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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE PROCEEDING OF 

PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

 

Інеса Новіцька  

 

Анотація: У статті подано теоретичний огляд наукової літератури з проблеми формування 

професійної культури студентів у процесі їхньої підготовки. Обґрунтовано та визначено 

педагогічні умови, які покращують процес формування професійної культури студентів у 

усіх галузях професійної підготовки, особливо в педагогічній освіті. Встановлено, що 

педагогічні умови є складовою навчально-виховного процесу. Доведено, що ефективність 

формування професійної культури студентів педуніверситетів у процесі викладання 

педагогічних дисциплін підвищується в разі створення певних педагогічних умов: 

створення та забезпечення позитивної мотивації формування професійної культури, 

компетентності; залучення студентів до науково-дослідної роботи; професійна 

спрямованість навчальної діяльності; інноваційна спрямованість освітнього процесу; 

здійснення міжпредметної координації навчальних дисциплін; запровадження 

діяльнісного, особистісно орієнтованого, технологічного, системного, синергетичного, 

акмеологічного, компетентнісного підходів до формування професійної культури; уміння 

визначити навчальні та пізнавальні проблеми таким чином, щоб викликати зацікавлення 

до роздумів та аналізу вже відомих фактів, явищ чи подій; пошук нових знань, а також 

нестандартних методів вирішення проблем; підтримка майбутнього педагога в процесі 

прийняття самостійних висновків або узагальнень. У процесі ефективного застосування 

педагогічних умов можна визначити рівень активності, ступінь розвитку та темпи 

професійного зростання студента, вчителя, педагога.  

 

Ключові слова: професійна культура; процес навчання; формування професійної 

культури; педагогічні умови; процес становлення фахівця; рівень культури. 

 

Annotation: The article presents a theoretical review of scientific literature on the problem of 

forming the professional culture of students in the process of their preparation. The pedagogical 
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conditions, which improve the process of formation of professional culture of students in all 

branches of professional training, especially in pedagogical education, are substantiated and 

determined. It is established that pedagogical conditions are an integral part of the educational 

process. It is proved that the efficiency of forming the professional culture of students of 

pedagogical universities in the process of teaching pedagogical disciplines increases in the case 

of creating certain pedagogical conditions: creation and provision of positive motivation for the 

formation of professional culture, competence; involvement of students in research work; 

professional orientation of educational activity; innovative orientation of the educational process; 

implementation of interdisciplinary coordination of educational disciplines; introduction of 

activity-oriented, personally oriented, technological, systemic, synergetic, acmeological, 

competency approaches to the formation of professional culture; the ability to identify 

educational and cognitive problems in such a way as to cause an interest in reflection and analysis 

of already known facts, phenomena or events; search for new knowledge, as well as non-standard 

methods for solving problems; support of the future teacher in the process of making independent 

conclusions or generalizations. In the process of effective use of pedagogical conditions it is 

possible to determine the level of activity, the degree of development and the pace of professional 

growth of a student, a teacher, and a teacher. 

 

Key words: professional culture; learning process; formation of professional culture; 

pedagogical conditions; the process of becoming a specialist; level of culture. 

 

1. Постановка проблеми 

До професіоналізму освітян сьогодення ставить особливо високі вимоги. Це 

зумовлено досить складними і перманентними змінами у становленні спеціаліста з 

високим рівнем компетентності. Однією із складових компетентності є професійна 

культура, яка передбачає здатність фахівця ефективно взаємодіяти з іншими людьми, 

запобігати і розв’язувати різноманітні незручні ситуації; орієнтація на формування нових 

умінь і навичок, здобуття ґрунтовних спеціальних професійних знань; властивість 

оцінювати і корегувати недоліки; певна характеристика якості професійної діяльності; 

орієнтація на досягнення високого рівня професіоналізму, самоствердження, 

самовираження тощо. Дослідження цього феномена в педагогічній науці відносять до 

проблем професійного навчання і виховання як базових категорій, що визначають процес 
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формування професійної культури особистості. 

