі протягнемо руки до середини кола. За моєю командою всі одночасно візьмемося за 

руки та зробимо це так, щоб у кожній руці кожного з нас виявилась одна чиясь рука. При 

цьому постараємося не братися за руки з тими, хто стоїть поруч із вами. Отже, давайте 

почнемо. Раз, два, три». Після того як тренер переконається, що всі руки з‘єднані попарно, 

він пропонує учасникам групи «розплутатися», не згорнувши рук. Вправа може 

завершитись одним із трьох варіантів: 

1. Усі учасники групи опиняться в одному колі (при цьому хтось може стояти 

обличчям у коло, хтось спиною, це неважливо, головне, щоб усі послідовно утворили 

коло). 

2. Учасники групи утворюють два або більше незалежних кола. 

3. Учасники групи утворюють кола, які з‘єднані один з одним, як ланки в 

ланцюжку. 

Рефлексія: 

1. «Що нам допомагало впоратися з поставленим завданням?» Або «Що можна 

було би робити інакше з тим, щоб швидше впоратися з поставленим завданням?» 

У ході обговорення учасники групи зазвичай приходять до думки, що успішно 

вирішувати таке завдання в ході спільної діяльності допомагає доброзичливе, дбайливе 

ставлення одне до одного, турбота про те, щоб кожен відчував себе комфортно, постійна 

орієнтація в ситуації, врахування думки кожного, поява оригінальних нових ідей тощо. 
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Вправа 13. «Потрібен учитель» 

Мета: рефлексія професійних вимог та відповідність їх особистісним очікуванням і 

готовності, осмислення процесу пошуку вакансій. 

Зміст: 

Ведучий оголошує, що він стає редактором газети безкоштовних оголошень. Кожен з 

учасників може помістити в газету оголошення про запрошення на роботу педагога. В 

оголошенні не обмежується кількість слів або розмір букв. Приймається будь-яка форма. 

Можна викласти весь список вимог до кандидата в учителі, весь набір якостей, якими він 

повинен володіти, можна намалювати його портрет. Можна розповісти про себе, свою справу. 

Варто тільки пам‘ятати, що оголошень про запрошення на роботу буде багато й кожному 

учаснику треба подбати, щоб саме його привернуло увагу. Час на підготовку – 10 хвилин. 

Через відведений час ведучий пропонує розвісити листи на стінах. Підписувати їх не 

потрібно. Учасники групи мовчки читають оголошення. Кожен має право намалювати 

кружок на тому оголошенні, яке привернуло його увагу, і він готовий зв‘язатися з його 

подавцем. Потім листи з оголошеннями знімаються. Кожен може подивитися, чи 

відгукнулися на його запрошення, і підраховує кількість кружків на аркушах. Ведучий 

пропонує кожному по колу назвати одну цифру – кількість вибору його оголошення. 

Запитання для рефлексії: 

1.Чим характеризується оголошення, яке набрало найбільшу кількість зацікавлених 

відповідей? 

2.Що завадило відгукнутися на інші оголошення? 

3.Які вимоги найчастіше висувалися до кандидата в учителі? 

4.Які вимоги наймача найлегше задовольнити? 

5.Чим найлегше зацікавити людину? 

 

Вправа 14. «Гарний педагог?» 

Мета: усвідомлення своїх недоліків у професійному становленні, у вчинках, уміння 

коректно робити рекомендації, сприймати критику. 

Тривалість проведення 1 година 

Зміст: 

З числа учасників вибирається студент на роль «поганого вчителя» (залежно від 

групи й ситуації ним може стати той, хто дійсно відчуває себе поганим учителем, або, 

навпаки, той, хто є успішним студентом і здатний витримати цю інтервенцію). Решта 

розбиваються на дві групи, приблизно рівні за кількістю. Завдання групи «обвинувачів» – 

виділити негативну рису «поганого вчителя» й описати її прояви. Просто «оціночні» 

висловлювання, без опису ситуації прояви цієї риси, не допускаються. Функції 

«захисників» – знайти пояснення прояву цієї риси й дати іншу, позитивну характеристику 

«поганому вчителю». Висловлювання говоряться в обличчя «поганому вчителю», він 

повинен бачити, хто говорить. Потім слово дається героєві. Він сам висловлюється з 

приводу почутого, висловлюючи своє емоційне ставлення до ситуації, сам відповідає на 

звинувачення. Описує себе як «хорошого» вчителя. 

