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Сьогочасні суспільні вимогу спрямовують освіту, зокрема й університетську, на орієнтацію освітнього процесу щодо активізації особистіс-них засад професійного становлення майбутніх педагогів, набуття ними здатності в постійно змі-нюваних соціокультурних умовах знаходити ефе-ктивні способи вирішення суспільно-педа-гогічних проблем, сприяння самовдосконаленню, самореалізації і саморозвитку. Ці завдання визна-чено в Законі України «Про вищу освіту», Націо-нальній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції розвитку педаго-гічної освіти, Стандартах і рекомендаціях щодо гарантії якості вищої освіти в європейському просторі. Професійне становлення майбутніх педагогів через самотворення в умовах університетської освіти вимагає забезпечення органічного спів-буття людини та культури, усвідомлення її єдно-сті й універсальності, прагнення до її збереження і творення. Саме така місія «затвердження єднос-ті людства» через притаманне культурному прос-тору «єдність знання» завжди була властива уні-верситетській освіті, завданням якої як «школи універсального пізнання» було і залишається «зведення в одному місці багатьох людей … для збереження вільної циркуляції думки» завдяки особистому спілкуванню [4, 39]. Саме «культи-вування інтелекту», сприяння особистісному і професійному становленню було і є пріоритетом університетської освіти, зокрема й педагогічної.  Мета статті: довести актуальність проблеми професійного становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти, схарактеризува-

ти його сутність, основні етапи й особливості, зокрема етапу професійного навчання, схаракте-ризувати причини кризових станів у цей період та заходи щодо їх подолання; визначити склад-ники професійного становлення майбутніх педа-гогів, зокрема його методичну сферу, що предста-влена в дослідженні феноменом «методична ку-льтура».  Проблема професійного становлення майбу-тніх фахівців стала предметом наукових дослі-джень як зарубіжних (В. Бодров, С. Вершлов-ський, Е. Зеєр, Є. Клімов, Т. Кудрявцев, А. Маркова, А. Маслоу, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр та ін.), так і віт-чизняних учених (І. Бех, М. Боришевський, Н. Зубалій, О. Кокун, С. Максименко, В. Орлов, В. Семиченко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, Т. Щербан та ін.). Водночас засвідчимо, що єдино-го підходу до трактування цього феномену досі не існує. Найбільш універсальним, на нашу дум-ку, є визначення особистісного становлення, за-пропоноване Е. Зеєром, який характеризує це по-няття, як «безперервний процес цілеспрямованої прогресивної зміни особистості завдяки соціаль-них впливів і власної активності» [5, 18]. Екстра-полюючи увагу на професійний аспект цього про-цесу, науковець розглядає професійне становлен-ня особистості як її розвиток в умовах навчально-професійної та професійної діяльності, спрямова-ний на формування стійких позитивних мотивів професійної діяльності, соціально значущих і про-фесійно важливих якостей, готовності до постій-ного професійного зростання, знаходження опти-мальних прийомів і способів якісного й творчого виконання професійної діяльності відповідно до 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