Професійна культура є складовою професійно-педагогічної діяльності, визначає 

рівень активності, ступінь розвитку та темпи професійного зростання педагога, вчителя, а 

в польшому освіти вцілому. Тобто, можна стверджувати, що формування професійної 

культури процес двосторонній. З одного боку, вимога у направленості педагогічного 

процесу на розкриття і розвиток потенційних можливостей фахівця, з іншого – потреба в 

особистості, спеціалісті який відповідає вимогам соціального замовлення. 

У зазначеному контексті професійна культура формується на творчій діяльності 

вчителя, яка неможлива без творчого мислення, уяви, ініціативності, спроможності 

втілювати свої задуми, а також без умінь пошуку принципово нових методів діяльності. 

При цьому на формування особистості педагога безпосередньо впливає система освіти, 

зокрема й вищої, у процесі здобуття якої відбувається становлення майбутніх учителів як 

професіоналів та особистостей з власною думкою та позицією.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що питання організації 

навчально-виховного процесу у вищій школі ставали предметом досліджень багатьох 

вчених: Ю. Бабанського, О. Дубасенюк, С. Гончаренка, Н. Ничкало та ін. Загальні 

питання, пов’язані з формуванням професійної культури особистості, розкриті у працях 

С. Арутюнова, І. Ісаєва, А.Капської, Л. Когана, В. Сластьоніна, Ю.Чернової, Ф. Щербака 

та ін. Питання формування особистості вчителя у процесі загальнопедагогічної підготовки 

розгяладали О. Абдулліна, В. Білозерцев, О. Мороз, В. Сагарда та ін.; шляхи формування 

професійної педагогічної майстерності та творчої особистості вчителя знаходять своє 

відображення у роботах І. Зязюна, Н.Кічук, С. Сисоєвоїта ін. 

Як доведено, проблема формування професійно важливих якостей фахівців у 

сучасному науковому доробку займає першочергове місце, оскільки постійно постає 

потреба у створенні такої моделі навчання, реалізація якої забезпечила б практичну 

підготовку майбутнього вчителя. Враховуючи той факт, що на будь-яку модель впливають 

внутрішні і зовнішні умови, є потреба представити педагогічні умови формування 

професійної культури студентів педуніверситетів у процесі викладання педагогічних 

дисциплін.  
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2. Виклад основного матеріалу дослідження   

Майбутній педагог у навчально-виховному процесі виступає як суб’єкт розвитку та 

діяльності. Реалізація такого підходу вимагає, перш за все, творчого стилю викладача, 

який характеризується особливостями його поведінки. У процесі дослідження нами було 

зроблено припущення, що ефективність формування професійної культури студентів 

педуніверситетів у процесі викладання педагогічних дисциплін підвищується в разі 

створення певних педагогічних умов: створення та забезпечення позитивної мотивації 

формування професійної культури, компетентності; залучення студентів до науково-

дослідної роботи; професійна спрямованість навчальної діяльності; інноваційна 

спрямованість освітнього процесу; здійснення міжпредметної координації навчальних 

дисциплін; запровадження діяльнісного, особистісно орієнтованого, технологічного, 

системного, синергетичного, акмеологічного, компетентнісного підходів до формування 

професійної культури; уміння визначити навчальні та пізнавальні проблеми таким чином, 

щоб викликати зацікавлення до роздумів та аналізу вже відомих фактів, явищ чи подій; 

пошук нових знань, а також нестандартних методів вирішення проблем; підтримка 

майбутнього педагога в процесі прийняття самостійних висновків або узагальнень. 

Вважаємо, що саме за рахунок цих педагогічних умовах можна забезпечити 

позитивний результат. Умови постійно еволюціонують, у наслідок чого між системою та 

середовищем відбувається постійний обмін інформацією. Це викликає необхідність 

оновлення методів й засобів забезпечення позитивної мотивації у майбутніх учителів до 

оволодіння професійною культурою. Також відбувається трансформація підходів до її 

формування, що стимулює викладача до підвищення рівня власної професійної 

компетентності. Отже, не тільки середовище впливає на систему формування професійної 

культури у майбутніх учителів. Очевидним є продуктивний вплив самої системи на 

середовище, в результаті чого "створюється" новий продукт – фахівець із високим рівнем 

професійної культури, який опанував і постійно вдосконалює методику її формування, в 

результаті чого закономірно підвищує рівень власної професійної компетентності. 