Рефлексія: 

Обговорюється вміння усвідомлювати свої слабкості й недоліки, вміння «тримати 

удар». Обговорюються емоції, які виникли в ході виконання вправи. 

 

Вправа 15. «Еміграція» 

Мета: допомогти усвідомити свої професійні орієнтації та прихильності. 

Зміст: 

Кожному учаснику надається можливість уявити, що йому вдається виїхати з 

країни та з цього часу куди завгодно (будь-яка країна, будь-який час). У зв‘язку з цим 

необхідно подумати про те, куди б він виїхав, у який час. Чому? 
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Якби в нього була там можливість професійного росту, то в кого з відомих учителів 

він хотів би повчитися, чого. А з ким із них він хотів би працювати? Учасникам 

пропонується протягом 5 хвилин відверто відповісти на ці питання. 

Рефлексія: 

Чи задоволені ви своїм вибором? Чому? 

 

Вправа 16. «Подорож за міфами» 

Мета: показати міфологічні складові професійної свідомості. 

Зміст: 

Озвучити й обговорити у групі деякі міфи нашого сучасного суспільства, наприклад: 

1) Усі роблять так. 

2) Праця завжди винагороджується. 

3) Вам стільки років, на скільки ви себе почуваєте. 

4) Нове – це добре забуте старе. 

Потім додаються один або кілька професійних міфів учителів-практиків, наприклад: 

1. Практика має справу з науковим знанням і теорією. 

2. Учитель, пізнавши закони психіки, може керувати людською поведінкою, 

перетворити її на засіб своєї діяльності. 

3. Емпатія до іншої людини гарантує успіх педагогінчого процесу. 

Запитання для рефлексії: 

1.Звідки могли з‘явитися ці міфи? 

2.Які фактори сприяли їх «увічнення»? 

3.Що можна зробити, щоб розвіяти ці міфи? 

4.Це дійсно міфи чи в них велика частка правди? 

5.Групі пропонується створити власний перелік професійних міфів учителів-

практиків. 

 

Вправа 17. «Процес навчання» 

Мета: проаналізувати процес отримання знань, упорядкувати власні думки, 

допомагаючи собі рухатися далі. 

Зміст: 

Учасникам пропонується зіставити три різні аспекти своїх знань: що вони дізналися 

про педагогічну діяльність від інших, що вони дізналися зі свого досвіду та що ще хотіли 

би для себе прояснити. 

Для цього необхідно взяти чистий аркуш паперу, розділити його на чотири рівні 

частини, провівши вертикальну й горизонтальні лінії. У першій потрібно в кількох словах 

написати й у символічній формі зобразити, чого навчили з різних наук про педагогіку. Яке 

ставлення до педагогічної дільності закладається у процесі навчання в ЗВО? Яке уявлення 

про педагогічну діяльність отримано від інших людей? 

У другому прямокутнику стисло проводиться короткий запис і робиться символічне 

зображення, чому навчилися самостійно. До чого учасники дійшли на основі власного 

життєвого та професійного досвіду? Що вони прочитали, що дізналися, спостерігаючи за 

собою та іншими? 

У третьому прямокутнику коротко записується й символічно зображується, що ще 

залишається невідомим, що хочеться вивчити, зрозуміти, дізнатися, з чим пов‘язуються 

очікування, тобто позначається перспектива подальшого розвитку знань. 

Четвертий прямокутник залишають порожнім. У нього можна внести ідеї, 

спостереження, плани та проєкти, які виникнуть у ході роботи з трьома першими 

розділами, у процесі їх зіставлення й роздумів з їх приводу. 

Рефлексія: 

Що дає дана вправа? Чи задовольняє вас ваш рівень отриманих знань? 

Що хотілося б добавити? Змінити? 
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Вправа 18.  

