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Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх  

педагогів. 

 

У статті розглянутий зміст педагогічної підготовки майбутніх 

педагогів, проаналізовані особистісно орієнтований і компетентнісний підходи 

в освіті та способи їх застосування з метою удосконалення саме педагогічної 

складової педагогічної освіти. 

Ключові слова: особистісно орієнтований та компетентнісний підхід, 

особистість, структура особистості, спрямованість особистості, 

компетентність. 

 Входження освіти України до єдиного європейського та світового 

освітнього і наукового простору обумовлює певні зміни у державній політиці 

щодо розвитку вітчизняної вищої освіти. «Основною метою державної політики 

в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та 

організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних 

цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.» 

[5].  

На основі цього у Національній доктрині розвитку освіти [1] серед 

пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти 

значаться такі: 

 особистісна орієнтація вищої освіти; 

 формування національних і загальнолюдських цінностей; 

 створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої 

освіти; 
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 постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу; 

 запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій; 

 формування в системі освіти нормативно-правових і організаційно-

економічних механізмів залучення і використання позабюджетних коштів; 

 розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи; 

 інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового 

освітніх просторів. 

Реалізація зазначених завдань в галузі педагогічної освіти вимагає 

пошуку та застосування нових, більш ефективних підходів до формування її 

змісту, використання технологій навчання з урахуванням специфіки 

професійної діяльності майбутніх педагогів. 

Погляди закордонних авторів (В.Джемс, Е.Шпрангер, З.Фрейд, К.Г.Юнг, 

А.Адлер, К.Горні, Г.Салліван, Е.Фромм, Е.Еріксон, К.Роджерс, Г.Олпорт, 

А.Маслоу, Е.Дюркгейм, П.Жане, В.Франкл, В.Мішел) найчастіше зводяться до 

пошуку провідної риси чи якості людини, що на їх думку дозволяє вже про неї 

говорити як про особистість. При цьому, як правило, ця риса чи якість 

визначається в процесі встановлення відношень людини із соціумом. 

У роботах вітчизняних дослідників (Б.Г.°Ананьєв, Л.С.°Виготський, 

П.А.°Гончарук, К.С.°Дрозденко, А.Г.°Ковальов, Г.С.°Костюк, О.М.°Леонтьєв, 

А.В.°Морозов, Р.С.°Немов та ін.) наряду з тим, що також здійснюються спроби 

виявити ті якості, властивості, риси, які роблять людину особистістю, також 

простежується спроба побудувати з них ієрархію, яка може зватися структурою 

особистості. При цьому частіше за все вказуються як структурні такі елементи: 

спрямованість; звички, знання, уміння, навички, які можуть у своїй єдності 

становити досвід; особливості психічних процесів; біопсихічні властивості; 

характер; темперамент; можливості; емоційно-вольова сфера; спілкування; 

задатки; здібності та ін. 

Слід відразу ж обмовитися, що з виділенням виховного аспекту 

підготовки в окрему самостійну складову складно погодитися. Виховання, як 

процес формування людини, який здійснюється педагогами у навчально-



виховних установах і спрямований на розвиток особистості, є тим, що 

спеціально організується та керується. З цього видно, що виховання містить як 

етап підготовки, так і етап здійснення. Таким чином, за своїми етапами 

виховний процес нічим не відрізняється від дидактичного і, тим самим, має 

разом з ним поділяти проектувальну і технологічну функції діяльності. А у 

тому, що в стандарті освіти виховна функція винесена на один рівень з іншими,  
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нами вбачається, скоріше, спроба повернути у вищих навчальних закладах, 

перш за все – педагогічних, виховання на такий високий рівень, якого воно 

було майже зовсім позбавлене внаслідок докорінних змін, що відбулися 

останнім часом в економічному та політичному житті України.  

Такий набір складових професійної діяльності, дійсно, дозволяє охопити 

її різні прояви з урахуванням передбаченого працевлаштування фахівця з 

вищою освітою. За діяльнісним підходом кожна із зазначених складових 

знаходить втілення у змісті навчання, як на загальному рівні (рівні всієї 

підготовки), так і частковому рівні (рівні тематики навчальних дисциплін). З 

рештою вимога удосконалення змісту підготовки зводиться до включення у 

кожну існуючу навчальну дисципліну тем, які точніше, за думкою викладача, 

відбивають зміст тих же незмінних видів діяльності. В результаті – численні 

дублювання навчального матеріалу, які вимагають невиправданого додаткового 

часу на засвоєння. А зовсім нові змістовні блоки можуть потрапити до 

навчальної дисципліни тільки в тому разі, якщо виділяються нові напрями 

(види) в професійній діяльності майбутнього фахівця. 

Мета статті проаналізувати особистісно орієнтований і 

компетентнісний підходи в освіті та отримати способи їх застосування з метою 

удосконалення саме педагогічної освіти. 