У статті на основі аналізу наукового фонду визначено поняття «професійне становлення майбут-
ніх педагогів», схарактеризовано стадії цього процесу, доведено взаємозв’язок і взаємозумовленість 
кожної із стадій. Розкрито особливості і значення етапу професійного навчання (професійної самоіден-
тифікації), визначено причини деструктивних кризових станів у цей період, схарактеризовано можливі 
заходи щодо їх подолання як запоруки забезпечення успішності й конкурентноздатності фахівця, його 
самореалізації і самоздійснення в майбутній професії. визначено складники професійного становлення 
майбутніх педагогів, зокрема його методичну сферу, що представлена в дослідженні феноменом 
«методична культура».  
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Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти індивідуально-психологічних особливостей фахів-ця» [5, 18].  Розгляд професійного становлення фахівця з позиції категорій «само» дозволив Б. Невзорову визначити цей феномен як «формування профе-сійного самовизначення в певній професійній га-лузі залежно від ступеня узгодженості психологіч-них можливостей людини зі змістом і вимогами професійної діяльності, а також сформованості в особистості здатності адаптуватися до соціально-економічних умов, що змінюються у зв’язку з ула-штуванням своєї професійної кар’єри [10, 65]. Т. Алексєєвою професійне становлення потракто-ване як «психологічна категорія, що відображає процес саморозвитку людини впродовж життя, у межах якого відбувається становлення специфіч-них видів суб’єктної активності особистості на основі розвитку і структурування сукупності про-фесійно орієнтованих її характеристик, що забез-печують реалізацію функцій пізнання, спілкуван-ня та регуляції в конкретних видах діяльності і на етапах професійного шляху» [1].  Як «нову якісну зміну педагога, що дає йому можливість стати професіоналом у нових швидко-змінювальних умовах системи освіти» визначає поняття «професійне становлення педагога» Т. Кисельова [8, 19] В. Орлов, характеризуючи професійне станов-лення вчителя мистецьких дисциплін, визначає його як «складне й багатомірне явище особистос-ті, що являє собою процес виникнення в особисто-сті тих професійних якостей, яких у неї не було і які відповідають суттєвим вимогам, що висуває професія; етап розвитку професійної культури, на якому професійні якості вже сформовані, але про-фесійна діяльність не набула завершеної форми; рух і розв’язання суперечності між існуючими ре-флексивними уявленнями, способами мислення, знаннями, вміннями і навичками художньо-педагогічної діяльності та відсутністю досвіду їх реалізації на практиці» [11, 246]. Здійснений аналіз наукового фонду дозволяє визначити поняття «професійне становлення майбутнього педагога» як поетапний динамічний безперервний прогресивний процес і результат формування, розвитку, саморозвитку й самовдос-коналення особистості, що дозволяє їй відповіда-ти постійно змінюваним вимогами професійно-педагогічної діяльності та забезпечує її успішне здійснення. Досить часто процес професійного становлен-ня ототожнюють з розвитком. Щодо цього, то ми поділяємо думку О. Кокун [8, 9] про те, що розви-ток є одним із важливих, проте не єдиних склад-ників професійного становлення. Водночас проду-ктивним вважаємо пропоновані Л. Мітіною етапи 

