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ПЕРЕДМОВА 

У межах визначених державними документами цілей, завдань та напрямів 

розвитку освіти в Україні (урізноманітнення моделей організації освіти, 

модернізації змісту освіти, оновлення змісту підготовки, інформатизації освіти, 

модернізації навчальної діяльності закладів вищої освіти) особливу роль 

виконує викладач вищої школи, який скеровує свої зусилля на підготовку 

майбутніх фахівців, які повинні бути спроможними реалізовувати визначені 

державою освітні завдання. З огляду на це, викладач вищої школи має бути 

особистістю, здатною до генерування інноваційних ідей, уміти мислити і діяти 

системно за різних умов і обставин, ефективно включатися у систему освітніх 

модернізацій, конструювати професійне поле діяльності, здійснювати 

продуктивні дії.  

Тому очевидно, що компетентність самоорганізації є затребуваною 

системною якістю в умовах сучасних освітніх реформ і може бути визнана як 

важлива умова і засіб самореалізації викладача вищої школи, а також 

вирішення ним завдань професійної діяльності. Необхідність сформованості у 

фахівця здатностей до самоорганізації задекларована положеннями державних 

освітніх документів (Закон України “Про вищу освіту” (2014 р.), Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національна 

доктрина розвитку освіти (2002)), вимогами Національної рамки кваліфікацій 

(зі змінами 2019 р.), де провідним критерієм підготовленості майбутніх 

викладачів вищої школи до професійної діяльності визнано здатність вільно 

мислити та володіти вміннями й навичками самоорганізовуватися в сучасних 

умовах.  

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки майбутніх викладачів 

вищої школи засвідчив недостатнє представлення компетентності 

самоорганізації з-поміж загальних і фахових компетентностей, низький 

відсоток відображення її контенту в змісті навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін.  

Системне вивчення комплексу наукових джерел надало змогу визначити 

значущі для розв’язання нашої проблеми розвідки: щодо професійного 

становлення, розвитку і самовдосконалення особистості як суб’єкта 

професійної діяльності, формування його професіоналізму і фахової 

майстерності (К. Абульханова, О. Антонова, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, 

І. Зязюн, В. Ковальчук, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, О. Петренко, 

В. Семиченко, Н. Сидорчук, В. Сластьонін, Л. Сущенко, В. Фрицюк, О. Чудіна 

та ін.); підготовки викладача вищої школи до професійно-педагогічної 

діяльності у вітчизняній (Н. Батечко, О. Гура, В. Каплінський, В. Кравченко, 

Н. Мачинська, Н. Ничкало, Г. Романова, Р. Серьожникова, С. Сисоєва, 

Д. Чернілевський та ін.) і зарубіжній (Я. Бельмаз, Л. Лебедик, О. Проценко, 

М. Сахно, А. Сбруєва, С. Сисоєва, Т. Харченко та ін.) практиці; контекстної 

підготовки майбутніх фахівців (Е. Бейкер, Р. Бернс, А. Вербицький, 

Н. Дем’яненко, П. Еріксон, В. Желанова, О. Шапран та ін.); теорії 
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самоорганізації у професійній діяльності (О. Вознюк, В. Кремень, С. Кульневич 

та ін.); дослідження феномену самоорганізації у педагогіці (В. Андрєєв, 

В. Арешонков, І. Гук, О. Гура, О. Демченко, Н. Дуднік, А. Килівник, 

С. Кульневич, Т. Новаченко, Т. Приходько, А. Яворський та ін.), однак відсутні 

цілісні дослідження щодо контекстної підготовки майбутнього викладача вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності.  

Таким чином, осмислення тенденцій розвитку вищої освіти, вивчення 

результатів наукових досліджень щодо теорії й практики професійної 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи, рефлексія власного науково-

педагогічного досвіду дозволяють констатувати наявність суперечностей на 

таких рівнях:  

– на рівні концептуалізації процесу самоорганізації майбутнього 

викладача вищої школи у професійній діяльності: між об’єктивно визначеною 

необхідністю теоретичного осмислення процесу формування компетентності 

самоорганізації у майбутніх викладачів вищої школи та недостатньою 

розробленістю відповідних науково-обґрунтованих змістових, організаційно-

педагогічних та методичних засобів;  

– на рівні визначення мети підготовки фахівців магістерського рівня: між 

соціальною потребою сучасного українського суспільства в активних, 

ініціативних, відповідальних, автономних, компетентних фахівцях, здатних 

розв’язувати складні професійні завдання, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог, та не завжди достатньою зорієнтованістю 

освітніх програм щодо такої підготовки;  

– на рівні організації процесу формування компетентності 

самоорганізації майбутнього фахівця у вищій школі: між підвищенням вимог до 

рівня професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи й відсутністю 

апробованих моделей, технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання, 

спрямованих на формування у них компетентності самоорганізації у 

професійній діяльності;  

– на рівні особистісно-професійних запитів та потреб: між труднощами 

самоорганізаційного характеру в професійно-педагогічній діяльності 

викладачів вищої школи та нерозробленістю теоретико-методичних основ 

підготовки студентів магістратури до їх подолання в професійній діяльності; 

між потребою сформованості у викладачів компетентності самоорганізації та 

відсутністю цілеспрямованої роботи з формування у них здатності до 

самоорганізації у професійній діяльності.  

Мета дослідження передбачала здійснити цілісне обґрунтування 

теоретичних і методичних основ контекстної підготовки майбутніх викладачів 

вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності.  

Відповідно, реалізація мети дослідження спрямовувалася на розв’язання 

таких завдань:  

– проаналізувати стан розробленості проблеми в педагогічній теорії та 

практиці, визначити методологічні підходи до її розв’язання;  

– розкрити теоретичні засади контекстної підготовки майбутніх викладачів 
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вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності, узагальнити 

вітчизняний та зарубіжний досвід;  

– розробити концепцію дослідження проблеми та обґрунтувати 

структурно-функціональну модель контекстної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності;  

– визначити змістово-компонентну структуру, критерії, показники та рівні 

сформованості компетентності самоорганізації майбутніх викладачів вищої 

школи у професійній діяльності;  

– спроєктувати методичну систему контекстної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності;  

– створити навчально-методичні матеріали для забезпечення контекстної 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній 

діяльності.  