Мета: завершення зустрічі. Стабілізація психічного стану викликаного 

стресогенним впливом попередніх тренінгових процедур. 

1. Позитивний відгук про зустріч. 

2. Вираження подяки за активну участь. 

Зміст: 

У якості ритуалу завершення зустрічі учасникам тренінгу пропонується стати в 

коло, здійснити тілесний контакт із партнерами, які стоять поруч, закрити очі, 

представляючи групу і простір тренінгу у вигляді сфери повітряної кулі. Далі загальним 

видихом у середину кола група як би «надуває» кулю своїми емоціми. 

Рефлексія: 

1. Предметом рефлексії стають окремі, що залишилися не проговоренними 

переживання учасників, якими вони хотіли б поділитися з рештою групи. 

2. Ведучий має можливість провести відкриту рефлексію власних переживань з 

приводу минулого заняття. 

 

Вправи формування емоційно-рефлексивного компоненту 

Мета: усвідомлення студентами в собі якостей педагога, ототожнення своїх якостей 

з якостями, необхідними педагогу. 

Завдання:  

1. Сформувати позитивне емоційне ставлення до професії. 

2. Уміння емпатійної комунікації (слухання і виразності) в професійній позиції. 

 

Вправа 19.  

Мета: використання метафор для виявлення емоційного стану, в якому перебувають 

студенти-майбутні вчителі на даний час. 

1. Актуалізація результатів попередньої зустрічі. 

2. Подання короткого плану поточного заняття. 

Зміст: 

Задача: виявити власний емоційний стан та стан інших учасників тренінгу; виявити 

переважаючі для кожної конкретної людини емоційні стани, які складають частину її 

психотипу й ситуативних станів. 

Робота будується на використанні широко поширених технік метафорізації («Я 

як...», «Я себе почуваю як ...», «Я зараз схожий на…» і так далі) і читання емоційних 

станів іншої людини за невербальними засобами виразності. 

Рефлексія: 

1. Чи складно вам було порівнювати ваші стани з чимось іншим? 

2. Ці стани,вони є для вас постійними чи змінними? 

3. Ваш внутрішній емоційний стан зазвичай вам допомагає в житті чи шкодить? 

 

Вправа 20. «Життєвий і професійний кодекс вчителя» 

Мета: рефлексія та вербалізація життєвих і професійних цінностей і принципів. 

Зміст: 

Приголосні і голосні українського алфавіту (крім Е, Й, Ь, И, Ю, Щ) діляться між 

учасниками групи. Завдання учасників - сформулювати кілька значущих особисто для них 

і для світу в цілому життєвих або професійних правил, які починалися б на ті букви 

алфавіту, які їм дісталися. У завершенні зустрічі групі пропонується організувати спільне 

прочитання правил. Дотримуючись порядку букв українського алфавіту, учасники 

тренінгу зачитують сформульовані ними закони. Так виходить єдиний життєвий і 

професійний кодекс учителя. 

Рефлексія: 
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Чим ви керувалися коли формулювали правила?  

Що при цьому відчували?  

Яке ваше ставлення до отриманого кодексу? 

 

Вправа 21. «Події життя» 

Мета: усвідомлення значущих подій свого життя. 

Зміст: 

Ведучий просить кожного написати по одній події свого минулого, сьогодення й 

майбутнього. Потім пропонує іншим учасникам відгадати ті події, які написав хто-небудь 

із членів групи (з його згоди, природно). 

Рефлексія: 

Які можливості дає ця вправа?  

Що ви відчували згадуючи події свого життя?  

Що відчували відгадуючи події? 

 

Вправа 22. «Витрачаємо гроші на справу» 

Мета: дати можливість групі помріяти про реалізацію професійних цілей без 

фінансових обмежень. 

Зміст: 

Ведучий повідомляє групі, що якийсь невідомий філантроп дав вам сумку, повну 

грошей, для того щоб учасники могли витратити їх на свій професійний розвиток і 

реалізацію професійних цілей. У сумці знаходиться 1000000 гривень із запискою, що 

немає ніяких обмежень, окрім одного – усі гроші мають бути витрачені для досягнення 

професійних цілей (на справу і себе, здатного його здійснити). Іншими словами, не 

повинно бути ніяких подорожей на Гаваї та інших подібних речей. Кожен учасник пише 

на аркуші свої бажання, які можливо здійснити за наявності такої суми грошей. Далі, 

формуються групи по 3 людини й пишуть «лист бажань» про необхідні витрати. Потім 

кожну групу просять оголосити результати. 