професійного розвитку фахівця. Учена вважає, що на першій стадії людина одночасно ототожнює себе з іншими, переймає досвід колег, формує свою професійну позицію завдяки професійному спілкуванню з ними. Друга стадія – самовиражен-ня – характеризується формуванням прагнення до самореалізації, творчого здійснення професійної діяльності на основі усвідомлення на рівні пере-конання її цінності як життєвої мети й засобу осо-бистісної самореалізації [9]. Зауважимо, що ці ета-пи характеризують особистісний розвиток профе-сіонала. Філософське наповнення терміну «станов-лення» як категорії, що «відображає процес діале-ктичного переходу від одного ступеня розвитку до іншого, як момент взаємоперетворення проти-лежних, і водночас взаємопов’язаних моментів розвитку – виникнення та зникнення» [3, 870], розкриває шлях до визначення стадій (етапів), за якими відбувається цей процес.  Е. Зеєром виділені такі стадії професійного становлення особистості:  
– професійне самовизначення (припадає на старший шкільний вік);  
– професійна самоідентифікація (безпо-середнє здобуття професійної освіти);  
– розпредмечування професійної діяльності (період набуття професійного досвіду); 
– опредмечування професійної діяльності (період безпосередньої діяльності в межах обраної професії) [5].  Спорідненим до зазначеного є підхід до стаді-ювання професійного становлення, запропонова-ний Т. Кудрявцевим, який виокремлює такі стадії: виникнення і формування професійних намірів; цілеспрямованої підготовки до обраної професії; процес входження в професію; реалізації особис-тості в самостійній професійній діяльності [9].  У дослідженні Ю. Поваренкова виділяються схожі етапи професійного становлення: «загально трудове навчання й виховання (допрофесійний етап); пошук і вибір професії; професійне навчан-ня; самостійна професійна діяльність; після про-фесійний етап», водночас автором виокремлені універсальні для кожного етапу періоди, а саме: «адаптація до нової ситуації, період росту досяг-нень, період найвищих досягнень, зниження ре-зультатів або підготовка до переходу до нової ді-яльності» [12, 96-98]. Таке виділення не лише про-гресивних, а й регресивних періодів професійного становлення поділяє й А. Карпов [8].  Оригінальний підхід до визначення етапів професійного становлення фахівців, які належать до типу «людина-людина» пропонує Є. Клімов який виокремлює такі фази розгортання їхнього професійного шляху:  
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– фаза оптанта (людина виявляє інтерес до вибору професії і здійснює його),  
– адепта (власне професійна підготовка в закладах освіти), адаптанта (первинне входження в професію),  
– інтернала (досвідчений фахівець, зацікав-лений і вмотивований до якісного здійс-нення обов’язків і виконання основних професійних функцій), 
– майстерності (досвідчений фахівець, який має індивідуальних стиль діяльності та здатний якісно вирішувати професійні завдання будь-якої складності),  
– авторитету (фахівець, який визнається як «кращий серед майстрів»), 
– наставництва (фахівець не лише доскона-лий майстер-професіонал, а й учитель, який здатний передати свою майстерність іншим), що представляють собою етапи життєвого шляху професіонала [6].  Усі дослідники єдині в думці, і ми розділяємо її, про взаємозв’язок і взаємозумовленість кожної із стадій, оскільки перехід до подальшої зумов-люється перебігом попередньої. Особливий інтерес у межах започаткованого дослідження має стадія цілеспрямованої підгото-вки до обраної професії (стадія «адепта» за Є. Клімовим). Її безкризовий прогресивний пере-біг є запорукою успішності й конкурентоздатнос-ті фахівця, його самореалізації і самоздійснення в майбутній професії. У зв’язку із цим цінним для започаткованого дослідження є визначення при-чин деструктивних кризових станів у цей період. Серед них виокремлюють:  
– незадоволеність якістю професійної освіти й професійної підготовки; 
– «випробування свободою» – інший харак-тер та особливості життєдіяльності сту-дента в порівнянні зі шкільним життям; 
– необхідність поєднання учіння й виконан-ня професійних обов’язків, не завжди по-в’язаних з обраною професією, заради за-безпечення економічної незалежності [13];  
– втрачання інтересу до навчання та / або майбутньої професії;  
– утрата перспектив професійного розвитку;  
– дезінтеграція професійних настанов [5];  
– зміни в життєдіяльності й особистісних обставинах (зміна місця проживання, про-блеми зі здоров’ям, зміни в особистому житті, прояв небажаних особистісних якос-тей тощо).  Розглянемо можливі заходи щодо подолання таких кризових станів. Серед них: забезпечення контекстного характеру навчання, коли теорети-чні знання, суспільно-професійні цінності та нор-ми постають як способи, знаряддя для досягнен-ня практико зорієнтованих професійних і квазіп-рофесійних завдань; забезпечення індивідуаль-