Оптимально і комфортно побудувати процес взаємодії означає якісно спроектувати 

орієнтаційну основу дій, створити сприятливі умови для виконання і ефективно, творчо 

виконати дії, застосувавши при цьому систему методів, форм, засобів, які забезпечать 

очікуваний результат.  

За результатами аналізу наукових праць, що присвячені творчості, можна зробити 

висновок, що однією з визначальних характеристик особистості є наявність її професійних 

творчих умінь. Наше дослідження вимагає розкриття поняття "формування". Формування 
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виступає як фактор розвитку особистості і означає її становлення, набуття сукупності 

стійких властивостей і якостей. Формувати – це значить надавати певну форму чому-

небудь [1]. 

Поняття "культура" будемо розглядати як синонім інтелектуального, морального, 

естетичного, розумового вдосконалення людини в ході її історичної еволюції. Це шлях 

формування професійних цінностей особистості. Культура виявляє себе у вигляді 

способів сприйняття, мислення, пізнання, переживання і дії, у вигляді знань, цінностей, 

способів і критеріїв оцінки, нормативів, цілей, які зберігають і репродукують досвід 

морально-духовної діяльності в суспільному і особистому менталітеті. Нарешті, це 

техніка і технологія всіх форм практичної діяльності людини у світі, комунікаціях, 

взаємодії і спілкуванні [2]. За твердженнями науковців культура поєднує в собі кілька 

основних елементів: універсальний, суспільного визнання, міжособистісного спілкування, 

демократичний, пізнавальний, знаково-символічний [3]. До того ж культура, виступає 

формою творчої діяльності; охоплює духовну і матеріальну сфери існування суспільства і 

постає перед нами, як форма прояву свободи та творчості, як засіб самореалізації основних 

цінностей людини. У нашій роботі нас цікавить перш за все на діяльнісний аспект поняття, 

оскільки ступінь розвитку сутнісних сил суб'єкта, досягнутий в результаті його культурної 

діяльності, характеризує його культурний рівень. Він відображає ступінь прилучення до 

загальносвітових духовних цінностей і ступінь оволодіння суб'єктом знаннями, вміннями, 

навичками, ідеями, накопиченими людством за весь період своєї історії, а також рівень 

його освіченості і вихованості як синтетичну характеристику розвитку. 

Загальна культура особистості – це синтез духовно-моральної, професійної, 

естетичної, ідеологічної, національної, екологічної, правової, економічної культури, 

оскільки в основі її лежить особливе відношення особистості до навколишнього 

середовища, дійсності, специфічні способи її освоєння. Культура стає тим загальним 

підґрунтям, на якому стає можливою професійна діяльність особистості, а у професійній 

підготовці студентів культура виступає суспільною цінністю, пов’язаною з кінцевою 

метою навчання; в основі критеріального визначення культури виступає гуманізм. 

Тому, професійна культура є інтегральною характеристикою фахівця, яка проектує 

його загальну культуру в професійній сфері й може формуватися лише в процесі цілісної 

діяльності особистості, вона є показником сформованості різних видів особистісної 

культури [4]. Тобто особливого значення набуває не конкретна мета в професійній 

культурі, яка не завжди чітко визначена, а мотивація чи система особистісних цілей, тому 

що для професійної культури характерним критерієм є розвиток людини як особистості 
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[5]. 