Рефлексія: 

Хто змінив власні думки після наради зі своєю командою?  

Чи був груповий лист пропозицій краще, ніж індивідуальні бажання? Чому?  

Якщо ваша пропозиція дійсно дуже важлива, як можна переконати в цьому інших? 

 

Вправа 23. «Зірковий час» 

Мета: виявити позитивні моменти у професії педагога. 

Зміст: 

Кожному учаснику необхідно приблизно за 7–10 хвилин виділити 3–5 найбільш 

характерних для професії педагога радостей (заради чого представники даної професії 

взагалі живуть, що для них найголовніше в житті, роботі ...). 

Далі по черзі кожен учасник розповідає про ті радості, які він виділив. 

Рефлексія: 

Обговорення, уточнення, вираження власних думок. 

 

Вправи мотиваційно-діяльнісного компонента. 

Мета: усвідомлена перебудова провідного типу мотивації професійної діяльності. 

Завдання: 

- усвідомлення учасниками наявної комбінації мотивів професійної діяльності; 

- переведення зовнішньої негативної мотивації у форму зовнішньої позитивної 

мотивації; 

- збільшення складової внутрішньої мотивації завдяки цільовим конструктам, що 

раніше не вживалися. 
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Вправа 24.  

Мета: привітання, створення відповідної атмосфери й настрою учасників. 

1. Актуалізація результатів попередньої зустрічі. 

2. Подання короткого плану поточного заняття. 

Зміст: 

Інструкція: «Нам треба спільно вирішити одне завдання: як найшвидше всім 

одночасно, не домовляючись і не промовляючи ні слова, «викинути» однакову кількість 

пальців на обох руках. Вирішувати це завдання ми будемо таким чином: я буду рахувати – 

раз, два, три – і на рахунок три всі одночасно «викидають» пальці. Якийсь час, достатній 

для того щоб зрозуміти, впоралися ми з завданням, не опускаємо руки. Якщо задача не 

вирішена, ми робимо чергову спробу. Зрозуміло? Давайте почнемо». 

Для ведучого: вправа може проходити по-різному. Іноді групі потрібно до тридцяти 

повторень, перш ніж завдання буде вирішено, іноді достатньо чотирьох-п‘яти. 

Рефлексія: 

Вправа дає багатий матеріал для обговорення, можна звернути увагу на 

функціонування таких феноменів, як громадська думка, груповий тиск, авторитет, 

груповий настрій. 

 

Вправа 25.  

Мета: усвідомлення учасниками сформованості того типу мотивації, яка у них 

присутня на даний момент. 

Задача: зрозуміти який тип сформованості мотивації присутній у студентів 

педагогів на даний час. 

Для цього проводиться експрес-психодіагностичне тестування (за Шмальтом) з 

подальшим аналізом отриманих кожним студентом результатів. Для цього всім учасникам 

роздається картинка з темою досягнення й перелік із вісімнадцяти тверджень (типу: «Він 

вважає, що впорається з цим» і так далі), і кожен по черзі вибирає те твердження, яке, на 

його думку, відповідає зображенню на картинці. Після цього у групі обговорюється, який 

тип мотивації продемонстрував кожен студент і ставиться проблема оцінки впливу типу 

мотивації на кінцеву ефективність діяльності. 

Важливим моментом цього етапу є введення рольової гри, в якій найвиразніше 

проявляється внутрішній і зовнішній типи мотивації. На основі відомих казок 

(«Попелюшка», «Чипполіно», «Буратіно» та ін.) студенти по трійках розробляють 

короткий сюжет, де кожна роль повинна чітко відповідати внутрішній мотивації, 

зовнішній позитивній і зовнішній негативній мотивації. Сюжети розігруються у формі, що 

театралізується. 