ного супроводу особистісного і професійного зро-стання майбутнього педагога, створення індиві-дуальної освітньої траєкторії його становлення; запровадження інноваційних особистісно зорієн-тованих освітніх технологій; забезпечення свобо-ди щодо зміни або корекції вибору спеціальності, освітнього закладу, факультету, спеціалізації, вироблення альтернативних сценаріїв професій-ного становлення; зміна мотивів навчальної ді-яльності; педагогічна підтримка щодо пошуку нових форм і способів самоздійснення в учбовій, квазіпрофесійний і професійній діяльності; за-провадження тренінгів особистісного та профе-сійного зростання тощо.  І. Бех вважає, що запорукою успішного про-фесійного становлення майбутніх педагогів є фо-рмування в них ціннісного ставлення до майбут-ньої професійної діяльності, що відбувається пое-тапно: від ознайомлення з особливостями май-бутньої професії, створення чіткого й усвідомле-ного уявлення про неї, про вимоги щодо професі-оналізму фахівця – до формування ціннісних уяв-лень і складання образу «Я-професіонал» [2, 4]. Однією з важливих умов успішного професій-ного становлення майбутнього педагога в умовах університетської освіти визначається його про-фесійне самовизначення як «визначення люди-ною себе щодо вироблених у суспільстві і прийн-ятих цією людиною критеріїв професіоналізму», його сутність полягає у «співвіднесенні свого внутрішнього світу, своїх цінностей, мотивів, пот-реб, особливостей, здібностей, можливостей зі світом професійної діяльності як на рівні загаль-них уявлень, так і на рівні конкретних навичок та вмінь. У результаті цього співвіднесення відбува-ється набуття в загальному професійному полі свого особистого, персонального простору, гнуч-кого і наділеного особистісним змістом, а також формується вміння цей простір змінювати й ак-тивно будувати» [14, 109]. Серед складників професійного становлення майбутнього педагога вчені виділяють «форму-вання професійної спрямованості, компетентнос-ті, соціально значущих і професійно важливих якостей, готовність до постійного професійного зростання» [5, 30]; формування комплексу про-фесійно важливих якостей і умінь (В. Адольф, Н. Волянюк, Н. Ільіна, В. Толочек та ін.); досягнен-ня професійної майстерності і професійної ком-петентності (А. Деркач, І. Зязюн, Т. Кисельова та ін.); самоактуалізацію (О. Анісімова, Л. Кара-мушка, А. Маслоу, В. Моляко, К. Роджерс, Е. Шост-ром та ін.); професійно-педагогічну культуру (В. Бенін, В. Гриньова, І. Ісаєв, І. Колеснікова, В. Радул, І. Пальшкова та ін.). Одним із видів про-фесійно-педагогічної культури є методична 
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Ірина КНЯЖЕВА Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти (І. Артем’єва, О. Бігич, А. Карачевцева, І. Княжева, Н. Морзе, Н. Нікула, Ю. Пассов, Ю. Подповєтна та ін.).  Послуговуючись вимогою щодо культуровід-повідності освіти, коли остання позиціонується як невід’ємний складник і форма трансляції куль-тури, як культуровідповідна система і культурот-ворчий процес, спрямований на розвиток особис-тості, та зважаючи на основні постулати культу-рологічного підходу, який характеризується пріо-ритетом людської природи, передбачає застосу-вання таких загальнонаукових принципів, як діа-лектика в єдності з логікою і теорією пізнання, детермінізму (об’єктивної причинної зумовлено-сті явищ); ізоморфізму (зв’язків об’єктів, що ви-ражають тотожність їх будови), вважаємо, що загальна, педагогічна, професійно-педагогічна і методична культура утворюють єдину систему, кожний з елементів якої характеризується відно-сною автономністю, має свої особливі характери-стики, сферу зіткнення, яка й забезпечує профе-сійне становлення майбутнього педагога. Методична культура виникає в лоні педаго-гічної і виявляє себе як утворення, що єднає тео-рію і практику культури професійно-педагогічної діяльності вчителя. Таким чином, методична культура є інтегративною характеристикою за-гальної і професійно-педагогічної культури педа-гога, а в діалектиці особливого й окремого мето-дична культура функціонує як підсистема мето-

