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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Професійнаспрямованістьстудентів – 

важливаскладоварозвиткумайбутньогоспеціаліста. В наш час цій проблемі 

надають все більшого значення. З розвитком суспільства, суспільних та 

суспільно-економічних відносин  висуваються нові вимоги щодо підготовки 

працівників. Однією з таких вимог – є посилення ролі професійної 

спрямованості навчання та розвитку професійних якостей майбутніх 

спеціалістів. До таких якостей слід віднести: володіння професійними 

вміннями та навичками, значним обсягом професійної інформації, 

ерудованість та професійна компетентність, мобільність, організованість, 

відповідальність, наполегливість у досягненні професійних цілей, творчість 

та ініціативність.  

Проблемою професійної спрямованості займаються багато вчених 

(В.В. Волкова, Л.А. Сподін, Є.О. Климов, Є.М. Павлютенков та інші), але 

єдиної думки щодо визначення поняття «професійна спрямованість» не існує, 

що фактично констатує факт складності та важливості для людини такого 

утворення. Зазвичай, під цим терміном розуміють інтерес до професії, 

схильність займатися нею, хоча більшість дослідників зазначають, що 

поняття «професійна спрямованість» є набагато ширшим. 

Цезумовленорізноманітнимипідходамищодотлумаченняпоняття та 

активнимрозвиткомпсихологічної та педагогічної науки.  

Студенти педагогічних вузів повинні мати позитивне ставлення до 

педагогічних професій, виявляти інтерес до них, мати можливість самому 

обрати майбутню професію прислухаючись до себе, а не потрапити під 

зовнішній вплив батьків, друзів.  

Формування професійної спрямованості відбувається в тісному 

взаємозв’язку з формуванням самої особистості, яке є безперервним, 

цілісним процесом розвитку і здійснюється в результаті її соціалізації, 

виховання і самовиховання. В результатіцьогопроцесувідбувається не 



тількипрофесійнестановленняособистості, а й їїгармонійнийрозвиток, 

розширеннясвітогляду, формуванняжиттєвихцінностей.  

 Відповідно студенти повинні характеризуватись такими 

властивостями: інтерес і любов до дітей, захопленість педагогічною роботою; 

психолого-педагогічна зіркість і спостережливість; перцептивні педагогічні 

здібності; педагогічний такт і етикет; цілеспрямованість, вимогливість, 

справедливість, урівноваженість, витримка, працездатність; професійні 

установки; емпатійність; ціннісні орієнтації; гуманістична спрямованість 

особистості [10, с.247-248]. 

Професійно-педагогічна спрямованість може формуватися двома 

напрямами: з одного боку, шляхом професіоналізації процесу навчання, 

підвищення якості викладання та застосування активних методів навчання, з 

другого боку – залученням студентів до такої діяльності, яка вимагає 

обов’язкового застосування не лише професійних, але й педагогічних знань, 

умінь і навичок. Тому, якщо весь процес навчально-виховної роботи буде 

підпорядкований формуванню професійно-педагогічної спрямованості, це 

позитивно вплине на весь комплекс мотивів, інтересів та потреб майбутнього 

фахівця, а як результат – на якість його підготовки [10, с.248-249].  

Ознайомлення з теоретичними доробками вчених, досвідом підготовки 

студентів у вищих навчальних закладах дало змогу виявити суперечності, які 

гальмують вирішення проблеми розвитку професійного самовизначення майбутніх 

учителів, зокрема між: 

- соціальнимзамовленням на формуванняактивної і творчоїособистостівчителя, 

якийпрагне до постійногосаморозвитку і самовдосконалення та реальним станом 

вирішенняцієїпроблеми у вищійшколі; 

- вимогами до новоїпрофесійно-педагогічноїролівчителя і традиційнимпідходом 

до йогопрофесійноїпідготовки; 

- необхідністюдинамічнореагувати на 

постійнеоновленняособистісногопотенціалусуб’єктівпедагогічногопроцесу і 

недостатнімрівнемрозвиткупрофесійногосамовизначеннямайбутніхучителівпочатков



ихкласів [14, с. 8]. 

Майбутня професійна діяльність – це одна з найбільш значущих сфер 

буття людини. Саме в ній відбувається самоактуалізація людини як індивіда, 

особистості, неповторної індивідуальності.Але не всі питання даної 

проблеми розкриті досить повно. Тому ми обрали тему нашого дослідження : 

«Формування професійної спрямованості майбутніх вчителів початкової 

школи у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін». 

Об’єктом дослідження єпрофесійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи. 

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування 

професійної спрямованості майбутніх вчителів початкової школи у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін 

Мета дослідження – визначити сутність професійної спрямованості 

майбутніх учителів,  перевірити рівень мотивації студентів до педагогічної 

професії у ході вивчення психолого-педагогічних дисциплін. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

1. Проаналізувати особливості формування професійної спрямованості 

майбутніх учителів початкової школи у психолого-педагогічній літературі. 