Рефлексія: 

Обговорення будується за аналізом переживань членів груп у цій ролі. Основний 

предмет обговорення – відповідність ролі звичайній життєвій стратегії учасника. Гра 

проходить у три кола, щоб кожен студент міг зіграти кожен тип мотивації. Завершуючим 

кроком цього етапу є фіксація того факту, що мотиваційні моделі поведінки, що стихійно 

склалися, є досить стійкими для кожної особистості та проявляються мимоволі в різних 

ситуаціях і видах діяльності нормального соціально-адаптивного функціонування 

особистості. 

 

Вправа 26.  

Мета: формування стратегії досягнення успіху й перспективного цілепокладання, 

зниження рівня мотивації уникнення невдачі у студентів педагогів. 

 

Завдання: 

1. Досягнення того, щоб в учасників тренінгу після його закінчення 

з‘явилися/розвинулися стійкі бажання й уміння в самостійній постановці цілей діяльності. 
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2. Розвиток стійкого прагнення до досягнення самостійно поставленої мети. 

3. Нівіляція прагнення сподобатися оточуючим людям у своїх цілях, засобах і 

результатах діяльності. 

4. Навчання вмінню й бажанню вибирати середні або трохи вище середнього за 

складністю виконання завдання. 

 

Формування стратегії досягнення здійснювалося через: 

А) навчання способам створення проєктних розповідей із яскраво вираженою 

темою досягнення. 

Б) навчання способам поведінки, типових для людини з високорозвиненою 

мотивацією досягнення (перевага середніх за складністю цілей і уникнення легких і дуже 

складних цілей; перевага ситуацій з особистою відповідальністю за успіх справи; 

уникнення ситуацій, де мету задають інші люди; перевага ситуацій зі зворотним зв‘язком і 

так далі). 

В) вивчення конкретних прикладів зі свого повсякденного життя, а також із життя 

людей, які мають високорозвинену мотивацію досягнення; аналіз цих прикладів за 

допомогою системи категорій, які використовуються під час діагностики мотивації 

досягнення. 

Мета: відпрацювання професійних поведінкових реакцій студентів, моделювання 

професійно важливих форм поведінки. 

 

Вправа 27.  

Мета: привітання, створення відповідної атмосфери й настрою учасників. 

Зміст: 

Кожний на аркуші А4 обводить фломастером свою долоню й пише ім‘я, потім 

передає сусіду зправа - і т. д. по колу, кожний пише на отриманій долоні одну якість 

(позитивну), яку він бачить у людині, аркуш якої прийшов до нього. Кожний у кінці 

отримає свій аркуш – і відгуки про себе. 

Рефлексія: 

Вправа дає багатий матеріал для обговорення, можна звернути увагу на емоційний 

стан учасників під час заповнювання долонь, під час зачитування своїх якостей, на 

груповий настрій. 

 

Вправа 28. «Готель» 

Мета: рефлексія способів діяльності професійного педагога. 

Зміст: 

У готелі є три вільних номера. Адміністратору дано вказівку поселити в них 

педагогів. Однак інформація, якою він володіє, нечітка: він не знає ні статі, ні віку, ні 

конкретної спеціальності педагогів, ні цілей їх приїзду. Біля свого віконця він помістив 

табличку: «Місця тільки для педагогів». Разом із тим він виявив, що сьогодні в готелі 

великий наплив приїжджих, а місць немає, він змушений відмовляти. Адміністратору 

відомо, що люди, охочі дістати місце, вдаються до різних хитрощів, намагаються видати 

себе за педагогів. Йому потрібно бути напоготові. 

Одна людина з групи вибирається адміністратором. Інші виступають у ролі 

приїжджих (серед них три справжніх педагога, вони потай призначені ведучим). Усі 

починають видавати себе за педагогів. Адміністратор повинен на свій розсуд поселити 

трьох чоловік. 

Рефлексія: 

Група аналізує, що було ключовим у оцінюванні людини як педагога.  

Які ознаки сприяли цьому?  

Хто був найбільш переконливим, виконуючи роль педагога?  

