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ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ  
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
У статті розкриваються дві групи психологічних механізмів розвитку професійної самосвідомості май-

бутнього вчителя початкових класів – особистісні та професійні. Проведено експериментальне вивчення впли-
ву педагогічної спрямованості на становлення професійної Я-підструктури педагога початкової ланки шкіль-
ної освіти, яке дозволяє вибудувати профілі відповідності основних складових педагогічної спрямованості (цін-
нісних орієнтацій, мотивів вибору професії) студентів рівням розвитку їх професійної самосвідомості. 

Ключові слова: професійна самосвідомість, педагогічна спрямованість, ціннісні орієнтації, мотиви вибо-
ру професії.  

 
Постановка проблеми. Розбудова української 

держави, матеріальне та духовне відродження її наро-
ду – процеси, які тривають кілька десятиріч, виступа-
ють головними важелями реформування всіх без ви-
нятку суспільних галузей, серед яких, як доводять 
численні дослідження науковців, досить суттєвих змін 
у першу чергу зазнає освіта. Адже за такої нової полі-
тичної, соціально-економічної ситуації, що склалася в 
Україні, освітня галузь, формуючи людину сьогоден-
ня, активно підходить до останніх тенденцій розвитку 
суспільства, які безпосередньо позначаються на її змі-
сті. Відтак, розглядаючи питання відповідності освіти 
запитам суспільства, на наш погляд, доречним є вра-
хування провідної ролі вчителя в розв‘язанні даної 
проблеми, оскільки реалізація школою соціального 
замовлення країни відносно формування підростаю-
чого покоління, подальше підвищення якості й ефек-
тивності навчально-виховного процесу вирішальною 
мірою залежать від педагога, рівня його професійної 
майстерності.  

У зв‘язку з цим, звертаючись до дослідження 
особливостей педагогічної діяльності, насамперед 
необхідно підкреслити, що окреслена проблема пред-
ставлена широким колом робіт: від організації фахо-
вої підготовки у вищому  навчальному закладі до дос-
лідження психологічних особливостей діяльності вчи-
теля, післядипломного навчання та вдосконалення 
його кваліфікаційного рівня. Проте, які б аспекти ви-
щезазначеної проблеми не зачіпали науковці, біль-
шість із них сходиться в думці, згідно з якою фунда-
ментальною основою становлення особистості вчите-
ля на будь-якому етапі його професіоналізації є  про-
фесійна самосвідомість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розг-
лядаючи останній феномен як складне утворення, ряд 
авторів (Л.М. Мітіна [8], П.А. Шавір [12]) підійшли до 
нього, як до процесу усвідомлення особистістю себе 
суб‘єктом професійної діяльності, зокрема педагогіч-
ної.  

Зосередивши власні зусилля на розробці загаль-
нотеоретичних основ вищезазначеного явища й про-
вівши часткові дослідження окремих його аспектів 
(І.В. Вачков [1], К.О. Євстаф‘єва [5], Л.М. Міті-

на [8],О.Л. Туриніна [11], П.А. Шавір [12],  В.І. Юр-
ченко [13], Т.М. Яблонська [14] та ін.), переважна 
більшість науковців зосередила увагу на розкритті 
специфіки професійної самосвідомості саме майбут-
ніх педагогів, передусім середньої й старшої ланок 
шкільного навчання. 

Водночас, як показав проведений нами загальний 
огляд літературних джерел, спеціальних досліджень, 
спрямованих на вивчення певних сторін професійної 
самосвідомості майбутнього вчителя початкових кла-
сів, виявлено надто мало (К. О. Євстаф‘єва [5], 
В.І. Юрченко [13], Т.М. Яблонська [14]) і, як правило, 
всі вони орієнтовані на фрагментарне розкриття особ-
ливостей прояву її структурних одиниць – когнітив-
ної, афективної, поведінкової. 

