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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство в соціогуманітар-

ному науковому дискурсі характеризується як „індивідуалізоване суспільство” 

(З. Бауман), якому властива суттєва трансформація ціннісно-смислової сфери, 

асиметричність індивідуальної та колективної відповідальності, наявність супе-

речності між індивідуальністю як способом самоствердження та індивідуаль-

ністю як способом самореалізації. Відповідно, актуалізується питання щодо 

формування індивідуальності педагога, здатного створити умови для станов-

лення індивідуальності учня, його унікальності, самостійності, усвідомлення 

власного Я в умовах нормативності соціокультурного середовища. 

Реформування всіх ланок національної системи освіти, створення Нової 

української школи зумовлюють необхідність підготовки фахівців освітньої 

галузі, здатних ефективно працювати в сучасних умовах, мобільних, спромож-

них до прояву своєї індивідуальності в професійній діяльності, готових до 

розв’язання різнопланових професійно-педагогічних завдань навчально-вихов-

ного процесу школи. Відзначені позиції задекларовано в низці нормативних 

документів, зокрема: Законі України „Про вищу освіту” (2016 р.), Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки (2013 р.), Проекті 

Концепції розвитку педагогічної освіти (2017 р.), де визначено необхідність 

пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів у 

напрямі створення освітнього середовища, яке сприятиме творчому засвоєнню 

професійних знань і виробленню професійних умінь, ґрунтуючись на само-

стійності й ініціативності самих студентів. Актуальною стає потреба впрова-

дження в освітній процес підготовки майбутніх учителів інноваційних техно-

логій навчання, що ґрунтуються на принципах особистісно зорієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, формах і методах навчання, спрямо-

ваних на формування індивідуального стилю професійної діяльності.  

Концептуальні засади дослідження поняття „стиль” представлено науко-

вими розвідками у філософському (Ю. Ґабермас, М. Каган, І. Резвицький, 

О. Устюгова, Е. Фромм та ін.), культурологічному (Л. Баткін, Ж. Бюффон, 

Р. Пірс, О. Шпенглер та ін.), психологічному (А. Адлер, Г. Віткін, Є. Климов, 

В. Мерлін, Г. Олпорт, Ю. Самарін, Б. Теплов, В. Толочек та ін.) контекстах. 

Проблеми психології індивідуальності розглянуто в працях К. Абуль-

ханової-Славської, Б. Ананьєва, О. Асмолова, А. Петровського та ін.), індивіду-

ального стилю діяльності – Г. Берулава, Б. Вяткіна, Є. Ільїна, Є. Климова, 

В. Мерліна, індивідуального стилю професійної діяльності – Є. Климова, В. То-
лочека, В. Шадрикова та ін. Дослідження індивідуального стилю діяльності 

педагога пов’язано з актуалізацією таких понять, як „індивідуальність педа-

гога” (С. Гільманов, О. Гребенюк, Т. Гребенюк, О. Заболотська, Є. Климов, 

О. Отич, О. Пєхота, Є. Рогов та ін.), „індивідуально-типологічні характеристики 
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педагога” (М. Амінов, Є. Климов, Н. Кузьміна, А. Маркова, Н. Петрова та ін.). 

Змістовно-функційні характеристики, класифікація стилів педагогічної діяль-

ності обґрунтовано З. Вяткіною, В. Кан-Каликом, А. Марковою, А. Ніконовою.  

Концептуальні засади теорії та практики педагогічної освіти 

репрезентовано в працях таких науковців, як О. Акімова, О. Антонова, А. Алек-

сюк, О. Вознюк, В. Галузяк, О. Дубасенюк, О. Жук, І. Зязюн, П. Кубрушко, 

Н. Кузьміна, В. Курило, О. Мороз, О. Пєхота, І. Циркун, О. Щербаков та ін., 

формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх педагогів 

– Н. Веригіна, О. Лапіна, Л. Макарова, А. Торхова, О. Чернічкіна та ін. 