Очевидно, що професійна діяльність виступає як спосіб реалізації культури через 

свідому цілеспрямовану діяльність. Професійна культура, таким чином, реалізується 

через свідомо сформовані особистістю цілі, визначення цільових установок, мотиваційної 

спрямованості особистості, виробничих відносин і засобів, обраних особистістю для 

досягнення поставленої мети. У цьому аспекті культура розглядається дослідниками [6] і 

як показник ефективності самої професійної діяльності в сфері безпосереднього 

застосування праці. Здійснюючи професійну діяльність у культурологічному ракурсі, ми 

тим самим створюємо новий рівень культури, просуваємося вперед, забезпечуючи її 

подальший розвиток. Можна з упевненістю сказати, що культура виступає і як результат 

навчальної діяльності майбутнього професіонала, тому одним із завдань українського 

суспільства є модернізація професійної підготовки таким чином, щоб якомога повніше 

передати майбутнім поколінням культурні надбання і позитивний досвід попередників і 

водночас якомога рішучіше відгородити їх від того, що застаріло й віджило [7]. 

Деякі науковці розглядають професійну культуру як певний ступінь оволодіння 

професією, тобто певними способами і прийомами вирішення професійних завдань на 

основі сформованої духовної культури особистості. Професія, за її трактуванням, як 

соціально-культурне явище, має певну структуру, що включає предмет, засоби і результат 

професійної діяльності: цілі, цінності, норми, методи та методики, зразки та ідеали, зміст 

яких відбивають рівень духовності суб’єкта[8; 9].  

На нашу думку, професійна культура значною мірою відображає професійні якості 

суб'єкта праці,  ступінь оволодіння фахівцем досягненнями науково-технічного прогресу 

в певній галузі знань та досягненнями соціального прогресу і є складовою особистого 

аспекту культури праці. Основні компоненти – професійна компетентність (сукупність 

професійних знань, умінь та навичок), професійна майстерність (сукупність професійно-

значущих якостей особистості, що забезпечують високий рівень професійної діяльності 

фахівця) і професійний досвід (особистісне утворення у внутрішньому стані суб’єкта, що 

забезпечує індивідуальне бачення буття). Всі ці елементи значною мірою формуються в 

процесі професійної підготовки студентів, тому ціннісне ставлення до них проявляється в 

значному інтересі до професійної культури та в мотивації її формування. Формування 

професійної культури являє собою саморозвиток особистості.  

Необхідно врахувати, що професійна підготовка не пов'язана з якимось одним 

періодом життя людини. Досліджуючи цей період стосовно студентів, потрібно 

відзначити, що вона здійснюється в різних освітніх установах: від школи (а в окремих 
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випадках і дошкільних установ) до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної 

освіти. При цьому, характеризуючи працю фахівця вищої кваліфікації, підготовка яких є 

одним із завдань вищих навчальних закладів, дослідники акцентують увагу на наявність 

таких якостей особистості як творче, активне ставлення до праці, які формуються через 

розвиток пізнавальної активності, творчості студентів у професійній підготовці; 

підкреслюють необхідність швидкого засвоєння теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок у їхній єдності [10]. Важливою умовою успішного вирішення завдання підготовки 

фахівців є формування змісту навчання з урахуванням особливостей діяльнісного підходу, 

що передбачає всебічне розкриття майбутньої соціально-виробничої діяльності фахівців, 

їхньої професійної культури. 

На основі аналізу наукових досліджень, нами доведено, що професійна культура 

явище інтегроване, а тому має структуру, до компонентів якої належать наступні 

елементи: цільовий, мотиваційний, когнітивний, комунікативний, особистісний, 

технологічний, процесуальний, кожен з яких виконує необхідну функцію і визначають ряд 

педагогічних умов. Тобто ефективне формування професійної культури студентів в 

професійній підготовці вимагає створення спеціальних педагогічних умов, які розуміємо 

як поєднання елементів змісту, організаційних форм навчання, методів та прийомів, що 

впливають на результативність цього процесу. Узагальнюючи, професійна культура 

студентів – це рівень оволодіння навчальними нормами і науково-методичними 

принципами, експериментальною, дослідницькою і дослідно-конструкторською роботою 

в процесі навчально-професійної діяльності; має професійну спрямованість, сприяє 

систематизації, поглибленню і практичній реалізації теоретичних знань; пов'язана, із 

пізнавальною, розумовою діяльністю, що вимагає від особистості активної творчої 

роботи, самопізнання, сформованості досить великого числа розумових операцій.  