Комплексне ж дослідження професійної самосві-
домості майбутнього педагога 1-4-х класів, виявлення 
психологічних механізмів її розвитку не були предме-
том цілеспрямованого вивчення, тоді як вони, безпе-
речно, відіграють важливе значення в професійному 
зростанні вчителя. 

Відтак, з огляду на контекст, слід підкреслити, 
що одним із завдань нашої роботи стало розкриття 
психологічних механізмів розвитку професійної Я-
підструктури майбутнього вчителя початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи ряд 
праць, у яких йдеться про умови, шляхи, чинники, 
механізми розвитку самосвідомості в цілому та про-
фесійної зокрема, ми дійшли до висновку, що механі-
змами розвитку професійної самосвідомості майбут-
нього педагога початкової ланки шкільної освіти є 
механізми, які визначають розвиток самосвідомості 
особистості юнацького віку, так звані особистісні ме-
ханізми, – рефлексія, ідентифікація, цілепокладання, 
особистісна зрілість, а також механізми, зумовлені 
видом професійної діяльності, її психолого-
педагогічними особливостями й специфікою профе-
сійної діяльності вчителя 1-4-х класів, за нашим при-
пущенням, професійні механізми, а саме – педагогіч-
на спрямованість (основними складовими якої є мо-
тиви вибору професії), педагогічні здібності. 

Відповідно, розкриваючи вплив вищенаведених 
механізмів, зокрема професійних, на розвиток профе-
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сійної Я-підструктури майбутнього вчителя початко-
вих класів, ми в першу чергу звернулися до педагогі-
чної спрямованості, незаперечне значення якої в про-
фесійному становленні педагога, у формуванні його 
професійної самосвідомості підкреслюється рядом 
дослідників. 

Так, М.І. Дьяченко [4] та Л.О. Кандибович [4], 
вбачаючи в професійній спрямованості особистості її 
―… прагнення застосувати власні знання, досвід, зді-
бності у сфері обраної професії‖ [4, с. 274], зазначили, 
що формування професійної спрямованості студентів 
сприяє розширенню їх обізнаності щодо своєї спеціа-
льності, зміцненню позитивного ставлення до майбу-
тньої професії, якісній організації навчально-
виховного процесу, набуттю практичного досвіду, 
актуалізації професійної самоосвіти й самовиховання. 

Л.М. Мітіна [8], працюючи над проблемою про-
фесійно-педагогічної самосвідомості, виокремила дві 
групи вчителів із високим і низьким рівнем розвитку 
іх професійного ―Я‖. Зокрема, характеризуючи першу, 
вітчизняна дослідниця підкреслила, що в педагогів із 
високим рівнем професійної самосвідомості цілісний 
Я-образ вписується в загальну систему їх ціннісних 
орієнтацій, пов‘язаних із усвідомленням цілей своєї 
професійної діяльності та засобів, необхідних для їх 
конструктивного досягнення. Низький же рівень сфо-
рмованості професійної Я-підструктури відрізняється 
усвідомленням і самооцінкою вчителем лише окремих 
якостей, які утворюють нестійкий образ, що детермі-
нує неконструктивну поведінку й педагогічну взаємо-
дію. 
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В.П. Саврасов [10], беручи участь у розробці тео-
ретико-емпіричних основ професійно-педагогічної 
самосвідомості, у свою чергу, відмітив, що станов-
лення професійної самосвідомості молодого вчителя 
зумовлюється впливом двох чинників, одним із яких є 
засвоєні студентами професійні цінності, а другим – 
сама педагогічна діяльність у період проходження 
учбово-виробничої практики, котра активізує профе-
сійно важливі якості майбутнього педагога. 

П.В. Лебедчук [7], розкриваючи особливості фо-
рмування професійного ―Я‖ студентів педвузу, експе-

риментально довів залежність його функціонування 
від системи особистісних цінностей майбутніх учите-
лів, яка позначається на змістовних характеристиках 
їх учбової діяльності. 