Упровадження сучасних освітніх технологій у практику професійної під-

готовки майбутніх фахівців розглядали А. Вербицький, І. Дичківська, Г. Лав-

рентьєв, Н. Лаврентьєва, А. Панфілова, С. Сисоєва та ін. Потенціал кейс-техно-

логій у забезпеченні практико зорієнтованого, особистісно-розвивального ха-

рактеру вищої освіти представлено в працях П. Баєва, Л. Барнса, Ш. Бобоху-

жаєва, Н. Волкової, О. Долгорукова, К. Кристенсена, О. Михайлової, О. Смоля-

нінової, Ю. Сурміна, З. Юлдашева та ін., теоретико-методичні засади викорис-

тання кейс-технологій у педагогічній освіті – І. Андріаді, В. Бейзерова, М. Вар-

данян, М. Голубчикової, І. Осадченко, М. Савельєвої, Л. Савенкової та ін. 

У дисертаційних роботах останніх років репрезентовано проблему фор-

мування (становлення, розвитку) індивідуального стилю професійної діяльності 

фахівців галузі освіти: майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (Ж. Ковалів, 

І. Цар), майбутніх учителів (Н. Веригіна, А. Торхова), майбутніх iнженерiв-пе-

дагогiв (О. Прохорова), майбутнього вчителя музики (І. Вохмяніна), майбутніх 

вихователів (С. Колосова). У дослідженні С. Ковальової розглянуто кейс-метод 

у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії, 

І. Осадченко – технологія ситуаційного навчання в підготовці майбутніх учите-

лів початкової школи, В. Смелікової – підготовка майбутніх судноводіїв до 

професійно зорієнтованого спілкування засобами кейс-технологій, О. Шевченко 

– педагогічні умови використання кейс-методу в процесі вивчення гумані-

тарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах. Проте недостатньо 

вивченою залишається проблема формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

протиріччя між: соціальним запитом на підготовку майбутніх учителів зі сфор-

мованим індивідуальним стилем професійної діяльності та реальною практикою 

їхньої підготовки в закладах вищої освіти; значущістю індивідуального стилю 

педагогічної діяльності як важливого складника професіоналізму сучасного 

вчителя та недостатньою розробленістю теоретико-методичних засад його 

формування в процесі фахової підготовки у ЗВО; змістовно-функційними 

можливостями кейс-технологій як засобу формування індивідуального стилю 

професійної діяльності майбутніх учителів та недостатнім їх використанням у 
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практиці педагогічної освіти; значними потенційними можливостями процесу 

фахової підготовки майбутніх учителів щодо формування індивідуального 

стилю професійної діяльності та невизначеністю педагогічних умов, які 

забезпечують ефективність цього процесу. 

Актуальність обраної проблеми дослідження та її недостатня 

розробленість у теорії та практиці зумовили вибір теми дисертаційної роботи – 

„Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів у процесі використання кейс-технологій”. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з пріоритетним напрямом наукових досліджень ДЗ „Луган-

ський національний університет імені Тараса Шевченка” як складову частину 

комплексної теми „Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних 

умовах” (державний реєстраційний номер 0110U000751). Тему затверджено 

Вченою радою ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шев-

ченка” (протокол № 5 від 25.12.2009 р.) та узгоджено Радою з координації нау-

кових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 

30.03.2010 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-

технологій.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів.  

Гіпотеза дослідження. Процес формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності майбутніх учителів набуде ефективності за таких педа-

гогічних умов: забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учи-

телів до індивідуального стилю професійної діяльності на основі включення 

студентів до аналізу та вирішення педагогічних кейсів різного типу; викорис-

тання кейсових практик для цільового спрямування змісту, форм та методів 

професійної підготовки майбутніх учителів на формування індивідуального 

стилю професійної педагогічної діяльності; розробка та використання міні-кей-

сів, кейсових завдань на основі трансдисциплінарного підходу та ідей випере-

джальної освіти; забезпечення в процесі використання кейс-технологій автор-

ського ставлення майбутніх учителів до формування індивідуального стилю 

професійної діяльності. 
Відповідно до об’єкта, предмета й мети дослідження сформульовано такі 

завдання: 

1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури 

схарактеризувати стан дослідженості проблеми формування індивідуального 
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стилю педагогічної діяльності та визначити поняттєво-категоріальний апарат 

дослідження.  