Важливу роль у формуванні професійних компетенцій студентів відіграють 

міждисциплінарні зв'язки. Ефективним засобом встановлення цих зв'язків з точки зору 

дослідження нам також слугували завдання для самостійної роботи. Зміст професійної 

підготовки має забезпечувати систематизацію знань, вироблення умінь і навичок, 

пов’язаних із вирішенням професійних завдань; налагодження внутрішньо оптимальних і 

міждисциплінарних зв’язків між новим і засвоєним навчальним матеріалом; актуалізацію 

знань, використання нового навчального матеріалу для розв’язування завдань 

теоретичного і практичного характеру; передбачення перспективних наступних зв’язків 

для подальшого вивчення навчального матеріалу [11]. Реалізація цієї системи передбачає 

застосування таких засобів: удосконалення змісту навчальних дисциплін, організація 
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навчально-виховного процесу на основі діалогової взаємодії суб’єктів, виховання потреби 

у самовдосколенні, створення проблемних ситуацій для формування професійних умінь і 

навичок, проведення різноманітних тренінгів. 

 Технологія формування професійної культури в межах окремо взятої навчальної 

дисципліни проектується нами за допомогою співвідношення обсягу навчальної 

інформації, якою повинні оволодіти студенти, з індивідуальними та психофізіологічними 

особливостями протікання у них пізнавальних процесів і формуванням особистісних 

якостей, необхідних у професійній діяльності. Можна визначити кількість понять і вмінь, 

які повинні засвоїти студенти за навчальний період.Крім того можна представити 

програму дій студентів з метою формування професійної культури, а саме: постановка 

загальної мети та формулювання навчальних цілей з орієнтацією на досягнення 

результатів, підготовка навчальних матеріалів і організація всього навчального процесу, 

оцінка поточних результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених 

цілей; підсумкова оцінка результатів. Реалізація кожного етапу можлива у різні періоди 

навчання студентів, зокрема, можливі такі види діяльності: виконання курсових робіт; 

проходження практики; модульні роботи, виступ на семінарських заняттях, написання 

рефератів з окремих дисциплін, написання тез і виступи з доповідями на конференціях та 

ін. 

Розглянемо шляхи вирішення проблеми формування професійної культури при 

використанні заняття (лекції), яка призначена для засвоєння теоретичного матеріалу, 

отримання теоретичної інформації, який включає програмний матеріал окремої 

дисципліни. Тому важливим є зміст лекцій який повинен містити повну інформацію щодо 

матеріалів, відповідати логіці дисципліни, стимулювати логічне мислення. Особливо 

важливо, аби лекція носила проблемний характер, була забезпечена відповідною 

наочністю та технічними засобами навчання. У цьому контексті особливо ефективно 

проходили заняття саме з педагогічних дисциплін, оскільки на них надавалася можливість 

кожному зі студентів проявити свої здібності, якості, вміння, що ведуть до формування 

творчої особистості. Від викладача вимагалося максимальне залучення всіх студентів до 

розвязання поставлених завдань, що давало змогу всім працювати в одному темпі, не 

відчуваючи інтелектуальної різниці. 

Крім таких занять, практикується система семінарських і практичних занять, на 

кожному з яких акцентувалася увага на засвоєння інформації про сутність і зміст 

професійної культури та її компонентів. На таких семінарських заняттях особлива увага 

зверталася на розвиток умінь і навичок роботи з різноманітними джерелами, аналіз та 
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узагальнення досвіду роботи, на формування вміння виділяти проблему і знаходити шляхи 

її вирішення. Поряд із традиційними формами семінарських занять, на яких проводилося 

заздалегідь підготовлене спільне обговорення висунутих питань кожним учасником 

семінару, був зроблений акцент на впровадження в практику проблемних семінарів. У 

процесі проблемних семінарів студенти залучаються до усунення обєктивних 

суперечностей між науковими знаннями і способами їх досягнення, розвивають мислення, 

творчо підходять до засвоєння знань. Проблема закладалася в назву теми семінарського 

заняття, в окремо взяті питання, у форму організації навчальної діяльності, а також у метод 

навчання. Такі семінари спрямовували студентів на самостійний пошук нових понять і 

способів дії, оскільки усунути поставлену проблему за допомогою наявної бази знань вони 

не могли; формували позитивну особистісну мотивацію. 