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що цілеспрямована, 

спеціально організована підготовка майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності має здійснюватися в умовах 

відтворення предметного та соціального контексту середовища майбутньої 

професійної діяльності за органічного поєднання навчальної й навчально-

професійної діяльності магістрантів через упровадження спеціально 

розробленої методичної системи.  

Вихідні положення концепції ґрунтуються на реалізації взаємопов’язаних 

концептів, які забезпечують розкриття головної ідеї на методологічному, 

теоретичному та практичному рівнях.  

Методологічний концепт включає фундаментальні філософські, 

психолого-педагогічні, культурологічні ідеї, які базуються на загальнонаукових 

та конкретно-наукових підходах щодо проблеми контекстної підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. 

У нашому дослідженні основу методологічного концепту складають системний, 

синергетичний, діяльнісний, аксіологічний, суб’єктний, компетентнісний, 

ситуаційно-контекстний, рефлексивно-ресурсний підходи, які описано у 

першому розділі монографії.  

Застосування системного підходу дає змогу розглядати педагогічну 

систему підготовки майбутнього викладача вищої школи на принципах єдності 

теорії й практики, цілісності та взаємозв’язку її складників у комплексному 

спрямуванні на формування у майбутніх фахівців здатності ефективно 

організовувати власну працю у динамічних умовах педагогічної реальності. 

Синергетичний підхід ґрунтується на використанні ідей синергетики для 

розуміння особливостей систем, що саморозвиваються, саморегулюються, і 

забезпечує вивчення компетентності самоорганізації у професійній діяльності 

як відкритої системи, що розвивається відповідно до вимог професійної 

підготовки та майбутньої професійної діяльності. У межах діяльнісного підходу 

в процесі фахової підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності мають бути засвоєні та практично 

апробовані система способів і прийомів самоорганізації у процесі здійснення 
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педагогічної діяльності, уміння та навички самоорганізації у професійній 

педагогічній діяльності, педагогічно-професійні методи роботи, які 

забезпечують ефективну самоорганізацію у професійній діяльності та успішне 

становлення майбутнього професіонала.  

Використання аксіологічного підходу в дослідженні детерміноване 

розумінням того, що майбутній викладач як суб’єкт педагогічного процесу є 

ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності, який організовує власну діяльність 

і проєктує певну траєкторію свого руху в навчальній/навчально-професійній 

діяльності з урахуванням ціннісних орієнтирів, у тому числі й самоцінності та 

особистісної значущості саморозвитку. Суб’єктний підхід у дослідженні 

спрямовується на формування професійної суб’єктності магістранта, 

спонукання його прагнення до самоусвідомлення, самозміни, збагачення 

пізнавальних мотивів у процесі сприйняття цілей і змісту навчальної діяльності, 

прояву рефлексії та саморефлексії навчальної діяльності й власної особистості, 

необхідні для розв’язання протиріччя між наявними можливостями майбутніх 

фахівців і тими, що необхідні для успішної самоорганізації у 

навчальній/навчально-професійній/професійній діяльності. Реалізація положень 

компетентнісного підходу забезпечує створення сприятливих умов для 

формування у майбутніх викладачів визначеного комплексу загальних та 

спеціальних компетентностей, які впливають на розвиток у суб’єктів навчання 

професійної спрямованості й компетентності самоорганізації у професійній 

діяльності.  

Ситуаційно-контекстний підхід реалізує ідею створення на етапі 

професійної підготовки умов реального перебігу професійної діяльності, які 

створюють можливість для ефективного переходу майбутніх викладачів вищої 

школи від навчальної до професійної діяльності; забезпечує інтеграцію 

майбутніх фахівців у професійне середовище та сприяє формуванню досвіду 

самоорганізації на основі включення магістрантів у реальні та уявні 

(змодельовані) професійно орієнтовані ситуації самоорганізації. У руслі 

рефлексивно-ресурсного підходу створюються умови для ефективного аналізу, 

використання та розвитку внутрішніх і зовнішніх ресурсів кожного магістранта 

у реальних чи модельованих професійно орієнтованих ситуаціях 

самоорганізації.  

Теоретичний концепт дослідження визначає систему вихідних положень і 

понять, покладених в основу розуміння процесу контекстної підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності 

й характеризується розробленням і науковим обґрунтуванням концептуальної 

моделі контекстної підготовки магістрантів до самоорганізації у професійній 

діяльності. На цьому рівні здійснюється аналіз, синтез та узагальнення 

досліджуваних фактів; визначаються сутнісні основи, специфіка, психологічні 

механізми процесу самоорганізації; структурні компоненти, критерії, рівні 

компетентності самоорганізації як досліджуваного конструкта, а також 

визначається підсистема цілей, завдань, функцій, яка будується на системі 

загальнодидактичних і специфічних принципів підготовки.   
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Практичний концепт передбачає розроблення та впровадження у процес 

професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи методичної системи 

їх підготовки до самоорганізації у професійній діяльності. На цьому рівні 

відбувається експериментальна апробація відповідної моделі та методики її 

реалізації, здійснюється розробка діагностичного інструментарію для 

оцінювання рівня сформованості компетентності самоорганізації майбутніх 

викладачів вищої школи.  

У першому розділі проаналізовано інформаційні джерела та з’ясовано 

соціально-філософські засади функціонування проблеми самоорганізації, 

розкрито міждисциплінарну сутність досліджуваного концепта, особливості 

його дослідження в теорії та практиці педагогічної науки, розкрито 

методологічне підґрунтя наукового дослідження.  