На що орієнтувалися педагоги, втілюючи цей образ? 
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Вправа 29. «Князь» 

Мета: розвиток здатності відчувати «вдалий момент». 

Зміст 

Вправа будується на матеріалі стародавньої китайської традиції вибору князя. 

Традиція свідчить: кандидатові в князі старійшинами роду робилася пропозиція зайняти 

цей пост. Той, хто бажав отримати князівський титул, як вихована людина відмовляється, 

відповідаючи, що вважає себе недостойним високої посади. Через деякий час старійшини 

знову прямували до цього кандидата та знову робили пропозицію. Але поважаючий себе 

кандидат знову відмовлявся. Йому знову робили пропозицію. І так далі. 

Після будь-якої відмови старійшини могли більше не прийти, а зробити пропозицію 

іншій особі. Крім того, старійшини іноді робили пропозиції саме з розрахунку на відмову, 

щоб вибрати іншого. Обидві сторони ризикували. Кандидат, відмовившись у черговий раз, 

ризикував не дочекатися наступної пропозиції, а старійшини, які мали на увазі іншого 

претендента, ризикували отримати згоду. 

Ця ситуація закладена в основу вправи. Грають одночасно всі слухачі, 

розбиваючись на пари. Один слухач бере роль роботодавця, інший – кандидата в педагоги. 

Після першого програшу вони міняються ролями. Під час проведення гри 

використовуються монети. Роблячи пропозицію, роботодавець кладе перед кандидатом у 

педагоги монету, супроводжуючи цей жест різними ввічливими словами. Ввічливо 

відмовляючись, кандидат у відповідь кладе поряд із першою ще одну монету. Повторну 

пропозицію роботодавець супроводжує ще однією монетою. Відмова – ще одна монета. 

Так росте невелика гірка монет, величина якої визначається межею можливого ризику з 

обох сторін. Якщо роботодавець вирішить, що досить пропонувати, він зі словами: «Ну, 

що ж поробиш, доведеться звернутися до іншого кандидата!» Забирає всі монети. Якщо ж 

кандидат вирішить, що досить демонструвати вихованість, він зі словами: «Ну, що 

поробиш, видно, доведеться погодитися!» – Забирає гірку монет собі. Далі обмін ролями, і 

ті, хто грали роль старійшини, стають кандидатами в педагоги, і навпаки. 

Можлива модифікація: коли педагог пропонує себе роботодавцю і перераховує свої 

професійні гідності, роботодавець вирішує – підходить чи ні йому цей педагог. Процедура 

дій не змінюється. 

Завдання учасників – набрати якомога більше монет, які на початку гри були видані 

всім в однаковій кількості. За умови прояву нетерплячості виграш буде невеликим. За 

умови прояву витримки виграш буде багатий, а ризик великий. 

Рефлексія: поділитися враженнями. 

 

Вправа 30. «Кореспондент» 

Мета: рефлексія складових професійного образу педагога, освоєння «природного» 

стилю професійної поведінки. 

Зміст: 

Учасники працюють у парах. Один задає питання, інший відповідає: одна 

відповідь – як звичайний студент, інший раз – як «педагог». 

Приклади питань: 

Чому люди брешуть? 

Навіщо люди потрібні один одному? 

Якщо людина плаче, чи можна їй вірити? 

Я боюся деяких речей. Чи всім людям властиво боятися? 

Що таке любов, хто знає? 

Якщо нічого не хочеться, що робити? 

Мене часто ображають, а я не вмію захищатися. Як бути? 

Рефлексія: 
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Що відрізняє «звичайну людину» від «педагога», які свої установки проявились у 

спілкуванні, чи виявилися професійні стереотипи й деформації в комунікації. 

 

Вправа 31. «Кінорежисери» 

Мета: допомогти «зі сторони» подивитися на професію педагога, оцінити 

необхідність багатьох якостей особистості у професійному плані. 

Зміст: 

Учасники розбиваються на кілька підгруп. Кожна підгрупа є кінорежисерами якоїсь 

кіностудії. Перед кожною кіностудією ставиться завдання підібрати акторів для зйомки 

фільму про школу.  

