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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК УМОВА 
ПРОДУКТИВНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

В статье рассмотрены особенности формирования положительной мотивации изучения математи-
ки в колледже как одного из педагогических условий продуктивности самостоятельной работы студентов. 

The article deals with the features of forming of positive motivation of studying the mathematics in a college as 
one of the pedagogical preconditions of the productivity of independent work of the students. 

Ключевые слови: самостоятельная работа студентов колледжа, продуктивная самостоятельная 
работа, уровень учебной мотивации. 

Keywords: independent work of the collegians. the productive independent work, the level of educational mo-
tivation. 

Демократичні зміни в соціально-економічному розвитку України, процеси інтеграції національної сис-
теми освіти в європейський освітній простір, реалізація стратегії навчання впродовж усього життя обумовлю-
ють посилення уваги науковців до відшукання вирішення питання раціональної організації самостійної роботи 
учнів, студентів. 

Педагогічна проблема самостійної роботи є багатогранною. Окремі її аспекти знайшли відображення в 
працях А. Ачексюка, В. Беспалька. С. Гончаренка, М. Срецького, Н. Журавської, В. Загвязинського, 
Н. Кузьміної, В. Козакова, Н. Ничкало, П. Підкасистого, Н. Сидорчук, М. Солдатенка, А. Цюприка та ін. Проте 
в повному обсязі наукову базу для ефективної організації самостійної роботи в освітніх закладах різного рівню 
дотепер ще не напрацьовано. 
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У вищій школі самостійна робота студентів є важливою частиною навчального процесу. Самостійна 
робота відіграє вирішальну роль у підготовці спеціаліста, адже саме в ході самостійного навчання майбутні фа-
хівці оволодівають методами здобуття знань для продовження власної освіти з метою формування професійної 
компетентності. У ВНЗ Ї-П рівнів акредитації накопичено значний досвід в її організації, але багато напрямків 
цієї проблеми наразі залишаються не розробленими. 

Політичні та економічні зміни знаходять відображення в системі підготовки молодших спеціалістів у 
коледжах. У демократичному суспільстві не вдасться примусити студентів наполегливо навчатися, їх можна 
лише спонукати до активної самостійної праці, мотивуючи їх навчальну діяльність. Тому нині важливим є 
створення належних педагогічних умов організації самостійної роботи студентів коледжів для забезпечення її 
продуктивності. 

Отже, метою даної статті € визначення таких умов, обгрунтування необхідності формування позитивної 
мотивації в процесі навчання в коледжі. 

Результати категоріального аналізу, а також дослідження специфіки навчального процесу дозволили 
сформулювати: самостійна робота студентів коледжу - це вид навчальної діяльності в коледжі, спрямований 
на засвоєння студентами нових знань, удосконалення навичок самостійного пізнання, формування практичних 
умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності; вона організовується та скеровується викладачем, але 
відбувається без його безпосередньої участі. 

Для нанрацювання системи в організації самостійної роботи студентів коледжу широке коло можливо-
стей відкриває математика. У процесі вивчення цієї дисципліни розвивається дослідницька майстерність, логіч-
не мислення, формується вміння виділяти головне, вести альтернативні пошуки засобів та знаходити декілька 
способів розв'язування задачі тощо. Під час самостійної роботи з математики студенти набувають практичних 
вмінь і навичок проведення розрахунків, оперування формулами, оцінювання результату з практичної та науко-
вої точок зору тощо. Крім того, що математика є однією з наук, де всі методи, технології й методики розробля-
ються на понятійній основі, але лише вона водночас адаптована й до рівня навчального змісту. Це обумовлює 
можливість на змісті математики сформувати здатність учня до будь-якого рівня діяльності [6, с. 26]. 

Традиційно для опису, характеристики педагогічних процесів використовуються терміни ефективність 
і результативність. У наших дослідженнях ми оперуємо поняттям „продуктивність", яке останнім часом вжива-
ється усе частіше, але. оперуючи ним. дослідники в багатьох випадках не дають чіткого визначення поняття, що 
призводить до неоднозначності в його тлумаченні. 