Велике значення в професійній підготовці мають семінари-дискусії, які базуються 

на обміні думками між студентами, між викладачами та студентами. Цей метод навчає 

мислити самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважання думки 

інших, створює атмосферу співробітництва між учасниками дискусії. Метою семінарів-

дискусій є не лише перевірка знань, а й розвиток самостійного мислення студентів, уміння 

вислуховувати інших, здатність відстоювати свою власну точку зору, формування 

комунікативні уміння. Важливим моментом є організація спілкування на засадах 

взаємоповаги, довіри, врахування потреб та інтересів один одного й кожної особистості.  

Ефективними у формування професійної культури були також ділові ігри. Зміст 

практичних занять втискувався і у рамки ділових ігор. Ігри як форма відтворення 

предметного і спеціального змісту професійної діяльності в ігровому моделюванні 

дозволяли створити більш адекватні, порівняно з традиційним навчанням, умови 

формування особистості студента, виробити такі якості, які притамані фахівцю з високим 

рівнем професійної культури. Конструювання і проведення комплексу ділових ігор 

відповідали ряду принципів: проблемності, імітаційного моделювання, спільної 

діяльності, діалогу в спілкуванні, двоплановості. Технологічний бік гри передбачав: 

визначення завдань, мети гри; виділення ігрових ролей; підбір ігрових ситуацій, проблем; 

визначення тактики поведінки і дій учасників; підведення підсумків гри та пропозиції 

щодо вирішення окремих аспектів проблеми, що розглядалася; аналіз роботи окремих 

студентів та команд на всіх етапах гри, допущених помилок та вдалих рішень викладачем. 

Залучення студентів до ігрового освоєння професійної діяльності на її моделі 

максимально сприяє системному цілісному усвідомленню професії, а захопленість грою 

полегшує процес засвоєння знань. Поповнення ж знань, вироблення та удосконалення 
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умінь і навичок, формування мислення, моделювання основних етапів своєї професійної 

діяльності під час ділових ігор підвищує рівень професійної культури студентів. 

Не менш ефективною умовою формування професійної культури студента є 

практика під час навчання. Виконання завдань з педагогічної практики впливає на  

закріплення одержаних знань та застосування їх у практичній діяльності, формування 

професійних умінь та навичок самостійно вирішувати професійні ситуації, прискорення 

адаптації до нових трудових умов, у яких доведеться працювати після закінчення 

університету. До тог ж, це спосіб розкриття індивідуальних здібностей студентів, 

вироблення умінь інноваційного характеру для вирішення проблемних професійних 

завдань, виховання потреби поповнювати свої знання та творчо їх використовувати. 

Завдання творчого характеру дозволяли студентам змоделювати образ власного 

професійного «Я», подати варіант конспекту заняття тощо. 

Важливою складовою та умовою формування професійної культури фахівця є 

мотиви, а саме мотиви навчання. Виділяють внутрішні і зовнішні мотиви. До внутрішніх 

мотивів, пов’язаних безпосередньо з процесом і результатами навчання, відносять: 

бажання оволодіти новими знаннями, уміннями, навичками, способами дій, пізнати нові 

факти, захопленість самим процесом навчання. Це мотивація, що закладена в самому 

процесі навчальної діяльності, коли його перебіг і результати мають самостійну цінність 

для особистості, надають безпосереднє задоволення. Внутрішні мотиви, на відміну від 

зовнішніх, не існують поза навчальною діяльністю. Вони формуються, якщо остання 

викликає у студентів позитивні емоційні переживання. Зовнішні мотиви не стосуються 

змісту, процесу та результатів навчальної діяльності: бажання стати високопрофесійним 