2. Розкрити сутність і структурні компоненти індивідуального стилю 

педагогічної діяльності, визначити чинники, що впливають на процес його 

формування.  

3. Схарактеризувати сутність і особливості використання кейс-техно-

логій у процесі формування індивідуального стилю педагогічної діяльності 

майбутніх учителів. 

4. Визначити критерії й рівні сформованості індивідуального стилю 

професійної діяльності майбутніх учителів. 

5. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови ефективного форму-

вання індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у 

процесі використання кейс-технологій. 

6. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів 

у процесі використання кейс-технологій. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: наукові по-

ложення системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, М. Каган, Е. Юдін), діяльніс-

ного (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Шадриков), 

особистісно зорієнтованого (В. Андрущенко, Г. Балл, І. Бех, О. Пєхота, В. Сє-

риков, М. Чобітько), компетентнісного (В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овча-

рук, А. Хуторськой), синергетичного (О. Вознюк, О. Князєва, В. Цикін), герме-

невтичного (Г. Гадамер, А. Закірова, А. Роботова) методологічних підходів; 

концептуальні положення філософії освіти (І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень, 

В. Курило); теоретико-методичні засади формування особистості педагога 

(О. Антонова, Н. Волкова, В. Галузяк, О. Дубасенюк, О. Кучерявий, В. Сла-

стьонін); наукові положення щодо: філософських засад дослідження понять 

„стиль”, „індивідуальність” (Ю. Ґабермас Л. Зеленов, М. Каган, І. Кон, В. Туга-

ринов, О. Устюгова, Е. Фромм), психологічних концепцій індивідуального сти-

лю особистості (А. Адлер, Г. Віткін, Є. Ільїн, Є. Климов, В. Мерлін, Г. Олпорт, 

Я. Стреляу, Б. Теплов, В. Толочек), теоретико-методичних засад становлення 

індивідуальності педагога (О. Гребенюк, Т. Гребенюк, О. Заболотська, Є. Рогов, 

О. Лапіна, А. Маркова, О. Пєхота), формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності вчителя (Н. Веригіна, І. Вохмяніна, З. Вяткіна, Ж. Ковалів, 

А. Маркова, Л. Макарова, А. Торхова); сучасні інноваційні технології освіти 

(А. Вербицький, І. Дичківська, А. Панфілова, С. Сисоєва), теоретико-методичні 

засади використання кейс-технологій в освіті (П. Баєв, О. Долгоруков, О. Смо-
лянінова, Ю. Сурмін, З. Юлдашев), у професійній підготовці майбутніх учителів 

(В. Бейзеров, М. Варданян, М. Голубчикова, С. Ковальова, Н. Колесник, І. Осад-

ченко, М. Савельєва, Л. Савенкова). 
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Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки ви-

сунутої гіпотези використано комплекс взаємопов’язаних методів досліджен-

ня: теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури для 

визначення теоретико-методологічних засад дисертаційної праці; систематиза-

ція і класифікація наукових положень для розкриття історико-генетичного 

аспекту висунутої проблеми; синтез, узагальнення, контент-аналіз та SWOT-

аналіз з метою обґрунтування понятійно-категоріального апарату дослідження, 

визначення особливостей використання кейс-технологій у формуванні індивіду-

ального стилю професійної діяльності майбутніх учителів; узагальнення й си-

стематизація для обґрунтування відповідних педагогічних умов; емпіричні – 

анкетування, тестування, спостереження, експертна оцінка та самооцінка для 

виявлення рівня сформованості індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх учителів; педагогічний експеримент для перевірки ефективності 

педагогічних умов; методи математичної статистики для визначення 

статистичної значущості отриманих у ході експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося впро-

довж 2010 – 2018 рр. на базі ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”. Усього в експериментальній роботі взяли участь 157 