У другому розділі визначено характеристики викладача як суб’єкта 

професійної педагогічної діяльності; з’ясовано сутність та специфіку 

самоорганізації викладача вищої школи у професійній діяльності; здійснено 

аналіз проблеми контекстної підготовки фахівців у вітчизняній та зарубіжній 

практиці; проаналізовано особливості освітньо-професійних програм 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи у вітчизняних і зарубіжних 

закладах вищої освіти, надано результати вивчення проблем, пов’язаних із 

самоорганізацією праці викладачів закладів вищої освіти.  

У третьому розділі обґрунтовано концепцію дослідження; визначено 

структуру, критерії та рівні сформованості компетентності самоорганізації у 

професійній діяльності, розроблено структурно-функціональну модель 

контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у 

професійній діяльності.  

У четвертому розділі презентовано розроблену методичну систему 

контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, яка вміщує 

процедури розроблення змісту (освітньо-професійної програми підготовки, 

навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни, навчального 

підручника як дидактичного засобу), форм і методів підготовки.  

Представлене дослідження мало за мету виявлення та обґрунтування 

теоретичних і методичних засад контекстної підготовки здобувачів вищої 

освіти магістерського рівня спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” 

(Педагогіка вищої школи) до самоорганізації у професійній діяльності, 

розроблення методичної системи та методики її реалізації. Дослідження 

ґрунтується на тенденціях розвитку сучасної вищої освіти (становлення 

планетарного комунікативного простору, безперервність освіти, розширення 

функцій професійної діяльності викладача, компетентнісна парадигма освіти, 

академічне підприємництво закладів вищої освіти тощо), що актуалізує 

дослідження проблеми формування у майбутніх викладачів вищої школи 

компетентності самоорганізації у професійній діяльності. 
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Висновки до першого розділу 

З’ясовано, що використання принципів самоорганізації є актуальним в 

умовах сучасної парадигми освіти, яка пропагує розвиток самостійності, 

самоосвіти, самоорганізації особистості в процесі підготовки у закладі вищої 

освіти. 

Проаналізовано витоки і підходи до розгляду феномену самоорганізації в 

історично-соціальному плані та визначено таку динаміку: підґрунтя розвитку 

поняття “самоорганізація” складають ідеї щодо виникнення світопорядку з 

хаосу (Платон, Деміург, Аристотель) в античний період та саморозвитку матерії 

за рахунок внутрішніх взаємодій (Р.Декарт, І.Кант, І.Ньютон) – 17 ст.; розвитку 

ідеї самоорганізації набувають у 18 ст. у працях А. Сміта – ідеї спонтанного 

порядку як рівновага попиту і пропозиції, Д.Юма, А.Фергюсона – 

самоорганізація норм моральності у суспільстві; в 19 – поч. 20 ст. у працях 

Ч.Дарвіна, І.Павлова, Ч.Шеррінгтона – ідеї взаємозв’язку самоорганізації та 

еволюції; у цей же період зростає інтерес до категорії самоорганізації у різних 

науках: у тектології (О.Богданов), синергетиці (І.Пригожин, Г.Хакен), 

кібернетиці (Н.Вінер, У.Ешбі), природничій науці (В.Вернадський) – 20 ст.; у 

сьогоденні відбувається розширення міждисциплінарного розгляду процесу  

самоорганізації (філософія, соціологія, менеджмент, самоменеджмент, 

психологія, педагогіка). 

Зважаючи на різноплановість розгляду феномену самоорганізації різними 

науками, його багатозначність, зроблено висновок про необхідність розгляду 

сутності та механізмів цього феномену з урахуванням міждисциплінарного 

підходу.  

Визначено аспекти розгляду поняття “самоорганізація” в різних науках. 

Так у соціологічних дослідженнях самоорганізація розглядається у контексті 

особистісно-рольових позицій людини у соціальних системах й пов’язується з 

соціально-психологічними процесами (самовизначення, самореалізації, 

саморозвитку та ін.). У працях із менеджменту та самоменеджменту уміння 

самоорганізації визначаються як складова успішності професійної діяльності, 

пов’язуються із управлінською діяльністю, розглядаються як засіб забезпечення 

професійного успіху, кар’єри, професійної самореалізації особистості внаслідок 

її здатності до самоуправління, вміння приймати усвідомлені рішення, діяти 

відповідно до існуючої ситуації, вміти чітко визначити пріоритети, раціонально 

використовувати свої знання, вміння і навички, чітко організовувати свою 

роботу.  

У психологічній науці самоорганізація розглядається і як психологічний 

процес у свідомості людини (керована динаміка змін станів свідомості – 

нерівноважність/нестійкість станів), і як процес діяльності, який вибудовується 

як здатність особистості до інтегральної регуляції природних, психічних, 

особистісних станів, якостей, властивостей, яка здійснюється свідомістю 

вольовими й інтелектуальними механізмами, що виявляється в мотивах 

поведінки і реалізується в упорядкованості діяльності та поведінки. 
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Узагальнення теоретичних підходів, напрямів, контекстів розгляду 

проблеми самоорганізації викладача у професійній діяльності засвідчило 

багатоаспектність наукових спрямувань щодо досліджуваного концепта у теорії 

та методиці професійної педагогічної підготовки у вищій школі, різноманіття 

підходів щодо встановлення його сутності, суб’єктів самоорганізації та 

результату сформованої/розвиненої самоорганізації. 

Концепт “самоорганізація викладача вищої школи у професійній 

діяльності” тлумачиться нами як інтегрально-динамічна системна 

характеристика, яка позначає здатність особистості викладача до свідомої 

діяльності, спонукуваної й спрямованої цілями та цінностями самокерування, 

організації, самовдосконалення у професійній діяльності та збереження 

професійної ефективності, здійснюваної системою інтелектуальних, 

прогностично-проєктувальних, мотиваційних, рефлексивних, вольових дій і 

спрямованої на вирішення завдань раціональної організації праці й ефективного 

виконання професійних педагогічних завдань. 