фахівцем, прагнення самоутвердження, почуття обов’язку, бажання уникнути 

неприємностей, прагнення продемонструвати свої можливості, розуміння сенсу навчання 

для майбутнього життя, небажання виглядати гіршим за інших тощо. У цьому випадку 

навчання виконує функцію засобу досягнення змістовно з ним не пов’язаних, але 

важливих для особистості цілей. Група зовнішніх мотивів, які впливають на навчання, 

якісно не однорідна. Серед них окремо виділяються: широкі соціальні (мотиви обов’язку 

і відповідальності); мотиви самовизначення і самовдосконалення; вузькі соціальні мотиви 

(прагнення отримати схвалення, посісти гідне місце в соціальній групі, підтвердити свій 

статус); мотиви соціального співробітництва, спілкування з іншими людьми в ході 

навчання та ін. Крім того, всі зовнішні мотиви навчальної діяльності залежно від їх 

емоційної модальності можна поділити на позитивні та негативні. Перші надають 

навчальній діяльності сенсу досягнення важливих, бажаних для студентів цілей, 



222 

 

наділяють її певною часткою своєї «важливості», другі (страх перед покараннями, 

негативними оцінками, наріканнями тощо) надають навчанню сенс уникнення певних 

неприємностей, покарань, санкцій. Отже, під негативними мотивами навчання ми 

розуміємо спонукання, викликані усвідомленням певних незручностей і неприємностей, 

які можуть наступати, якщо індивід не буде якісно виконувати свої обов’язки [9]. 

Підсумовуючи, маємо – мотивація навчання завжди має складний, комплексний 

характер, поєднує в собі як внутрішні, так і зовнішні, позитивні і негативні, пізнавальні і 

соціальні мотиви. Однак у сфері навчальної мотивації окремих студентів провідну роль 

можуть виконувати мотиви однієї або іншої групи, що й визначає загальний характер їх 

мотивації. Отже, той чи інший мотив доповнює свій зміст, формує свій розподіл 

пізнавальної діяльності студентів.  

Важливе місце у формуванні професійної культури займає впровадження 

педагогічних технологій, продуманих в усіх деталях моделях спільної діяльності з 

проектування, організації і проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів і учителя. Педагогічн техоглогії можна розглядати і як певну 

систему, що поєднує способи та засоби організації та реалізації освітнього процесу, 

спрямовані на підвищення його ефективності, та забезпечує сприятливі умови для всіх 

учасників педагогічного процесу. 

Впровадження педагогічних технологій супроводжується реалізацією 

інтерактивного навчання, під час якого учасники педагогічного процесу вчаться бути 

демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані 

рішення. Така діяльність дозволяє використовувати різноманітні форми навчання, а саме: 

тренінги, ділові ігри, дискусії, "круглі столи", "мозковий штурм", художні, соціальні, 

індивідуальні вправи, аналіз, моделювання, програвання, розв’язання конкретних 

конфліктних ситуацій і конфліктів тощо. Реалізація саме таких форм і методів навчання 

дозволяє комфортніше прийти до спільних загальних висновків; сприяє формуванню 

стійкого інтересу до проблем, виробленню комунікативних умінь, гнучкості мислення й 

поведінки, розвитку особистісних і професійних якостей, виборі правильного стилю 

поводження, умінь вести діалог з учасниками навчально-виховного процесу, володіти 

методами подолання протистояння. Реалізація умов щодо створення портрета учителя, 

спонукає кожного замислитися про власний досвід, про його характер та авторитет в 

колективі. Це дозволяє людині навчитися бути свідомою в процесі пізнання, уважно 

спостерігати свій процес розвитку. 
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Визначне місце посідають заняття з мистецтва (робота зі словом, звуком, музикою, 

кольором, формою, дрібною пластикою тощо). Наприклад, відтворення в кольорі чи в 

пластиці певної конфліктної ситуації, передача за допомогою гри на музичному 

інструменті внутрішнього стану учасників конкретної ситуації та ін. Неформальне 

включення в навчальний процес як обов’язкових компонентів художнього, поетичного й 

музичного сприйняття світу, синтез наукового і художнього підходів, що взаємно 

збагачують один одного, оживлення теоретичного матеріалу кольоровими, звуковими 

переживаннями сприяють поглибленню душевного життя вчителя, активізації його 

вольової діяльності, емоційному сприйняттю ним процесу навчання.  