дичної культури суспільства і вид професійно-педагогічної культури. Вона характеризується сукупністю цілей, традицій, стилів, правил, взір-ців діяльності, прийнятої в суспільстві.  Сучасна гносеологія стверджує, що людське пізнання має справу не з самим по собі об’єктив-ним світом, а із світом, який заданий через конк-ретну практичну діяльність. Отже, методична культура допомагає майбутньому педагогу прив-ласнити методичний досвід, перетворити його на фактор розвитку особистості, творчого мислен-ня, сформувати систему методико-педагогічних цінностей, що кристалізується у персоніфіковану систему педагогічної діяльності. У соціальному вимірі методична культура не зводиться до опису практик, діяльності, прийо-мів, методів, методик, а представляє собою склад-ну символічну реальність, яка у функційному від-ношенні виступає механізмом їхнього розвитку. Будучи необхідним моментом педагогічної діяль-ності, педагогічного досвіду із створенням соціо-культурних умов відтворення їх методичного складника, методична культура є цілком самос-тійною реальністю [7, 170].  Подальший науковий пошук пов’язуємо з необхідністю з’ясувати особливості та значення методичної культури майбутнього педагога як необхідного складника його професійного стано-влення на етапі здобуття університетської осві-ти, схарактеризувати її онтологічні ознаки.  
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Ирина Княжева. Профессиональное становление будущих педагогов в условиях универси-

тетского образования 
В статье на основе анализа научного фонда определено понятие «профессиональное становление 

будущих педагогов», охарактеризованы стадии этого процесса, доказана взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность каждой из стадий. Раскрыты особенности и значение этапа профессионального обучения 
(профессиональной самоидентификации), определены причины деструктивных кризисных состояний в 
этот период, охарактеризованы возможные меры по их преодолению как залога обеспечения успешно-
сти и конкурентоспособности специалиста, его самореализации и самореализации в будущей профес-
сии. определены составляющие профессионального становления будущих педагогов, в частности его 
методическую сферу, которая представлена в исследовании феноменом «методическая культура». 

Ключевые  слова :  профессиональное становление, будущие педагоги, университетское образова-
ние, этапы, составляющие, методическая культура. 

 
Iryna Knyazheva. Professional establishment of future teachers under the university education 
The article on the basis of the scientific foundation analysis defines the concept of "professional formation of 

future teachers" as a step-by-step dynamic continuous progressive process and the result of formation, develop-
ment, self-development and self-improvement of the personality, which allows it to meet the constantly changing 
requirements of professional and pedagogical activity and provides its success. The approaches adopted in the 
scientific discourse on the stages of the process of professional formation of future teachers have been identified. 
It is found that, despite the existing differences, scientists are united in understanding the interconnectedness and 
interdependence of each of the stages, since the transition to a further one is conditioned by the course of the pre-
vious one.  

The peculiarities and significance of the stage of vocational training (professional self-identification) are 
revealed, the causes of destructive crises during this period are identified, the possible measures for overcoming 
them as a guarantee of successfulness and competitiveness of the specialist, his self-realization and self-
realization in the future profession are characterized. These include: providing contextual learning when theo-
retical knowledge, socio-professional values and norms emerge as ways, tools to achieve practically oriented pro-
fessional and quasi-professional tasks; ensuring individual support for the personal and professional growth of 
the future teacher, creating an individual educational trajectory of its formation; introduction of innovative per-
sonally-oriented educational technologies; ensuring freedom to change or correct the choice of specialty,  
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educational institution, faculty, specialization, development of alternative scenarios of professional development; 
change of motives of educational activity; pedagogical support; introduction of trainings for personal and profes-
sional growth.  

The components of the professional formation of future teachers, in particular its methodical sphere, are de-
termined. It is represented in the study by the phenomenon of "methodical culture", which is an integrative char-
acteristic of the general and professional-pedagogical culture of the teacher. In the dialectic of the special and the 
separate methodological culture functions as a subsystem of the methodical culture of society and the type of pro-
fessional and pedagogical culture. 

Keywords : professional formation, future teachers, university education, stages, components, methodical 
culture. 
 