2. Визначити структурупрофесійної спрямованості студентів  та рівні її 

сформованості. 

3. Вивчити рівень сформованості мотиваційного комплексу особистості 

студентів за допомогою обраної методики. 

4. Розробити форми, методи, засобиформування професійної 

спрямованості майбутніх вчителів початкової школи у процесі вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Методи та організація дослідження:теоретичні - вивчення 

літературних джерел, опитування (анкетування); емпіричні - методи 

статистичної обробки даних; дослідження проводилось в Житомирському 

державному університеті імені Івана Франка, в ньому взяли участь студенти 

61 групи ННІ педагогіки. Ми використали методику К. Замфір «Вивчення 



мотивації професійної діяльності», студентам було запропоновано прочитати 

анкету і дати оцінку значущості на кожне питання.    

Теоретичне значення роботи полягає в тому, щовизначено рівні 

сформованості професійного самовизначення студентів; розроблено форми, 

методи, засобиформування професійної спрямованості майбутніх вчителів 

початкової школи у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін і 

удосконалено зміст психолого-педагогічних дисциплін. 

Практичне значення роботи полягає в тому, щорезультати та 

висновки даного дослідження можуть бути використані викладачами ВНЗ, 

методистами для підвищення професійної мотивації студентів до 

педагогічної діяльності. 

Апробація роботи:Проблема була висвітлена в одноосібній статті 

"Формування професійної спрямованості майбутніх учителів початкової 

школи у ході вивчення психолого-педагогічних дисцилін", у книзі 

«Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових 

праць / за заг. ред. д. п. н., проф. С. С. Вітвицької, к. п. н., доц. Н. М. 

Мирончук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 404 с. 

Структура роботи: Магістерська робота складається з двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 

літератури, додатків. Загальна кількість сторінок -  83. 



ВИСНОВКИ 

В процесі написання роботи, присвяченої формуванню професійної 

спрямованості майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін нам вдалося встановити наступні важливі 

моменти. 

Формування професійної спрямованості відбувається в тісному 

взаємозв’язку з формуванням самої особистості, яке є безперервним, 

цілісним процесом розвитку і здійснюється в результаті її соціалізації, 

виховання і самовиховання. В результатіцьогопроцесувідбувається не 

тількипрофесійнестановленняособистості, а й їїгармонійнийрозвиток, 

розширеннясвітогляду, формуванняжиттєвихцінностей.  

 Відповідно студенти повинні характеризуватись такими властивостями: 

інтерес і любов до дітей, захопленість педагогічною роботою; психолого-

педагогічна зіркість і спостережливість; перцептивні педагогічні здібності; 

педагогічний такт і етикет; цілеспрямованість, вимогливість, справедливість, 

урівноваженість, витримка, працездатність; професійні установки; 

емпатійність; ціннісні орієнтації; гуманістична спрямованість особистості. 

У нинішніхумовахстановлення та розбудовинашоїдержави по-новому 

постаютьпроблемипсихофізіологічногозабезпеченнядіяльності, становлення 

в нійпрофесіоналів й формування, зокрема, професійноїспрямованості. 

Стрижень педагогічної спрямованості педагога – це психолого-

педагогічні переконання; стійка і змістовна мотивація до педагогічної 

діяльності; гуманно-оптимістичне ставлення до своїх вихованців і велика 

любов до них: «...Зокрема педагог мусить добре знати свого адресата, 

розуміти його потреби й мотиви, ідентифікувати себе з ним, 

співпереживати». 

У роботі охарактеризовано профільні дисципліни, які студенти вивчають 

в університеті на протязі свого навчання, які є підгрунтям для  професійної 

спрямованості майбутніх педагогів. 



Мотивація відіграє велику роль при виборі професії. 

Мотиваціясвідомоговиборупрофесії – це система мотивів, спрямованих на 

реалізацію потреби в оволодінніпевним видом професійноїдіяльності. 

З метою визначення мотивів, якими студенти керувались під час вибору 

професії вчителя початкової школи, було проведено анкетування студентів 6 

курсу Навчально-наукового інституту педагогіки. Опитування відбулось у 

грудні 2013 року за методикою «Вивчення мотивації професійної діяльності 

Замфір». Ця методика може використовуватись для діагностики професійної 

діяльності, в тому числі для мотивації професійно-педагогічної діяльності. В 

основу покладена концепція про внутрішню та зовнішню мотивацію. 

Результати дослідження показали, що більшість студентів (57 %) 

усвідомлено підійшли до вибору професії, для решти (43 %) у даній професії 

більше відіграють роль інші чинники (ЗНМ). Інші показники, які отримані 

показані у таблиці №2. 

Також запропоновано різні форми, методи, засоби для формування 

професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи для 

удосконалення змісту психолого-педагогічних дисциплін. 
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