В основі терміна - слово „продукт" (від лат. produclus - зроблений). В українській мові „продуктивний" 
- це „той, який сприяє одержанню бажаного результату" [5, с. 779]. Продуктивність діяльності - характеристи-
ка. що відображає співвідношення між корисністю результатів за певний час і витратами на них [2, с. 347]. 
Оскільки самостійна робота є одним із видів цієї діяльності, то цю характеристику можна використати й для 
вимірювання якості самостійної роботи студентів. 

Спираючись на дослідження Н. Кузьміної та висновки, зроблені О. Дубасенюк і Н. Сидорчук [3; 4; 7]. 
самостійну роботу студентів коледжу будемо вважати продуктивною в тому випадку, коли в процесі її здійс-
нення в студентів формуються бажані якості й не виникають при цьому негативні побічні продукти. Отже, як-
що самостійна робота спрямована на оволодіння студентів методами самостійної роботи, формування навичок 
самостійної праці, самоосвітніх умінь, підвищення рівня професіоналізму, відповідальності, набуття якостей 
самостійності, то вона є продуктивною. 

Зауважимо, основні й побічні (додаткові) розрізняють серед продуктів будь-якої діяльності. Основний 
продукт - це результат реалізації поставленої мети. Зокрема, основним продуктом самостійної роботи студента 
можна вважати засвоєні ним нові знання та [фактичні вміння, а також такі бажані зміни в особистісній сфері, 
як-от: набуття самостійності, соціального досвіду, сформованість умінь і навичок самостійної праці, усвідом-
лення потреби в якісних знаннях, позитивні зрушення в мотивації навчання тощо. 

Побічний продукт можна розглядати як таке, що з'являється саме по собі в ході досягнення основного 
продукту [7]. Цей поділ відбувається незалежно від співвіднесення їх із предметом діяльності. Додаткові про-
дукти (позитивні, негативні або нейтральні) можуть походити не тільки від предмета діяльності, але й залежати 
від інших її структурних елементів, зокрема від суб'єкта, процесу, умов [3]. Так, надмірні самостійні заняття з 
математики можуть призвести не лише до поглиблення знань студентів, але й, за певних умов (перевантаження, 
недотримання спеціальних норм під час користування комп'ютером тощо), спричинити небажані наслідки, як-
от: підвищення стомлюваності, погіршення окремих показників здоров'я, тобто появу додаткових негативних 
продуктів. 

Таким чином, результативність, ефективність і продуктивність спрямовані на аналіз та оцінку резуль-
татів діяльності, але лише остання не залишає поза увагою обов'язкову наявність додаткових продуктів. 

Під час виділення педагогічних умов організації продуктивної самостійної роботи ми виходили з поло-
ження, що умови визначають ге середовище, ситуацію, в якій виникають, існують і розвиваються події, проце-
си. Особливістю є те. що умови самі, без участі людини, не можуть стати „визначально-продуктивними". Педа-
гогічними умовами вважають сукупність об'єктивних і суб'єктивних можливостей, що забезпечують успішне 
виконання завдань навчання й виховання. У вищих навчальних закладах умови лише створюють сприятливі 
можливості для студентів у здобутті знань, формуванні вмінь і розвитку навичок. 

Нами визначено взаємоггов'язані педагогічні умови, які забезпечують підґрунтя для організації продук-
тивної самостійної роботи студентів коледжу в ггроцесі навчання математики: 



1) діагностування реального рівня знань, умінь, навичок, ступеня навчальної мотивації, працездатності 
та здійснення типологічного розподілу студентів; 

2) створення методичного забезпечення самостійної роботи, яке містить багатоваріантні різнорівневі 
завдання з дисципліни, завдання міжпредметного характеру, а також професійного спрямування; 

3) забезпечення дійового управління на всіх етапах її організації; 
4) формування позитивної мотивації самостійного навчання; 
5) створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях, налагодження партнерської взаємодії між 