Головні дійові особи фільму: вчитель, який працює в цій школі, молодий педагог, 

який починає свою роботу у школі, пожежник, який перевіряє стан протипожежної 

безпеки даного закладу освіти.  

Кінорежисерам пропонується визначити: а) якості, необхідні для створення даних 

образів, б) якості, небажані для даних образів.  

Для полегшення роботи командам кінорежисерів пропонуються списки якостей, які 

за необхідності можна доповнити. Списки необхідних і небажаних якостей ведучим 

складаються заздалегідь. Наприклад: 

§ необхідні якості: рішучість, непосидючість, доброзичливий погляд, упевненість у 

собі, мрійливість, вишукані манери, втомлений вигляд, спокій, суворий голос, людина, у 

якої можна багато чому навчитися, визнає, що часом недостатньо ясно виражається, 

доброзичливість, відповідальність, гумор тощо. 

§ небажані якості: впертий вигляд, смішливість, екстравагантна зачіска, 

балакучість, сонливий вид, тривожні, бігаючі очі, невиразне мовлення, відстовбурчені 

вуха, млявість, думає, що він все знає, стверджує, що його неправильно розуміють, 

категоричність, демонстративність тощо. 

Кінорежисерам пропонується, спираючись на перший список, вибрати 3–5 якостей, 

без яких не можуть обійтися головні дійові особи, і, спираючись на другий список, 

вибрати таку саму кількість якостей, які в жодному разі не повинні бути наявними в даних 

образах. 

Рефлексія: 

Аналізується, чому учасники обрали саме ці якості, чим відрізняються один від 

одного образи головних героїв.  

Які з цих якостей виявляються в себе? 

 

Вправа 32. «Реклама педагогічних послуг» 

Мета: підкреслити можливості педагогічної діяльності, її кращі сторони, зацікавити 

своїми здібностями майбутніх учнів. 

Зміст: 

Ведучий пропонує групі створити свій рекламний ролик для педагогічних послуг. 

Для цього учасники діляться на 3-4 підгрупи. 

Під час підготовки рекламного ролика потрібно дотримуватись однієї умови: не 

можна називати та прямо пропонувати педагогічні послуги, необхідно представити 

пропоновані педагогічні послуги в якості якогось товару. При цьому в рекламному ролику 

повинні бути відображені найважливіші та істинні гідності рекламованого об‘єкта. 

Тривалість кожного рекламного ролика – не більше однієї хвилини. Час на підготовку – 

10 хвилин. 

Рефлексія:  

Кому адресована ваша реклама?  

Якій підгрупі вдалося найбільш дохідливо й переконливо розрекламувати 

можливості й гідності педагогічної діяльності?  

Що найбільш сподобалося? 
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Вправа 33. «Пастки-капкани» 

Мета: підвищення рівня усвідомлення можливих перешкод на шляху до 

професійних цілей і уявлення про шляхи подолання цих перешкод. 

Зміст: 

Кожен учасник повинен визначити деякі труднощі на шляху до професійної мети. 

Особлива увага звертається на те, що труднощі можуть бути як зовнішніми, вихідними від 

інших людей або якихось обставин, так і внутрішніми, укладеними в самій людині. 

Виділяючи такі труднощі, кожен обов‘язково повинен подумати і про те, як подолати їх. 

Після цього кожен по черзі називає по одній труднощі-пастці, адресуючи її за 

циклічним принципом учаснику, що сидить через дві людини від нього. Той повинен буде 

сказати, як можна було б ці труднощі подолати. Учасник, який назвав дану складність, 

також повинен буде сказати, як можна було б її подолати. 

Ведучий за допомогою інших учасників визначає, чий варіант подолання труднощів 

виявився більш оптимальним, цікавим і реалістичним. 

Рефлексія: 

Які труднощі вже зустрічалися на професійному шляху, як вони долалися, обмін 

досвідом. 

 

Вправа 34. «Зовсім нічого» 

Мета: самоаналіз рівня професіоналізму і формування установки на його розвиток. 

Зміст: 

Ведучий розпитує учасників, якого рівня професіоналізму вони досягли в ході 

професійної підготовки. Прихильники кожного рівня підраховуються за піднятим руками. 