студентів і 34 викладачі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше 

теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено ефективність педа-

гогічних умов формування індивідуального стилю професійної діяльності май-

бутніх учителів у процесі використання кейс-технологій (забезпечення мо-

тиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до індивідуального стилю 

професійної діяльності на основі включення студентів до аналізу та вирішення 

педагогічних кейсів різного типу; використання кейсових практик для цільового 

спрямування змісту, форм та методів професійної підготовки майбутніх учи-

телів на формування індивідуального стилю професійної педагогічної діяль-

ності; розробка та використання міні-кейсів, кейсових завдань на основі транс-

дисциплінарного підходу та ідей випереджальної освіти; забезпечення в процесі 

використання кейс-технологій авторського ставлення майбутніх учителів до 

формування індивідуального стилю професійної діяльності); до номенклатури 

педагогічних кейсів уведено поняття „лонгрид-кейс”; удосконалено форми, 

методи й засоби процесу формування індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів у ЗВО; подальшого розвитку набули наукові 

уявлення про: сутність та структуру індивідуального стилю педагогічної діяль-

ності; дидактичні, розвивальні можливості кейс-технологій у педагогічній 
освіті, сутнісні характеристики, види педагогічних кейсів як засіб формування 

індивідуального стилю професійної діяльності студентів педагогічних 

спеціальностей у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти.  
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Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній достат-

ній готовності до впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів у закладах вищої освіти. Розроблено: технологічні карти підготовки та 

проведення практичних занять з педагогічних дисциплін на основі кейс-техно-

логій; технологічні карти та методичні рекомендації для студентів щодо органі-

зації самостійної роботи над кейсами; комплекс кейсів різного типу в межах 

навчальних дисциплін „Пропедевтика та інформаційні технології”, „Педагогіка” 

(модулі „Педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Основи педагогічної майстерності”) 

для кейсової практики, зорієнтованої на формування індивідуального стилю 

професійної діяльності майбутніх учителів; методичні рекомендації для 

викладачів щодо створення лонгрид-кейсів; завдання для кейс-тестингу з 

педагогічних дисциплін; анотована вебліографія для майбутніх учителів та 

викладачів педагогічних дисциплін з проблеми формування індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-

технологій; комплекс діагностичних матеріалів з проблеми дослідження. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в системі 

професійної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти, у системі 

післядипломної освіти, у самоосвітній діяльності майбутніх фахівців. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старо-

більськ) (довідка про впровадження № 1/359 від 22.03.2018 р.), ДВНЗ „Дон-

баський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (довідка про 

впровадження № 68-18-168/1 від 5.03.2018 р.), Сумського державного педа-

гогічного університету імені А. С. Макаренка” (довідка про впровадження 

№ 15/38 від 18.03.18 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(довідка про впровадження № 133 від 23.03.18 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних науково-практичних кон-

ференціях: „Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному 

процесі” (Луганськ, 2010), „Інформаційні технології в наукових дослідженнях і 

навчальному процесі” (Луганськ, 2011), „Тенденції та перспективи розвитку на-

уки і освіти в умовах глобалізації” (Переяслав-Хмельницький, 2016), „Сучасна 

педагогіка та психологія: перспективні напрями наукових досліджень” (Київ, 

2017); „Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних 

наук” (Одеса, 2017); „Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної 

особистості” (Харків, 2018); на щорічних звітних наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і молодих учених, засіданнях 
кафедри педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка”. 
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Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 13 

публікаціях, з них 6 статей у наукових фахових виданнях України та 1 

публікація в закордонному періодичному виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (322 найменування, з них 12 іноземною мовою). Робота містить 6 

додатків на 63 сторінках, 14 таблиць та 19 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 340 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу, висвітлено теоретико-мето-

дологічну основу, методи дослідження, наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, наведено дані про їхню апробацію й упровадження. 

У першому розділі – „Теоретико-методичні засади формування 

індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у 
процесі використання кейс-технологій” – схарактеризовано ступінь 

дослідженості проблеми, розкрито поняттєво-категоріальний апарат, визначено 

сутність та структуру індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів, окреслено потенційні можливості кейс-технологій у процесі 

формування цього феномену, здійснено аналіз стану сформованості 

індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів. 