викладачем і студентами в процесі навчання. 
Зупинимося більш докладно на умові формування позитивної навчальної мотивації. 
Під час дослідження проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів ми спиралися на 

результати сучасних психолого-педагогічних пошуків і виходили зі структури самостійної роботи, виділяючи 
два її основні компоненти: мотиваційний і когнітивний. Когнітивний аспект визначається особливостями про-
цесів сприйняття, мислення, пам'яті, властивостями нервової системи та вмішує способи, процес і результат 
діяльності. Мотиваційний - характеризує готовність навчатися, спонукання до дії, він відповідає мотивам, які, в 
свою чергу, встановлюють близькі й кінцеві цілі навчальної діяльності, обрання засобів і способів їх досягнен-
ня. 

Аналіз наукових джерел, спостережень за діяльністю студентів у процесі самостійної роботи, бесід та 
інтерв'ю з викладачами коледжів, даних експериментів, синтез та узагальнення одержаної інформації дозволи-
ли зробити висновок, що продуктивність самостійної роботи як складне динамічне явище змінюється під впли-
вом певних психолого-педагогічних факторів. Фактори розглядаються як головні зовнішні та внутрішні причи-
ни, що зумовлюють підвищення продуктивності й можуть бути скориговані або врегульовані в межах навчаль-
ного процесу в коледжах. 

Для визначення факторів продуктивності самостійної роботи було проведене дослідження особливос-
тей навчальної діяльност і студентів першого курсу Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу методом 
факторного аналізу. У кореляційну матрицю ввійшло 17 психолого-педагогічних показників продуктивності 
самостійної роботи студентів коледжів: 1) задоволеність результатами власної праці; 2) успішність; 3) бажання 
навчатися; 4) працездатність; 5) зацікавленість у майбутній професії; 6) сумлінність у навчанні, старанність; 7) 
організованість; 8) наполегливість; 9) інтерес до певних навчальних предметів; 10) витримка, уміння керувати 
емоціями; 11) цілеспрямованість; 12) упевненість у власних силах; 13) рухливість, швидкість реакцій; 14) само-
стійність; 15) пізнавальний інтерес; 16) систематичність і послідовність у діях; 17) працелюбність. Ці фактори 
було визначено за допомогою пілотажного обстеження викладачів вищих навчальних закладів 1-ІІ рівнів Жито-
мирської. Рівненської та Одеської областей. Учасникам було запропоновано вказати ті ознаки навчальної дія-
льності й, зокрема самостійної роботи, які, на їх думку, найбільшою мірою виливают ь на продуктивність само-
стійної пращ студентів. У остаточний варіант було вміщено параметри, які набрали під час пілотажу не менше 
75 % позитивних висловлень. 

Методом факторного аналізу одним із показників продуктивності самостійної роботи було визначено 
рівень навчальної мотивації ЩО узгоджується з висновками науковців (Л. Божович, О. Гребенюк, І. Зайцева. 
Н. Копеїна І . Щукіна, І. Якіманська та ін,), які досліджували проблеми впливу індивідуальних особливостей 
студентів на організацію їх самостійної робо ти. 

Діяльність людини завжди обумовлена мотивацією, її цілями, волею. Мотив виступає джерелом діяль-
ності, ініціює її, виконує функцію спонукання до дії. Виділяють зовнішні (прагнення отримати певний розвиток 
у навчанні, набути нові знання, придбати нових товаришів тощо) та внутрішні (самовизначення, самовдоскона-
лення, намагання отримати заохочення та ін.) мотиви навчальної діяльності [8, с. 231]. Від того, якими мотива-
ми керується студент, чого він прагне досягнути, залежить його ставлення до навчання, успішність. 