Особистісна орієнтація вищої освіти, зокрема – педагогічної, вимагає в 

першу чергу визначитися зі змістом таких понять, як «особистісно 

орієнтований підхід», «структура особистості». 



Особистісно орієнтований підхід в освіті на сьогоднішній день є дуже 

популярним, тому що, на думку дослідників, дозволяє вирішити багаточисленні 

проблеми, пов’язані із вихованням, навчанням та розвитком людини. Саме тому 

до цього підходу спостерігається неоднозначне ставлення. Серед трактувань, 

які найбільш часто зустрічаються, А.В.Морозов та Д.В.Чернилевський 

вказують наступні: 

1) Особистісний підхід в освіті на рівні буденної, наймасовішої 

педагогічної свідомості розуміється як етико-гуманістичний принцип 

спілкування педагога і вихованців.  

2) Особистісний підхід розглядається як принцип синтезу напрямів 

педагогічної діяльності навколо її головної мети – особистості. 

3) Особистісний підхід тлумачиться як пояснювальний принцип, що 

розкриває механізм особистісних новоутворень в педагогічному процесі. 

Значення цього принципу у тому, що ніякі зміни в життєдіяльності людини не 

можуть бути пояснені без розуміння їх місця і ролі в самореалізації особистості. 
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4) Даний підхід трактується як принцип свободи особистості в 

освітньому процесі в значенні вибору нею пріоритетів, освітніх маршрутів», 

формування власного, особистісного сприйняття змісту, що вивчається 

(особистісного досвіду). 

За кожним з цих трактувань стоїть певна модель педагогічної діяльності, 

по-своєму виправдана і ефективна в тій або іншій соціокультурній ситуації. 

Стосовно даного дослідження, найближчим є останнє з визначень 

особистісно орієнтованого підходу, коли він не обмежується певним 

вирішенням окремих педагогічних ситуацій, поведінкою педагога чи 

усвідомленням учнем себе як особистості, а охоплює всі напрями та рівні 

становлення педагога, підкоряючи принципам розвитку особистісних 

властивостей людини формування та взаємодію всіх елементів педагогічної 

системи. 



Щоб отримати складові змісту педагогічної підготовки майбутніх 

педагогів, необхідно визначитися із структурою особистості та оптимальним 

стосовно даного дослідження її педагогічним трактуванням. 

Враховуючи предмет даного дослідження, інтерес представляють ті 

складові особистості, на які можна впливати у вищому навчальному закладі з 

метою їх розвитку та формування в напрямі професійного становлення 

викладача. Цій вимозі задовольняє структура особистості, запропонована 

К.К.°Платоновим: спрямованість, досвід, особливості психічних процесів, 

біопсихічні властивості. Зокрема, Е.Ф.°Зеєр [3], розглядаючи особистість як 

суб'єкт соціальних відносин і активної діяльності, а також ґрунтуючись на 

уявленні про структуру особистості К.К.°Платонова, спроектував 

чотирьохкомпонентну структуру особистості педагога професійної школи. 

Спрямованість особистості – це сукупність стійких мотивів, які спрямовують 

поведінку й діяльність людини відносно незалежно від конкретних умов. 

Характеризується домінуючими потребами, інтересами, схильностями, 

переконаннями, ідеалами, світоглядом (К.С. Дрозденко [2]). У психології 

спрямованість особистості – окремий елемент по відношенню до досвіду, 

якостей, фізіологічних властивостей тощо.  

Компетентність як структурний елемент особистості сьогодні зосередила 

на собі увагу багатьох учених, бо у контексті вирішення поставлених державою 

завдань є втіленням досвіду якісно нового, більш високого рівня. Це дало 

поштовх до утворення та розвитку компетентнісного підходу до навчання. 
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За енциклопедіями, тлумачними словниками та словниками іноземних мов 

компетентний – це знаючий, обізнаний, авторитетний в якій-небудь галузі 

фахівець або той, хто володіє компетенцією.  

Таким чином, аналіз показав, що зараз немає встановленого, постійного 

набору компетентностей, компетенцій; в кожному окремому дослідженні 



наводяться відмінні від інших компетентності та компетенції, назви яких 

продиктовані потребами держави, суспільства, людини взагалі чи конкретного 

фахівця. 

Висновки. У статті обґрунтована актуальність удосконалення змісту 

професійної педагогічної підготовки майбутніх педагогів. Наведені результати 

аналізу праць закордонних та вітчизняних учених з приводу структури 

особистості, застосування особистісно-орієнтованого, компетентнісного та 

кваліфікаційного підходів до навчання. Запропоновано способи побудови 

змісту підготовки, в результаті застосування яких у студентів формуватимуться 

професійна спрямованість, креативність мислення, гнучкість професійно 

необхідних умінь. Реалізація даного підходу на рівні всієї педагогічної 

підготовки майбутніх педагогів повинна сприяти гнучкості, міцності 

професійних вмінь та удосконаленню їх упродовж життя.  
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