Погляди, співзвучні попереднім, відображені й у 
науковому доробку Н.М. Трушиної [9], котра, погли-
блюючи концептуальні положення про феномен про-
фесійного самовизначення особистості, зазначила, що 
даний процес пов‘язаний із розвитком професійної 
самосвідомості майбутнього фахівця, провідними де-
термінантами становлення якої є ціннісні орієнтації, 
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котрі визначають його реальну професійну мотива-
цію. 

Аналогічних міркувань дотримується й 
В.Г. Калашников [6], який у своєму дисертаційному 
дослідженні показав, що між професійно-
педагогічним ―Я‖, професійною спрямованістю та 
ціннісними орієнтаціями студентів педвузу існує тіс-
ний взаємозв‘язок, тип якого зумовлюється рівнями 
розвитку окреслених компонентів. 

Л. В. Долинська [2] й Н. П. Максимчук [2], у 
свою чергу, працюючи над проблемою ціннісних орі-
єнтацій майбутнього вчителя, відмітили, що усвідом-
лення студентами-майбутніми педагогами завдань, 
вимог професії, власних особистісних характеристик і 
їх відповідності вимогам учительської діяльності, яке 
виступає важливою умовою самоактуалізації майбут-
ніх фахівців, їх особистісно-професійного зростання, 
визначається змістом ціннісних орієнтацій: чим ви-
щий рівень самоактуалізації, тим більш вони прий-
мають професійні, моральні та духовні цінності. 

Відтак, експериментально досліджуючи залеж-
ність розвитку професійної Я-підструктури майбут-
нього вчителя початкових класів від рівня його педа-
гогічної спрямованості, нами було проведено опиту-
вання за тестом Т.Д. Дубовицької [3] для визначення 
показників професійної спрямованості студентів пед-
вузу, а також два анкетування, одне з яких мало на 
меті розкриття пріоритетних цінностей майбутніх 
фахівців, інше – було спрямоване на виявлення при-
чин вибору ними даної професії, характеру їх усвідо-
млення, шляхів підвищення професійного рівня та 
перспектив працевлаштування. Всього дослідженням 
було охоплено 193-х студентів І, ІІІ, V курсів навча-
льно-наукового інституту педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.  

Так, як особливості прояву педагогічної спрямо-
ваності перебувають у тісному зв‘язку з рівнями про-
фесійної самосвідомості майбутнього вчителя почат-
кових класів, що дає можливість вибудувати профілі 
педагогічної спрямованості, характерні для кожного з 
рівнів професійної Я-підструктури студентів. 

Зокрема, у юнаків із високим рівнем професійної 
самосвідомості (14%) професійний ідеал представле-
ний широким діапазоном професійно важливих якос-
тей, серед яких основний акцент робиться на якостях 
блоку спрямованості (любов, повага до дітей, гума-
нізм, педагогічний оптимізм, любов до своєї роботи) 
та блоку професійних знань й елементів педагогічної 
майстерності (професійні знання, уміння, навички, 
педагогічний такт, комунікативні та організаторські 
здібності). Досліджувані цієї групи характеризуються 
адекватною самооцінкою власних можливостей, сере-
днім рівнем самоповаги, котрий відображає 
об‘єктивне ставлення особистості до себе як до про-
фесіонала, одночасне усвідомлення нею як позитив-
них, так і негативних проявів свого ―Я‖ та міру його 
відповідності професійним вимогам. Побудований 
для даних студентів типовий профіль саморегуляції 

свідчить про відносно однаковий рівень сформовано-
сті в них усіх регуляторних процесів: планування ці-
лей педагогічної діяльності, моделювання значимих 
умов, програмування дій та оцінки й корекції резуль-
татів.  