Узагальнено, що цілісність розгляду досліджуваної проблеми 

забезпечується комплексним застосуванням сукупності методологічних 

підходів та принципів дослідницької роботи, зокрема: системного, 

синергетичного, діяльнісного, аксіологічного, суб’єктного, компетентнісного, 

ситуаційно-контекстного та рефлексивно-ресурсного.  

Спроєктовано структурно-логічну модель розгляду досліджуваної 

проблеми (методологічно-цільовий, теоетико-контекстуальний, концептуально-

проєктивний, організаційно-методичний, результативно-прогностичний блоки), 

яка у сукупності з визначеними методологічними підходами надала можливість 

визначити логіку, послідовність етапів дослідницької роботи та використати 

відповідний комплекс методів на кожному із них для досягнення поставленої 

мети дослідження.    
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Висновки до другого розділу 

У руслі аналізу суспільних викликів на міжнародному, національному, 

інституційному й особистісному рівнях та визначення провідних тенденцій у 

системі вищої освіти (становлення планетарного комунікативного простору, 

безперервність освіти, розширення функцій професійної діяльності викладача, 

компетентнісна парадигма освіти, академічне підприємництво закладі вищої 

освіти тощо), а також унаслідок рефлексії міжнародних і вітчизняних освітніх 

документів встановлено, що одним із провідних критеріїв реалізації 

педагогічних завдань у сьогоденні є сформованість у майбутніх викладачів 

вищої школи умінь і навичок самоорганізації.  

Зазначено, що викладач вищої школи є суб’єктом самоорганізації у 

професійній діяльності, якому властиві високий рівень автономності, 

активності, ініціативності, організованості, мобільності. Суб’єктність 

майбутнього фахівця проявляється в його активності до самопізнання, до 

засвоєння нового досвіду, в спрямованості на реалізацію особистісно значущих 

цілей, в актах поведінки, видах діяльності, в самодіяльності, взаємодії з іншими 

суб’єктами освітнього процесу, в усвідомленні значення власних зусиль для 

досягнення успіху в навчальній/навчально-професійній діяльності. 

Включаючись у різноманітні відносини із зовнішнім середовищем, викладач 

вищої школи свідомо “саморухається” у напрямі забезпечення продуктивності 

та успішності процесів професійної діяльності, а також особистісного й 

професійного саморозвитку.  

Унаслідок аналізу теоретичних узагальнень наукових джерел та 

емпіричного досвіду встановлено, що самоорганізація викладача вищої школи у 

професійній діяльності є поліфункціональним, усвідомленим, інтегративним, 

індивідуальним, нелінійним, рефлексивним, самостійним процесом. 

Компонентами інтегративної метасистеми самоорганізації викладача у 

професійній діяльності визначено індивідуально-особистісний (спрямованість, 

досвід, особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфери, індивідуально-

типологічні властивості) та діяльнісно-процесуальний (уміння, навички, 

способи дій, процеси, операції) рівні, базовим з-поміж яких є індивідуально-

особистісний. 

Методологічною основою підготовки майбутніх викладачів вищої школи 

до самоорганізації в професійній діяльності визначено контекстно-професійну 

спрямованість змісту, форм і методів підготовки, що спонукало до рефлексії 

цієї проблеми у педагогічній теорії та практиці. Зокрема, з’ясовано, що 

контекстна підготовка у зарубіжних наукових джерелах розглядається у 

термінах контекстної освіти та контекстного навчання; відзначено професійно 

орієнтований характер контекстної підготовки: відтворення в змісті навчання 

професійного і соціального контекстів; зміст навчального предмету 

співвідноситься з реальним світом ситуацій, який спонукає магістрантів до 

встановлення зв’язку між отриманими знаннями та їх практичною значущістю 

у різних контекстах життєдіяльності.  
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На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел узагальнено 

сутність контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності як систему педагогічно 

упорядкованих, професійно спрямованих організаційно-педагогічних заходів, 

зміст яких відображає контексти майбутньої професійної діяльності й 

зорієнтовано на засвоєння магістрантами сукупності необхідних 

компетентностей, у тому числі компетентності самоорганізації, що забезпечує 

успішну інтеграцію фахівців у професійне середовище.  

Контекстно-професійна спрямованість вітчизняних і зарубіжних освітніх 

програм підготовки викладачів вищої школи вирізняється такими ознаками: 

міждисциплінарність, контекстуальність, варіативність змісту підготовки; 

відображення у змісті програм підготовки викладача навчально-педагогічної, 

методичної, організаційної, дослідницької складових викладацької діяльності; 

зорієнтованість на поглиблення компетенцій планування, проведення, аналізу 

навчальних занять, набуття дидактичних навичок викладання, моделювання, 

педагогічної діагностики, самооцінювання; практична спрямованість. Разом з 

тим, відзначено недостатню представленість в освітньо-професійних програмах 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи навчальних курсів і тематики в 

них, пов’язаної з питаннями удосконалення особистісних характеристик 

викладачів вищої школи та розвитку в них компетентності самоорганізації.  

Інформаційний контент навчальних компонентів освітньо-професійних 

програм підготовки майбутніх викладачів вищої школи характеризується 

різноманітністю та неоднорідністю; сутнісні ознаки самоорганізації у 

професійній діяльності представлені розрізнено та неповно, що спонукає до 

чіткого обґрунтування сутності й структури “компетентності самоорганізації у 

професійній діяльності” та розроблення методичної системи їх формування у 

майбутніх викладачів вищої школи.  
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Висновки до третього розділу 
 

У розділі представлено концепцію підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності як складну, цілеспрямовану, 

динамічну систему фундаментальних знань про сутність, зміст, особливості 

самоорганізації у професійній діяльності майбутніх викладачів, теоретичний 

виклад якої вміщує обґрунтування загальної методології, цілей, завдань, 

принципів, технологічного і методичного забезпечення процесу її формування 

у майбутніх викладачів вищої школи. 