Молода людина, яка вступила до коледжу, володіє суб'єктивною та об'єктивною готовністю до на-
вчання у ВНЗ. Більшість першокурсників позитивно налаштовані на навчання. Для них вступ до коледжу - це 
важливий крок на шляху в доросле життя. Проте педагоги, які викладають математику в коледжах, зустріча-
ються з певними труднощами. Цю навчальну дисципліну традиційно визнають складною, звідси - упереджене 
ставлення до неї в значної частини студентів („надто важко, я ніколи не навчуся" - вважають 35,6 % опитаних), 
винесене ще зі школи. Крім того, викладачам доводиться враховувати окремі проблеми психологічного плану 
(неправильне оцінювання першокурсниками власних можливостей, невміння керувати своїми емоціями тощо)." 

Результати ознайомлювальних контрольних робіт свідчать, що значна частина студентів коледжів ма-
ють недостатні базові знання з математики. До того ж у дослідженнях відзначено й практикою підтверджуєт ься, 
що досить часто ступінь підготовки студентів-иершокурсників. навіть при однакових оцінках в атестатах, знач-
но відрізняється. Серед указаного контингенту спостерігається також несформованість умінь і навичок самос-
тійної праці. Наприклад, тільки 15,2% першокурсників коледжів можуть самостійно скласти конспект опра-
цьованого матеріалу. 11,3 % - уміють обирати раціональну послідовність навчальних дій під час виконання 
певного завдання, 10,8 % - володіють навичками самоконтролю. Крім того студенти зізнаються у відсутності 
оажання працювати над матеріалом самостійно, не усвідомлюють необхідності самостійної роботи для одер-
жання якісної освіти. В їх розумінні вчитися це слухати й відтворювати пояснення викладача. Такої думки 
дотримується переважна більшість першокурсників (86,3 %). Звідси, за висновками дослідників, якщо в студен-
та немає дієвих мотивів вивчати математику, то успішність його навчання, продуктивність самостійної роботи 
буде досить низькою. 



Самостійна робота студентів, як і навчальна діяльність, полімотивована. Конкретними мотивами мо-
жуть бути інтерес до предмета, бажання стати справжнім фахівцем, зацікавленість в одержанні стипендії тощо. 
Закономірно, що різні за змістом мотиви неоднаково впливають на якість самостійного здобування знань. Про-
дуктивна самостійна робота потребує особливої мотивації. Інтереси студентів коледжів концентруються навко-
ло майбутньої професії, тому варто узгоджувати зміст і характер самостійної роботи зі значущими мотивами 
студентів. Забезпечення позитивної мотивації орієнтуватиме їх на творчу роботу, самовдосконалення, фахове 
зростання в обраній галузі. 

Продуктивність самостійної роботи кожного студента, як було вказано вище, характеризує рівень на-
вчальної мотивації. Його можна встановити за допомогою методу шкал [1], який було адаптовано нами для 
визначення трьох ступенів мотивації: 

- студентів з III (високим) рівнем мотивації вирізняє глибоке розуміння необхідності освіти, набуття 
спеціальності, бажання стати фахівцем у своїй майбутній професії. Такі студенти мають стійкі пізнавальні інте-
реси. їх характеризує глибоке почуття обов'язку, цілеспрямованість і наполегливість в оволодінні знаннями. 

- на II (середньому) рівні можна виділити різноманітні мотиви: особистіші, мотиви обов'язку, відпові-
дальності. а також розуміння необхідності набуття професії. Однак усі позитивні мотиви пов'язані лише із ре-
зультативною стороною процесу навчання, орієнтовані на успіх, досягнення певного результату. Студенти ви-
являють інтерес до навчання, але в більшості цей інтерес чітко спрямований. Такі студенти вирізняють навча-
льні предмети, які вважають найбільш необхідними для себе в майбутньому, мають практичну значимість або 
просто цікаві. На заняттях із цих предметів вони активні, організовані. На інших уроках - намагаються бути 
непомітними, одержати оцінку, доклавши найменших зусиль; 

- І (низький) рівень мотивації характеризується аморфністю, ситуативністю, нетривалістю пізнавальних 
інтересів у студентів. До змісту навчання такі студенти байдужі, у них відсутні потреби й бажання оволодівати 
знаннями, але є розуміння необхідності одержання документа про освіту. Навчаються такі студенти під упли-
вом зовнішніх умов: примушують батьки, викладачі, потрібно задовільно складати заліки, іспити, аби не бути 
відрахованим із навчального закладу, тощо. 