Аналіз кластеру понятійного поля дослідження засвідчив змістовно-

функційні зв’язки таких понять, як „стиль”, „діяльність”, „стиль діяльності”, 

„індивідуальність”, „індивідуальний стиль діяльності”, „професійна діяльність”, 

„майбутні вчителі”, „індивідуальний стиль професійної діяльності майбутніх 

учителів”. Експлікація базових положень філософського контексту досліджен-

ня індивідуального стилю діяльності особистості зумовила, по-перше, визнання 

стилю як: індивідуальної форми прояву унікальності особистості в різних 

сферах життєдіяльності, діалектичної єдності внутрішнього та зовнішнього в 

діяльності людини; по-друге, визначення таких його характеристик, як 

цілісність, відносна самостійність, активний характер.  

Узагальнення наукових підходів до визначення сутності індивідуального 

стилю у психологічному контексті засвідчило, що цей феномен розуміється як: 

стиль життя особистості (А. Адлер), стиль особистості (Г. Олпорт, В. Дружинін 

та ін.), когнітивний стиль (Г. Віткін), спосіб успішного виконання діяльності 

залежно від здібностей людини (Б. Теплов, Є. Голубєва, А. Маркова, А. Ніко-
нова), система прийомів і способів діяльності (В. Мерлін, Є. Климов), індивіду-

альний емоційний стиль (Л. Дорфман), стиль активності (Б. Вяткін), стиль пове-

дінки (О. Асмолов, Є. Ільїн та ін.). У психології індивідуальний стиль людини 

визначається як складне системне психічне утворення, що допомагає людині 
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адаптуватися до вимог діяльності й середовища, залежить від внутрішньої 

структури (інваріантного ядра) і наявних способів поведінки, є причиною і 

наслідком її психічного розвитку. 

З урахуванням сучасних підходів до аналізу індивідуального стилю про-

фесійної діяльності людини вважаємо основними ознаками цього феномену 

такі: ядро індивідуального стилю діяльності визначає комплекс властивостей 

нервової системи людини; наявність різноманітних способів досягнення успіш-

ності в тій чи тій діяльності; зумовленість і індивідуально-типологічними харак-

теристиками людини, і соціально-психологічними та середовищними чинни-

ками, образом діяльності (образ професії), образом Я як суб’єкта діяльності; 

стиль може змінюватися, розвиватися за наявності позитивного ставлення до 

діяльності й активного пошуку прийомів і способів, що сприяють досягненню 

кращих результатів. 

На основі наукових підходів до визначення сутності понять „індивідуаль-

ність педагога” (О. Гребенюк, Т. Гребенюк, О. Заболотська, Є. Климов, О. Ла-

піна, О. Пєхота, Є. Рогов та ін.), „індивідуальний стиль професійної діяльності 

вчителя” (Н. Веригіна, І. Вохмяніна, Ж. Ковалів, С. Колосова, О. Прохорова, 

А. Торхова, О. Худенко, І. Цар та ін.) індивідуальний стиль професійної діяль-

ності майбутніх учителів визначено як інтегральне особистісне утворення, що 

визначає індивідуальну стратегію й тактику організації педагогічної діяльності й 

забезпечує продуктивність та оптимальну реалізацію завдань професійної діяль-

ності. Функціями індивідуального стилю педагогічної діяльності визначено: 

смислоутворювальну, презентації своєї індивідуальності, системоутворювальну, 

ціннісно-орієнтаційну, психотерапевтичну, стимулювальну, компенсаторну, 

регулятивну, інструментальну, розвивальну і функцію самореалізації. 

Індивідуальний стиль професійної діяльності майбутніх учителів ство-

рює прогностичні передумови для: формування індивідуальності учнів, успіш-

ної інтеграції в професійно-педагогічне середовище, здійснення інноваційної 

педагогічної діяльності; подолання професійних утруднень у ситуаціях 

невизначеності на основі компенсаторної функції власного стилю діяльності. 