Провідною ідеєю дослідження, яка обґрунтовується на методологічному, 

теоретичному та практичному рівнях, визначено положення про те, що 

цілеспрямована, спеціально організована підготовка майбутніх викладачів 

вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності має здійснюватися в 

умовах відтворення предметного і соціального контексту середовища 

майбутньої професійної діяльності за органічного поєднання навчальної й 

навчально-професійної діяльності магістрантів через упровадження спеціально 

розробленої методичної системи. 

Досліджуваним конструктом у роботі визначено компетентність 

самоорганізації у професійній діяльності як системоутворювальну особистісно-

професійну характеристику, яка виявляється у готовності й здатності 

майбутнього викладача вищої школи мобілізувати сукупність особистісних 

ресурсів, якостей, знань, умінь, досвіду самоорганізації з метою досягнення 

оптимальних результатів у педагогічній діяльності. 

Узагальнення наукових поглядів щодо сутності й структури 

самоорганізації, аналіз її сутнісних характеристик, специфічних ознак, 

функціонального призначення надав можливість визначити взаємопов’язані 

структурні компоненти компетентності самоорганізації як досліджуваного 

конструкта: ціннісно-мотиваційний (система мотивів та ціннісних установок, 

адекватних цілям та завданням професійної діяльності), когнітивно-

пізнавальний (сукупність знань, уявлень і розумінь, необхідних для успішної 

самоорганізації у професійній діяльності), діяльнісно-практичний (комплекс 

умінь та навичок, які забезпечують успішність процесу самоорганізації), 

рефлексивно-оцінний (самооцінка, самоаналіз та самопрогнозування дій на 

результатів самоорганізації), регулятивно-вольовий (самоконтроль та 

саморегуляція як внутрішні механізми управління діями та процесами 

самоорганізації); критерії (мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, 

регулятивний, рефлексивний); рівні (системно-творчий (високий); системно-

моделюючий (вище середнього); конструктивно-моделюючий (середній); 

адаптивно-моделюючий (низький)). 

На основі узагальнення наукових підходів щодо педагогічного 

моделювання та з урахуванням дослідницьких завдань розроблено й подано 

опис структурно-функціональної моделі контекстної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності як цілісної 
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системи взаємопов’язаних компонентів: концептуально-цільового, змістово-

методичного, організаційно-діяльнісного, результативно-корегувального. 

У межах концептуально-цільового блоку моделі зазначено мету, завдання, 

методологічні підходи (системний, компетентнісний, контекстний, суб’єктний, 

діяльнісний), систему принципів контекстної підготовки майбутнього фахівця 

(системності та цілісності підготовки, контекстно-професійної спрямованості, 

проблемності змісту професійної педагогічної підготовки, розвитку 

суб’єктності та урахування індивідуального досвіду, ресурсності, суб’єктної 

діяльності, аксіологічної зорієнтованості, зворотного зв’язку, інноваційності та 

варіативності) та принципи формування компетентності самоорганізації 

(самодетермінації, самоактуалізації досвіду, адаптивності, самоорганізації, 

нейтралізації дисфункцій, самокорекції, рефлективності, розвитку креативного 

мислення). 

Складниками змістово-контектуального блоку моделі є 

контексти/площини самоорганізації; структура досліджуваного конструкта; 

зміст навчального процесу, спрямованого на формування в магістрантів 

компетентності самоорганізації у професійній діяльності й відображений у 

навчальних модулях; дидактичні й методичні елементи (програми, підручники, 

навчально-методичні посібники, навчально-методичні комплекси тощо).  

Організаційно-діяльнісний блок моделі вміщує організаційно-педагогічні 

умови та опис організаційно-педагогічного інструментарію реалізації методики 

підготовки магістрантів до самоорганізації у професійній педагогічній 

діяльності; у оцінно-результативному – представлено такі компоненти моделі, 

як результат, який проявляється у майбутніх фахівців відповідним рівнем 

сформованості компетентності самоорганізації. 

Розроблена модель контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності є динамічною системою, усі 

складники якої є взаємопов’язаними, взаємообумовленими, функціональними, 

підпорядкованими реалізації поставлених педагогічних завдань щодо 

формування майбутніх викладачів вищої школи компетентності самоорганізації 

у професійній діяльності. 
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Висновки до четвертого розділу 

Виходячи з предмету дослідження, методичну систему контекстної 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи розглянуто як складне 

динамічне утворення системного типу, елементи якого (зміст (освітньо-

професійна програма, навчальні та робочі плани, навчальні програми), методи, 

форми, засоби) у своїх взаємозв’язках і взаємозумовленості забезпечують 

підготовку майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній 

діяльності та формування такої інтегративної якості, як компетентність 

самоорганізації. Зазначено, що функціонування методичної системи 

підпорядковується закономірностям, пов’язаним із внутрішньою будовою самої 

системи, й зміна одного чи декількох її компонентів призведе до зміни всієї 

системи. 

Визначено організаційно-педагогічні засади проєктування змісту, форм і 

методів контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності як підґрунтя побудови цілісного 

педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи на контекстній основі з метою успішного формування у них загальних і 

професійних компетентностей, у тому числі й компетентності самоорганізації.  

Зазначено, що проєктування змісту, форм і методів контекстної підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності 

передбачає дві складові: якісно-аналітичні процедури розроблення змістово-

методичних основ (аналіз соціального замовлення, запитів ринку праці, 

нормативних документів, особистих потреб потенційних абітурієнтів та ін. й 

розроблення на їх основі результатів навчання і змісту освіти) та їх 

відображення в інформаційно-знакових моделях, якими є освітньо-професійні 

програми, навчальні (робочі) плани, силабуси навчальних курсів, навчальні та 

робочі програми, програми практик, посібники, методичні матеріали тощо.  