Водночас, як засвідчили результати експеримен-
тального дослідження, респондентів із високим рів-
нем розвитку професійної самосвідомості відрізняє і 
високий рівень сформованості педагогічної спрямо-
ваності (23%), що виявляється в прагненні до оволо-
діння майбутньою професією та бажанні працювати 
за обраним фахом. Студенти даної групи вважають 
свою майбутню трудову діяльність справою власного 
життя, а тому присвячують їй значну частину часу як 
під час навчання в університеті, так і поза його межа-
ми. Їх ціннісні орієнтації, що входять до ієрархії зна-
чущих цінностей, співпадають із загальнолюдськими, 
професійними, статусними та матеріальними цінніс-
ними орієнтаціями. Лише студентів цього рівня хара-
ктеризують такі професійні цінності, як ―любов до 
дітей‖, ―потреба в навчанні та вихованні, в передачі 
знань молодшим‖, ―бажання перевірити свою придат-
ність до педагогічної діяльності, набути досвіду прак-
тичної роботи‖, котрі не тільки вказують на дійсно їх 
педагогічну спрямованість, впевненість у незмінності 
свого професійного вибору, який зроблено ними са-
мостійно задовго до вступу у ВНЗ, але й виражають 
гуманістично-демократичну спрямованість майбутніх 
вчителів початкових класів.  

Студентам із середнім рівнем професійної самос-
відомості (63%) притаманний середній рівень розвит-
ку її компонентів. Так, досліджувані даної групи 
представили в образі вчителя початкових класів лю-
дину, що поєднує в собі поряд із якостями блоку пе-
дагогічної спрямованості якості блоку загального роз-
витку особистості й загальноособистісні якості. У цих 
респондентів виражена неадекватна завищена самоо-
цінка власних особливостей, якій відповідає переваж-
но високий рівень поваги особистості до себе як до 
фахівця, професіонала. Всі механізми саморегуляції 
(планування, програмування, моделювання й оцінка 
результатів діяльності) виявились у них не на вищому 
а на середньому рівні сформованості.  

Юнакам окресленої групи відповідає середній рі-
вень розвитку педагогічної спрямованості (55%), в 
основі якої лежать згадані вище ціннісні орієнтації, 
але їх ієрархія дещо змінена: загальнолюдські, профе-
сійні, матеріальні та статусні; домінуючими є предме-
тні мотиви вибору професії (―інтерес до улюблених 
предметів‖). Досліджувані цього рівня нещодавно 
обрали професію вчителя початкових класів, в основ-
ному за порадою батьків, і на даному етапі навчання у 
ВНЗ впевнені в незмінності свого професійного вибо-
ру.  

На низькому рівні професійної самосвідомості 
знаходиться 23% студентів, професійний ідеал яких 
складається здебільшого з загальноособистісних якос-
тей, які є характерними для представників багатьох 
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професій. Самооцінка власних здібностей неадекватна 
занижена, співвідноситься з низьким рівнем поваги до 
себе як до фахівця, професіонала. Профіль саморегу-
ляції в групі з низьким рівнем професійної самосвідо-
мості характеризується низьким рівнем розвитку ре-
гуляторних механізмів й несформованістю компенса-
торних можливостей.  

Студентів даної групи відрізняє низький рівень 
сформованості педагогічної спрямованості (22%), 
який є свідченням того, що майбутні вчителі початко-
вих класів вимушено навчаються за спеціальністю. Як 
показали результати дослідження, їх вступ до вищого 
навчального закладу зумовлений не стільки інтересом 
до майбутньої професії та прагненням працювати за 
обраним фахом, скільки соціальними (―безкоштовне 
навчання‖, ―уникнення служби в армії‖), утилітарно-
прагматичними (―тривала відпустка влітку‖, ―отри-
мання диплому про вищу освіту‖), інфантильними 
(―прохання батьків‖) мотивами або взагалі відсутніс-
тю мотивації (―випадковий вступ у ВНЗ‖). В ієрархії 
ціннісних орієнтацій переважають загальнолюдські, 
матеріальні й статусні цінності. Наявність таких цін-
нісних орієнтацій, як ―впевненість у собі‖, ―можли-
вість бути самим собою‖ наштовхує на думку, що цим 
студентам не вистачає впевненості, самостійності, а 
вибір професії вчителя не є бажаним та усвідомленим. 
Саме тому представники цього рівня висловлюють 

сумніви щодо остаточності свого професійного вибо-
ру, котрий у переважній більшості випадків здійснено 
необдумано, під тиском оточуючих.  