Для практичного вирішення питання формування стійкої позитивної мотивації до навчання ми виходи-
ли з положення: навчальна мотивація формується під дією всієї системи педагогічних виливів, але найбільше 
можливостей для виховання мотивації у викладача безпосередньо під час занять. 

На основі результатів досліджень у галузі педагогіки, психології, а також унаслідок власних пошуків 
установлено, що продуктивність самостійної роботи в процесі навчання математики в коледжі підвищується 
тоді, коли взаємодія педагога й студентів розгортається відповідно до структури навчальної діяльності студен-
тів. Успіх процесу формування мотивації до навчання, самостійної праці залежить не лише від якостей, уже 
притаманних особистості, але й від уміння педагога викликати певні, необхідні для даного виду самостійної 
діяльності мотиваційні стани, від його вміння підтримати їх протягом заняття або в позааудиторний час. а та-
кож закріпити цей результат (рис. 1). 

Рис. 1. Керівництво процесом формування позитивної мотивації самостійної роботи студентів коледжів 

У процесі організації самостійної роботи свої дії викладач повинен узгоджувати з послідовністю моти-
ваційних станів студентів, завдяки чому забезпечувати їх найбільшу активність. У таблиці 1 наведено методич-
ні прийоми, комплексне використання яких дає можливість здійснювати педагогічний вплив на мотиваційну 
сферу студентів коледжів у ході навчання математики. Таким чином досягається керівництво процесом форму-
вання позитивної мотивації самостійної роботи. 



Таблиця 1 

Мотиваційна ос-
нова діяльності 

студентів 
Діяльність викладача 
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Керівництво увагою всієї групи студентів: 
- активізація уваїн студентів за допомогою наочності та технічних засобів навчання, 
використання експерименту; 
- демонстрація зразків оформлення робіт; 
- постановка проблемних низань, а також питань, пов'язаних із майбутньою професі-
єю. життєвим досвідом; 
- здійснення між предмет них зв'язків у процесі викладання математики; 
- формування в студентів загальнотрудових умінь та навичок (організованість, дисцип-
лінованість, дотримання норм культури праці, техніки безпеки тощо). 
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Інформування про зміст самостійної роботи, її особливості: 
- розкриття наукової та практичної значущості матеріалу, який пропонується для само-
стійного опрацювання; 
- установлення зв'язків із спеціальними дисциплінами, технікою, виробництвом; 
- акцентування важливості знання математики для правильного розуміння навколиш-
нього світу, здобутків науково-технічного прогресу; 
- використання прийомів, які підкреслюють необхідність набутих знань та вмінь у 
майбутній професії; 
- роз'яснення й попередження типових і вірогідних помилок у самостійній роботі та ін. 
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Спонукання студентів до усвідомлення потреби в самостійній діяльності: 
- виділення значущості теоретичних знань для розуміння причин і наслідків природних 
і технологічних процесів; 
- реалізація професійної спрямованості математики; 
- використання в процесі навчання історичних відомостей, цікавих фактів; 
- актуалізація мотивів обов'язку, відповідального ставлення до навчання; 
- підтримка ініціативи студентів тощо. 

в . 