Обґрунтовано контекстно-змістові основи підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності як 

інтегровану модель, ключовими одиницями якої є такі індикатори освітньо-

професійного середовища контекстного типу, як площини/ контексти 

самоорганізації у професійній діяльності (когнітивно-інформаційна, 

просторово-часова, функціонально-професійна, соціально-психологічна); 

діяльнісні модулі (загальнометодологічний, конкретно-методологічний, 

теоретичний, практичний, соціальний), які відображають зміст підготовки 

фахівця; форми навчальної діяльності (навчальна/академічна; імітаційно-

моделююча/квазіпрофесійна; навчально-професійна). 

Практико-орієнтованою стратегією реалізації мети дослідження обрано 

ситуаційно-контекстний підхід як освітню модель, у якій на науковій основі з 

допомогою усієї системи форм, методів і засобів послідовно моделюються 

професійно орієнтовані ситуації самоорганізації, які відтворюють предметний 

і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів.  
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Професійно орієнтовані ситуації самоорганізації розглядаємо як 

узагальнені знакові моделі предметного та соціального змісту професійно-

педагогічної діяльності, які відображають проблеми соціально-комунікативної 

взаємодії, обміну соціальним досвідом суб’єктів освітньо-професійного 

середовища, професійної активності у межах завдань і функцій професійної 

діяльності, розв’язання яких є засобом формування компетентності 

самоорганізації. Вони репрезентуються як система змодельованих умов, які 

спонукають і опосередковують активність магістрантів у предметно-

інформаційному, соціально-комунікативному, просторово-часовому та 

функціонально-професійному контекстах.  

Пошук і розв’язання таких ситуацій потребує залучення міжпредметних 

знань і навичок (філософських, педагогічних, методичних, дидактичних, 

правознавчих, інформаційно-комунікаційних тощо), а також використання 

аналітично-синтезуючого мислення. 

Формування змісту контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності є системним процесом, який 

відображає три рівні: рівень теоретичного уявлення про самоорганізацію як 

систему, як процес самовпливу та цілеспрямованої дії на досягнення 

професійної ефективності; рівень навчальної дисципліни, в якій комплексно 

відтворено теоретичні засади щодо самоорганізації у педагогічній діяльності 

викладача вищої школи; рівень навчального матеріалу щодо самоорганізації.   

Основою для формування умінь і досвіду самоорганізації у професійній 

діяльності є навчальна дисципліна “Основи самоорганізації у професійній 

діяльності” як системна сукупність необхідних знань щодо самоорганізації як 

процесу та особистісного інтегративного утворення й сукупність практичного 

матеріалу для формування умінь, навичок, досвіду самоорганізації магістранта 

у навчальній/навчально-професійній діяльності; навчально-методичний 

посібник, до змісту якого, окрім теоретичних питань, завдань для 

самоконтролю, рекомендованих джерел, включено проблемно-рефлексивні 

завдання в межах кожної теми; практико-орієнтований посібник, контент якого 

складають професійно орієнтовані, ймовірнісно прогнозовані ситуації 

самоорганізації у професійній діяльності, розв’язання яких має за мету 

стимулювати активність магістрантів на детальний аналіз проблеми і 

самостійний пошук інформації, необхідної для вирішення запропонованих 

завдань. 

Для реалізації методичної системи підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності умовно (оскільки у 

формувальній роботі чіткого розмежування між ними немає – вони 

взаємопов’язані) виділено три етапи (мотиваційно-цільовий, когнітивно-

процесуальний, контрольно-рефлексивний), визначено мету, форми 

педагогічної діяльності, методи та засоби її реалізації на кожному з етапів. 

Спеціально підібрана система форм, методів, засобів у напрямі реалізації 

рефлексивно-суб’єктної та контекстно-проєктивної стратегій формувального 

впливу стимулює ціннісно-смислову діяльність особистісних структур 
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свідомості студентів (суб’єктність, рефлективність, критичність, мотивованість 

тощо), забезпечує формування практичних умінь та навичок самоорганізації, 

підвищує рівень сформованості у майбутніх викладачів вищої школи 

компетентності самоорганізації.  
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ВИСНОВКИ  

У монографії з’ясовано, що використання принципів самоорганізації є 

актуальним в умовах сучасної парадигми освіти, яка пропагує розвиток 

самостійності, самоосвіти, самоорганізації особистості в процесі підготовки у 

закладі вищої освіти. У методологічному, теоретичному та практичному 

аспектах автором надано узагальнення і запропоноване нове вирішення 

наукової проблеми контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи 

до самоорганізації у професійній діяльності.  

У роботі проаналізовано витоки і підходи до розгляду феномену 

самоорганізації в історично-соціальному плані та визначено їх динаміку: ідеї 

щодо виникнення світопорядку з хаосу в античний період; саморозвитку 

матерії за рахунок внутрішніх взаємодій (17 ст.); ідеї спонтанного порядку як 

рівновага попиту і пропозиції; самоорганізація норм моральності у суспільстві 

(18 ст.); ідеї взаємозв’язку самоорганізації та еволюції (19 – поч. 20 ст.); 

міждисциплінарність розгляду поняття самоорганізації: у тектології, 

синергетиці, кібернетиці, природничій науці (20 ст.); розширення 

міждисциплінарного інтересу в сьогоденні (філософія, соціологія, менеджмент, 

самоменеджмент, психологія, педагогіка). 

Узагальнено теоретичні підходи, напрями, контексти розгляду проблеми 

самоорганізації викладача у професійній діяльності, встановлено 

багатоаспектність наукових спрямувань стосовно досліджуваного концепта у 

соціально-філософських науках та теорії й методиці професійної педагогічної 

підготовки у вищій школі, різноманіття підходів щодо встановлення його 

сутності, суб’єктів самоорганізації, результату сформованої/розвиненої 

самоорганізації.  

Означено сутність концепту “самоорганізація викладача вищої школи у 

професійній педагогічній діяльності” як інтегрально-динамічну системну 

характеристику, яка позначає здатність особистості викладача до свідомої 

діяльності, спонукуваної й спрямованої цілями та цінностями самокерування, 

організації, самовдосконалення у професійній діяльності та збереження 

професійної ефективності, здійснювану системою інтелектуальних, 

прогностично-проєктувальних, мотиваційних, рефлексивних, вольових дій і 

спрямовану на вирішення завдань раціональної організації праці та 

ефективного виконання професійних педагогічних завдань. 