Необхідною умовою є організація педагогічного співробітництва у процесі 

діалогових форм спілкування. Діалогове спілкування, як активний метод навчання, 

ґрунтуються на довірливо-демократичному стилі взаємодії, впливає на формування 

загальної і комунікативної культури особистості, професійної компетентності вчителя, 

його педагогічної майстерності. Оскільки конфліктологічна компетентність педагога є 

структурним компонентом професійної культури, то є потреба в оволодінні складними 

механізмами діалогового спілкування. Воно ж передбачає гнучке використання 

вербальних і невербальних засобів мовлення, вміння увійти і встановити контакт, 

зрозуміти й налагодити взаємини, осягнути внутрішній світ іншої людини, а також 

позбавлення конфліктогенів і перетворення їх у діалогові форми спілкування, складає 

необхідну передумову ефективної антиконфліктної взаємодії вчителя з усіма учасниками 

педагогічного процесу (учнями й їх батьками, колегами, адміністрацією школи).  

Найважливішим засобом організації пізнавальної діяльності вчителів є групова 

робота, в ході якої вчитель набуває необхідних умінь спостерігати за власною поведінкою, 

визначати чинники, що на неї впливають, прогнозувати наслідки, формувати здатність 

аналізувати свої дії в кількох проекціях, враховувати, як вони впливають на інших людей, 

засвоювати продуктивні навички й уміння спілкуватись.  

Робота в групах формує також уміння активізовувати навчальну діяльність 

учителя, залучати у процес обговорення всіх учасників навчально-виховного процесу; 

висвітлювати й аналізувати проблеми під різними кутами зору. Це зумовлено тим, що 

групова робота сприяє: наданню значного поштовху до змін у собі, акумулювання нового 

досвіду; обміну знаннями, думками, досвідом; набуттю педагогом досвіду емоційного-

ціннісного ставлення до педагогічно доцільної взаємодії, неконфліктного спілкування, 

емпатійного, толерантного ставлення до людини; розвитку досвіду спостереження, 

аналізу, рефлексії й корекції своїх дій і поведінки.  
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З цією метою можна використовувати тренінги. Під час тренінгу відбувається 

розвиток активної соціальної позиції й компетентності учасників, оволодіння певними 

знаннями, вміннями міжособистісної взаємодії, гнучкості реагування на ситуацію, 

рефлексії й корекції поведінки особистості. 

У ході проведення тренінгів використовуються: лекції (лекція бесіда (діалог), 

лекція-дискусія, проблемна лекція, лекція-аналіз конкретної ситуація, лекція-

консультація); ігри (ділові, рольові, ситуаційно-рольові; інтерактивні); проекти, 

дослідження.  

 

3. Висновки 

Аналіз результатів дослідження засвідчив що формувати професійну культуру 

студента, а в подальшому майбутнього учителя ефективно за умови реалізації 

перерахованих та обґрунтованих вище педагогічних умов. Розроблена та 

експериментально перевірена технологія формування професійної культури ефективна не 

лише на заняттях педагогічного циклу дисциплін, а носить широкий міждисциплінарних 

характер.  

На основі результатів дослідження представлено рекомендації для викладачів, 

магістрантів, студентів вищих навчальних закладів щодо реалізації педагогічних умов з 

метою формування професійної культури фахівця.  

Дослідження не претендує на вичерпне висвітлення всіх аспектів професійної 

підготовки майбутніх учителів. Подальшого вивчення потребують: проблеми професійної 

підготовки вчителя до міжособистісної взаємодії у позаурочній діяльності; деякі аспекти 

розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця у вирішенні професійних 

задач та ін.  
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