1 1 

Формування в студентів уміння визначати мету діяльності: 
- роз'яснення мети й завдань самостійної роботи; 
- спільне вироблення плану дій, стимулювання визначення мети окремих станів робо-
ти; 
- спонукання до самостійного встановлення й обґрунтування мети роботи; 
- розробка проблемних завдань, створення проблемних ситуацій; 
використання прийомів, які допомагають навчити студентів планувати й обґрунтовува-
ти власні дії. 
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Формування в студентів уміння визначати мету діяльності: 
- роз'яснення мети й завдань самостійної роботи; 
- спільне вироблення плану дій, стимулювання визначення мети окремих станів робо-
ти; 
- спонукання до самостійного встановлення й обґрунтування мети роботи; 
- розробка проблемних завдань, створення проблемних ситуацій; 
використання прийомів, які допомагають навчити студентів планувати й обґрунтовува-
ти власні дії. 
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Забезпечення успішного виконання самостійної роботи студентами: 
- використання диференційованих завдань, опорних схем; 
- створення ситуацій успіху; 
- спонукання до самостійного формулювання проблеми, висунення гіпотез, пропону-
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- організація практичних дій із підручниками, навчальною літературою, інструктивни-
ми матеріалами, електронно-обчислювальною технікою; 
- застосування прийомів, які виховують професійно важливі вольові якості (вміння 
долати перешкоди, витримка, терпіння та ін.); 
- прийомів, що дозволяють зменшити стомлюваність студентів, тощо. 
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. Підтримування в студентів упевненості у власних діях: 
- забезпечення оперативного зворотного зв'язку під час самостійної роботи 
(роз'яснення, посилання на джерела, інструкції, нагадування, формулювання допоміж-
них питань, розподіл повного обсягу самостійної роботи на окремі частини); 
- виділення раціональних моментів у діях студентів; 
- створення сприятливої емоційної атмосфери (підбадьорювання, заохочування й т. д.); 
- застосування прийомів, які привчають студентів обґрунтовувати власні дії. контро-
лювати якість виконання роботи; 
- попередження типових помилок; 
- організація взаємодопомоги між студентами та ін. 
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Оцінювання викладачем результатів самостійної роботи: 
- визначення рівня теоретичних знань і практичних умінь студентів; 
- урахування ступеня самостійності під час виконання роботи, ініціативності, відпові-
дальності, цілеспрямованості; 
- висловлювання зауважень, побажань; 
- стимулювання, заохочення до подальшої самостійної праці. 
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 Аналіз і коригування результатів самостійної роботи: 

- узагальнення результатів із урахуванням особистісних навчальних досяг нень, засто-
суванням диференційованого підходу до студентів; 
- навчання прийомів самоконтролю; 
- демонстрація найбільш типових помилок; 
- зосередження уваги окремих студентів на помилках, які для них є неочікуваними, 
вказівка щодо способів їх виправлення, повторення відповідного теоретичного матері-
алу; 
- підведення підсумків роботи, акцентуваггня її значущості, прояв педагогічного опти-
мізму. 

Продуктивність самостійної роботи студентів, для яких застосовувалися описані прийоми, досліджува-
лася в ході педагог ічного експерименту відповідно до порівняльної наукової стратегії дослідження. Порівняль-
ний метод реалізовувався шляхом зіставлення результатів діяльності експериментальних і контрольних груп 
студентів коледжу. Анкети для методу шкал студенти заповнювали на початку експерименту й ще тричі на різ-
них його стадіях, що дозволило в динаміці простежити зміни показників рівня мотивації та виявити тенденції 
розвитку (рис. 2). 

Отже, спочатку в студентів усіх груп майже однаковий рівень мотивації вивчення математики. Цей по-
казник протягом навчального року в контрольних групах змінюється дуже повільно і є значно нижчим, ніж у 
групах, де організація самостійної роботи відбувалася за експериментальною системою. Для студентів коледжу, 
навчання яких організовувалося традиційно, характерні також коливання рівня мотивації. Він збільшується 
ближче до екзаменаційної сесії, тобто можна припустити, що це обумовлене бажанням уникнути проблем у 
зв'язку з нескладеним іспитом. В експериментальних групах мотивація навчання стрімко зростає в міру впро-
вадження запропонованих прийомів. Це свідчить про підвищення інтересу до навчання, усвідомлення необхід-
ності володіння вміннями й навичками самостійної праці в майбутній фаховій діяльності, а отже, про зростання 
продуктивності самостійної навчальної роботи. 