Результати фіксуються у вигляді такої схеми: 

Рівень професіоналізму 

Число осіб 

Нічого 

Зовсім нічого 

Зовсім-зовсім нічого 

Рефлексія: чи задоволені ви рівнем свого професіоналізму?  

Чи вважаєте його достатнім?  

Чи повинні ваші клієнти бути задоволені цим рівнем професіоналізму?  

Які головні перешкоди на шляху підвищення професіоналізму?  

Що ми можемо зробити для підвищення професіоналізму та якості педагогічного 

процесу?  

Обговоріть з учасниками групи, які якості підвищення професіоналізму вони 

використовують.  

Чи знайомі вони всім учасникам?  

Сформовуємо невеликі групи для мозкового штурму з виявлення шляхів 

підвищення професіоналізму та підвищення якості педагогічного процесу. 

 

Вправа 35. «Побажання по колу» 

Усі сидять у колі, і кожний по колу висловлює свої побажання спочатку одному, 

потім іншому й так усім учасникам тренінгу. 

Рефлексія: «Мені сьогодні...» 

Кожний учасник групи повинен завершити фразу: «Мені сьогодні...» 
 

Додаток даптовано автором  

(джерело: Шнейдер, Л. Б. (2004). Тренинг профессиональной идентичности: Руководство для 

преподавателей вузов и практикующих психологов. М.:Издательство НПО МОДЭК) 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, на науково-практичних і науково-методичних конференціях 

різних рівнів, а саме:  

міжнародних конференціях –  

Освіта та наука в умовах глобальних викликів (Сімферополь-Судак, 2010) – 

очна,  

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України (Ялта, 

2011) – очна,  

Освітні вимірювання: викладання, дослідження, практика (Київ, 2012) – очна,  

Інноваційні технології навчання обдарованої молоді (Київ, 2015),  

Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи (Київ, 2016) – 

очна,  

Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи 

(Черкаси, 2016) – заочна,  

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та 

бізнесі (Київ, 2017) – очна,  

Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (Одеса, 

2017) – очна,  

Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого 

розвитку та міжкультурної інтеграції (Київ, 2017) – очна,  

Society, Integration, Education (Rezekne, Latvia, 2019) – очна,  

Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і 

пріоритети української освіти (Полтава, 2019) – заочна,  

Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 

розвитку та євроінтеграції (Київ, 2019) – очна,  

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін (Суми, 2019, 2020, 2021) – очна,  

Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи (2019, 2020) – 

очна,  

Психологія: від теорії до практики: Інноваційні технології в роботі 

практичного психолога (Суми, 2020) – очна,  

European Volunteering in the moment of COVID-19 (Germany, Berlin), 2020) 

– заочна,  

Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи 

(Суми, 2020, 2021) – очна,  
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Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та 

національний досвід (Суми, 2020) – очна;  

міжнародних проєктах KA2 Erasmus+: ―EduACTor for change‖ – 

(Mariapfarr, Austria, 2019), ―Developing Youth Workers‘ Competences in 

Finland‖ (Virrat, Ilmajoki and Tampere, Finland 2019), ―Social 

Entrepreneurship: Tools and Trainers‖ (Yerevan, Armenia, 2020);  

всеукраїнських конференціях –  

Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної 

освіти (Суми, 2012) – очна,  

Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного 

розвитку освіти ХХІ століття (Суми, 2012) – очна,  

Пізнавально-творча і духовна самореалізація особистості в 

евристичній освіті (Суми, 2015) – очна,  

Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів (Полтава, 

2016) – заочна,  

Особистість студента та соціокультурне середовище університету в 

суспільному контексті (Київ, 2020) – очна,  

Інноваційні технології в роботі практичного психолога (Суми, 2020)  

– очна,  

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Ідеї Василя 

Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і 

перспективи (Київ, 2020) – заочна,  

Інноваційні технології розвитку особистісно професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти (Суми, 2021)  – 

очна;  

всеукраїнському круглому столі – Макаренківські читання (Суми, 

2019, 2020, 2021) – очна. 
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Довідки про впровадження 
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