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, зважаючи на результати прове-
деного нами дослідження, варто зазначити, що порів-
няльний аналіз результатів дослідження професійної 
самосвідомості майбутнього вчителя початкових кла-
сів та особливостей прояву його педагогічної спрямо-
ваності дає підстави стверджувати, що професійна 
самосвідомість майбутнього вчителя початкової лан-
ки шкільної освіти тісно пов‘язана з його педагогіч-
ною спрямованістю: чим вищий рівень професійної 
самосвідомості особистості, тим вищий рівень педа-
гогічної спрямованості, і навпаки. Це дає підстави 
розглядати педагогічну спрямованість (основу якої 
складають ціннісні орієнтації та мотиви вибору про-
фесії) майбутнього вчителя 1-4-х класів як один із 
показників його професійної самосвідомості, як важ-
ливий психологічний механізм її розвитку. 

Перспективи подальших наукових розвідок у да-
ному напрямку ми вбачаємо в експериментальному 
дослідженні залежності розвитку професійної Я-
підструктури майбутнього педагога початкової ланки 
шкільної освіти від інших психологічних феноменів, 
зокрема педагогічних здібностей, які виступають пси-
хологічними механізмами її становлення. 
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О. А. Стахова 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
В статье раскрываются две группы психологических механизмов развития профессионального самосозна-

ния будущего учителя начальных классов – личностные и профессиональные. Проведено экспериментальное 
изучение влияния педагогической направленности на становление профессиональной Я-подструктуры педагога 
начального звена школьного образования, позволяющее построить профили соответствия основных составля-
ющих педагогической направленности (ценностных ориентаций, мотивов выбора профессии) студентов уров-
ням развития их профессионального самосознания.  

Ключевые слова: профессиональное самосознание, педагогическая направленность, ценностные ориента-
ции, мотивы выбора профессии. 

 
O. A. Stakhova 
PEDAGOGICAL ORIENTATION AS PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
The article describes the psychological mechanisms of the development of professional identity of future primary 

school teachers – personal (reflection, identification, goal setting, personal maturity), determining the development of 
the internal ―I‖ adolescents, youths, and professional (pedagogical orientation, teaching abilities) determined by definite 
kind of professional (teaching) activity, its psychological and pedagogical features. An experimental study of the effect 
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on the development of pedagogical orientation of professional self-substructure of a primary school level teacher is car-
ried out, that allows to build profiles matching the basic components of a pedagogical orientation (value orientations, 
motives for choosing a profession) of students – future teachers of primary forms according to levels of development of 
their professional consciousness. Thus, boys with high level of professional identity distinguish high level of develop-
ment of pedagogical orientation, which manifests itself in an effort to master future profession and desire to work in 
their chosen profession. Students of this group consider their future business career of his own life, so she devote con-
siderable time. Their value orientations coincide with the universal, professional, status and material value orientations. 
Respondents with an average level of professional identity corresponds to the average level of educational direction, 
which is based on human, professional, financial status and value orientations; dominant motives are subject choice of 
profession. Students with low levels of professional identity formation of different low-pedagogical orientation, which 
is an indication that the future primary school teachers are forced to learn a specialty. Their entry to higher education is 
due not so much interest in the future of the profession and the desire to work on a chosen specialty as social, utilitarian 
and pragmatic, infantile motives or even lack of motivation; in the hierarchy of value orientations dominate human, 
material and status values. 

Keywords: professional identity, pedagogical orientation, value orientations, motives of career choices. 
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