Упровадження основних положень дослідження в навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації, відгуки 
викладачів цих освітніх установ, бесіди з їх керівниками дозволили зробити висновок про позитивне ставлення 
до запропонованої організації самостійної роботи студентів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Подальшого наукового пошуку 
потребує, зокрема, вивчення зарубіжного досвіду організації самостійної роботи в коледжах у сфері досліджу-
ваної проблеми. 
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ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 

Логика подготовки педагогов-профессионалов видится в социально-психологической учебе, которая 
призвана развивать духовность в личности учителя путем тренинга. Рассматривается специфика этого про-
цесса и его освещения в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Teachers-professionals training logic is implied in socio-psychological studies, which are ought to develop 
spirituality in the personality of a teacher by means of training. The peculiarities of this process and his analyses in the 
works of foreign and our country's scientists are discussed. 

Ключевые слова: соціально-психологический тренинг, психологические состояния, педагогическая де-
ятельность. 

Keywords: sociopsychological training, psychological states, pedagogical activity. 
Однією з універсальних цілей освіти, зокрема й професійної с підготовка молодих людей до їх майбут-

ньої трудової діяльності. Тому проблеми підготовки фахівців у професійній школі с об'єктом уваги педагогіч-
ної науки вже декілька десятиліть. їх досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці (Н.В. Абашкіна, 
В.Ю. Ьиков, Ю.Я. Бобало, Г.П. Васянович, П.М. Воловик, Р.С. Гуревич, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, 
Я.Г. Камінецький, О.Е. Коваленко, Н.Г. Ничкало, Т. Нейлор, Л.П. Пуховська, Л.М. Романишина. 
В.К. Сидоренко, С.О. Сисоєва, МЛ. Сметанський, І. Хейстер, П.А. Яковишин, Т.С. Яценко та ін.). Проблемам 
формування готовності особистості до професійної діяльності присвячені дослідження К.О. Абульханової-
Славської, Г.О. Балла, А.В. Брушлинського, С.Я. Батишева. О.М. Леонтьева, Я.Л. Коломийського, 
Н.Л. Коломийського, В.В. Чебишевої та ін. Починаючи з 1998 року в Україні було захищено близько 700 дисер-
тації зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. 

Відтак, надзвичайно актуальною у наш час постає проблема професійної освіти. Метою нашої статті є 
обговорення, на наш погляд, найбільш важливих й глибинних проблем у цій галузі та спроба дати рекомендації 
щодо їх вирішення. 

Проблема психолого-иедагогічної підготовки студентів вищих закладів освіти до професійної діяльно-
сті надго актуальна у наш час, коли стали очевидними суперечливі проблеми шкільної реальності, пов'язані 
саме з особистісним розвитком та професіоналізмом учителя. Численні видатні педагоги минулого, такі, як 
А. Дістервеї, Я .А. Коменський, Дж. Локк, А.С. Макаренко, Й.Г. ЇІесталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В.О. Сухомлинський 
та К.Д. Ушинський, педагоги-новатори, батьки та діти висунули чимало вимог як до особистості, так і до про-
фесійних якостей та вмінь учителя. У наш час на терені колишнього СРСР слід відзначити два центри - Міжна-
родна Акмеологічна Академія наук (м. Санкт-Петербург) та Інститут педагогіки та психології професійної осві-
ти Академії педагогічних наук (м. Київ), - які фундаментально і системно займаються різними аспектами ста-
новлення майбутніх професіоналів. 

У проблемі підготовки майбутніх спеціалістів, розкритої у психолого-педагогічних дослідженнях, на 
нашу думку, можна виділити наступні базові підходи: традиційний, технологічний, модульно-рейтинговий. 
соціально-психологічний тренінг та інтегрований. 

Для традиційного підходу характерним є визначення мети підготовки, яка реалізується через завдання 
та зміст (часто виступає основним засобом), вказуються види навчальної діяльності: теоретичні та практичні 
(моделювання педагогічних ситуацій, мікровикладання. педагогічні рольові ііри тощо), виділення ірупи необ-