Узагальнено, що цілісність розгляду досліджуваної проблеми 

забезпечується комплексним застосуванням сукупності методологічних 

підходів і принципів дослідницької роботи, зокрема: системного, 

синергетичного, діяльнісного, аксіологічного, суб’єктного, компетентнісного, 

ситуаційно-контекстного та рефлексивно-ресурсного.  

Спроєктовано структурно-логічну модель розгляду досліджуваної 

проблеми (методологічно-цільовий, теоетико-контекстуальний, концептуально-

проєктивний, організаційно-методичний, результативно-прогностичний блоки), 

яка у сукупності з обраними методологічними підходами надала можливість 

визначити логіку, послідовність етапів дослідницької роботи та використати 
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відповідний комплекс методів на кожному із них для досягнення поставленої 

мети дослідження.  

З’ясовано детермінанти підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності на міжнародному (інтеграція у 

світовий освітній і науковий простір), національному (забезпечення стійких 

інституційних зв’язків системи вищої освіти та ринку праці), інституційному 

(модернізація змісту підготовки конкурентоспроможного фахівця та 

професійної діяльності викладача вищої школи), особистісному (професійний 

розвиток персоналу вищої школи) рівнях.  

Визначено специфіку змісту діяльності, умов, психологічні особливості 

праці викладача закладу вищої освіти як складноорганізованої, 

поліфункціональної системи, що включає різні види теоретичної та практичної 

діяльності, які розрізняються за формами, змістом, способами здійснення, 

функціональною спрямованістю, що потребує сформованості в нього 

професійної гнучкості й високого рівня самоорганізації. Обґрунтовано, що 

професійна діяльність викладача вищої школи є безперервним процесом його 

самоорганізації, якому властиві відкритість, нерівномірність, нелінійність, 

рефлективність.  

Конкретизовано сутність контекстної підготовки майбутніх викладачів 

вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності як системи 

педагогічно упорядкованих, професійно спрямованих організаційно-

педагогічних заходів, зміст яких відображає контексти майбутньої професійної 

діяльності й зорієнтовано на засвоєння магістрантами сукупності необхідних 

компетентностей, у тому числі компетентності самоорганізації, що забезпечує 

успішну інтеграцію фахівців у професійне середовище.  

Визначено ознаки контекстно-професійної спрямованості вітчизняних і 

зарубіжних освітніх програм підготовки викладачів вищої школи 

(міждисциплінарність, контекстуальність, варіативність змісту підготовки; 

відображення у змісті програм підготовки викладача навчально-педагогічної, 

методичної, організаційної, дослідницької складових викладацької діяльності; 

зорієнтованість на поглиблення компетенцій планування, проведення, аналізу 

навчальних занять, набуття дидактичних навичок викладання, моделювання, 

педагогічної діагностики, самооцінювання; практична спрямованість) та 

установлено недостатню представленість в освітньо-професійних програмах 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи навчальних курсів і тематики в 

них, пов’язаної з питаннями формування в майбутніх фахівців компетентності 

самоорганізації.  

Розроблено концепцію підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

самоорганізації у професійній діяльності, яка є складною, цілеспрямованою, 

динамічною системою фундаментальних знань про сутність, зміст, особливості 

самоорганізації у професійній діяльності майбутніх викладачів, теоретичний 

виклад якої вміщує обґрунтування загальної методології, цілей, завдань, 

принципів, технологічного та методичного забезпечення процесу її формування 

у майбутніх викладачів вищої школи. Вихідні положення концепції 
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ґрунтуються на реалізації взаємопов’язаних концептів, які забезпечують 

розкриття головної ідеї на методологічному, теоретичному та практичному 

рівнях. 

Теоретично обґрунтовано модель контекстної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності як цілісну 

систему взаємопов’язаних, взаємообумовлених, функціональних компонентів: 

концептуально-цільового (мета, завдання, методологічні підходи, принципи), 

змістово-контекстуального (контексти/площини самоорганізації; структура 

досліджуваного конструкта; зміст навчального процесу, відображений у 

навчальних модулях; дидактичні й методичні елементи (програми, підручники, 

навчально-методичні посібники, навчально-методичний комплекси тощо)); 

організаційно-діяльнісного (організаційно-педагогічні умови, етапи, форми, 

методи навчання), оцінно-результативного (результат, рівні сформованості), 

підпорядкованих реалізації поставлених педагогічних завдань щодо 

формування майбутніх викладачів вищої школи компетентності самоорганізації 

у професійній діяльності. 

Досліджуваним конструктом у роботі визначено компетентність 

самоорганізації у професійній діяльності як системоутворювальну особистісно-

професійну характеристику, яка виявляється у готовності й здатності 

майбутнього викладача вищої школи мобілізувати сукупність особистісних 

ресурсів, якостей, знань, умінь, досвіду самоорганізації з метою досягнення 

оптимальних результатів у педагогічній діяльності. Виокремлено структурні 

компоненти компетентності самоорганізації майбутніх викладачів вищої школи 

у професійній діяльності: ціннісно-мотиваційний (система мотивів та ціннісних 

установок, адекватних цілям та завданням професійної діяльності), когнітивно-

пізнавальний (сукупність знань, уявлень і розумінь, необхідних для успішної 

самоорганізації у професійній діяльності), діяльнісно-практичний (комплекс 

умінь та навичок, які забезпечують успішність процесу самоорганізації), 

рефлексивно-оцінний (самооцінка, самоаналіз та самопрогнозування дій на 

результатів самоорганізації), регулятивно-вольовий (самоконтроль та 

саморегуляція як внутрішні механізми управління діями та процесами 

самоорганізації).  

Відповідно до структури досліджуваного конструкта визначено критерії та 

показники: мотиваційний (усвідомлення цінності сформованості 

самоорганізаційних здатностей для ефективності професійної діяльності та 

збереження професійного здоров’я; потреба в творчому засвоєнні знань та 

умінь самоорганізації, прагнення навчитися способам ефективної 

самоорганізації; ступінь самомотивованості особистості на вирішення 

повсякденних завдань; спрямованість особистості до досягнення цілей, 

прагнення до самовдосконалення у професійній діяльності); когнітивний 

(розуміння сутності, змісту та цілей процесу самоорганізації викладача у 

професійній діяльності; знання психологічних механізмів процесу 

самоорганізації; знання методів і прийомів ефективної самоорганізації у 

професійній педагогічній діяльності; обізнаність щодо способів професійного 
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самовдосконалення та саморозвитку), праксеологічний (системність та 

систематичність цілевизначення, здатність встановлювати цілі професійного 

саморозвитку, самовдосконалення і шляхи їх реалізації; прогнозування 

результатів своїх дій у ситуаціях професійної діяльності, планування форм і 

методів самокерівництва; проєктування оптимальних змісту, форм, методів, 

шляхів рішень, моделей дій, поведінки у ситуаціях професійної діяльності та їх 

реалізація; ергономічний підхід до створення умов й організації способів 

професійної діяльності та збереження особистісної ефективності), 

регулятивний (мобілізація вольових зусиль для зміни ситуації; самоконтроль 

процесу виконання поставлених завдань та досягнення результату діяльності; 

саморегуляція емоцій, дій, станів, у ситуаціях навчальної/навчально-

професійної діяльності; вияв активності у плануванні власної діяльності та 

особистісно-професійного саморозвитку), рефлексивний (об’єктивність 

оцінювання себе, власних знань, умінь, навичок, рівня розвитку; орієнтування в 

ситуації, прийняття морально цінного рішення; аналіз доцільності своїх дій та 

обраних для вирішення педагогічного завдання способів, здатність корегувати 

власну діяльність відповідно до результатів оцінювання); рівні (системно-

творчий (високий); системно-моделюючий (вище середнього); конструктивно-

моделюючий (середній); адаптивно-моделюючий (початковий)) компетентності 

самоорганізації. 

Методичну систему контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи до самоорганізації у професійній діяльності розглянуто як складне 

динамічне утворення системного типу, елементи якого (зміст (освітньо-

професійна програма, навчальні та робочі плани, навчальні програми), методи, 

форми, засоби) у своїх взаємозв’язках та взаємозумовленості забезпечують 

підготовку майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній 

діяльності та формування такої інтегративної якості, як компетентність 

самоорганізації. Елементами спроєктованої методичної системи такі складники: 

теоретично-методичне підґрунтя, яке представлене методичним забезпеченням 

процесу підготовки магістрантів (освітньо-професійна програма, навчальна та 

робоча програма, силабус навчальної дисципліни, інструктивно-методичні 

матеріали, посібник, кейси (професійно орієнтовані ситуації самоорганізації), 

організаційно-педагогічні інструменти (форми, методи), методика реалізації 

методичної системи, яка представлена суб’єктно-рефлексивною та контекстно-

проєктувальною стратегіями. 

Описано методи роботи, які стали універсальним засобом відтворення 

контекстів професійної діяльності та моделювання ситуацій самоорганізації у 

майбутніх викладачів у навчальній/навчально-професійній діяльності, зокрема: 

ситуативного моделювання, розв’язання професійно орієнтованих ситуацій 

самоорганізації, навчального проєктування; рефлексивного самопроєктування; 

організаційно-діяльнісної гри, методів самоорганізації (рефреймінгу, “30 

секунд”, “помідора”, хронометражу, АВС, гнучкого та жорсткого планування 

тощо), які забезпечували формування системи знань, умінь самоорганізації у 

професійній діяльності (інтелектуальних, організаційних, проєктивних, 
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рефлексивних, регулятивних та ін.), розвиток відповідних якостей і здібностей 

магістрантів, формування досвіду самоорганізації. Суб’єктно-рефлексивна та 

контекстно-проєктувальна стратегії методики формувальної роботи 

забезпечували проблемність поставлених педагогічних завдань і сприяли більш 

якісному осмисленню процесів самоорганізації у професійній діяльності, 

поглибленню досвіду самоорганізації у вирішенні завдань педагогічної 

діяльності. 

Організація процесу підготовки здійснювалася на засадах упровадження 

технологій самоорганізації, розробки та впровадження лекцій, практичних 

занять з рефлексивно-тренувальними елементами в межах вивчення відповідної 

навчальної дисципліни, активного включення майбутніх викладачів у процеси 

самоорганізації на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях в умовах 

магістратури під час навчальної, імітаційно-моделюючої, навчально-

професійної діяльності; активізації самостійної участі студентів у здійсненні 

самопроцесів самоорганізації (саморефлексії, цілевизначення, самопланування, 

самоактуалізації, самодіяльності, саморегуляції, самоконтролю, самомотивації) 

у процесі навчання і практик; використання комплексу інноваційних освітніх 

технологій: інтерактивних, проблемно-діяльнісних, контекстно-ситуаційних, 

технології рефлексивно-проєктного навчання; рефлексивного стратегічного 

прогнозування та ін. 

Викладені результати дослідження не вичерпують усіх аспектів проблеми 

підготовки майбутніх викладів вищої школи до самоорганізації професійній 

діяльності. Подальша розробка теорії та практики у цьому напрямі могла б 

здійснюватися у напрямах: неперервної контекстної підготовки майбутніх 

фахівців до професійної самоорганізації у ЗВО на рівні бакалаврату і 

магістратури; підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації 

у професійній діяльності на рівні підготовки доктора філософії; підвищення 

кваліфікації викладачів ЗВО та управлінського персоналу щодо вдосконалення 

у них компетентності самоорганізації; пошуку контекстно спрямованих 

методик підготовки майбутніх викладачів щодо самоорганізації та 

самопроєктування фахового розвитку тощо. 
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