Сутність індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього 

вчителя конкретизовано через його структурні компоненти, які відбивають і 

процесуальну, і результативну сторони досліджуваного процесу: інваріантне 

ядро (типологічно зумовлені психологічні особливості особистості майбут-

нього вчителя); варіативні складники: мотиваційно-ціннісний (спрямованість 

особистості на педагогічну діяльність; розуміння значущості індивідуального 

стилю в професійній діяльності; мотивація на успіх; прагнення професійного 
саморозвитку та ін.), когнітивний (знання про сутність і структуру індивіду-

ального стилю педагогічної діяльності, його місце і роль у структурі особистості 

педагога, джерела, форми та способи формування), особистісно-діяльнісний 

(орієнтація на освоєння системи способів дій, навичок педагогічної діяльності, 
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проектування й реалізація професійного саморозвитку), рефлексивно-оцінний 

(навички рефлексивної діяльності, самоаналізу, самооцінки з метою розвитку 

індивідуального стилю).  

Індивідуально-типологічні характеристики майбутніх учителів розгля-

нуто в контексті індивідуального хронотопу „час – простір” як важливий аспект 

регулятивної та компенсаторної функцій індивідуального стилю професійної 

діяльності. Якісними ознаками процесу формування досліджуваного феномену 

визначено: унікальність та неповторність прояву його компонентів, цілісність та 

інтегративність, нерівномірність та нелінійність перебігу, залежність від особис-

тісної мотивації, діяльнісний та прогностичний характер, компенсаторність. 

Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів зумовлено не тільки їхніми індивідуально-типологічними особливостя-

ми, а й соціокультурними чинниками, серед яких: протиріччя між суспільними 

вимогами до особистості педагога й реальним станом професіоналізму вчителів; 

виникнення нових функцій професійно-педагогічної діяльності; наскрізна ін-

форматизація всіх сфер життя та, відповідно, необхідність урахування соці-

ально-психологічних особливостей сучасного покоління студентів як 

„цифрових аборигенів” (М. Пренскі); спрямованість педагогічної освіти на 

реалізацію особистісно зорієнтованої та компетентнісної парадигм.  

Провідними методологічними підходами у формуванні індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів визначено системний, діяль-

нісний, синергетичний, особистісно зорієнтований, аксіологічний, герменев-

тичний, компетентнісний, принципами – системності; єдності свідомості і 

діяльності; гуманізації; студентоцентризму; діалогічності; доповнюваності 

(комплементарності); нелінійності; темпоральності; випереджувальності. 

Особливого значення в процесі формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності майбутніх учителів набуває використання кейс-технологій 

як виду інтерактивних освітніх технологій, спрямованих на формування знань, 

умінь, особистісних якостей на основі аналізу та вирішення реальної або змо-

дельованої ситуації в контексті професійної діяльності, представленої у вигляді 

кейсу. Найбільш поширені варіанти кейс-технологій – метод ситуаційного 

аналізу, метод інциденту, метод дискусій, ігрове проектування та ін.  

Кейс-технології передбачають використання різних видів ситуацій (стан-

дартна, критична, екстремальна, ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки і ситуації-

вправи) (М. Савельєва), аналізу (проблемний, системний, причинно-наслідко-

вий, праксеологічний, аксіологічний, прогностичний) (Ю. Сурмін). З урахуван-

ням наукових позицій М. Варданян, М. Голубчикової, О. Долгорукова та ін. 
визначено, що кейс – це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що 

містить структурований опис ситуацій. Використання кейс-технологій сприяє: 

формуванню аналітичних, інформаційно-евристичних, комунікативних, 

прогностичних та рефлексивних умінь та навичок; розвитку вмінь приймати 
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рішення в умовах невизначеності й обмеженого часу; розвитку ціннісно-

смислової сфери студентів, професійних позицій, життєвих установок. 

Відповідно до завдань педагогічної освіти особливого значення набуває 

актуальне педагогічне знання як підґрунтя створення педагогічних кейсів, 

використання різних типів кейсів на основі взаємодоповнюваності сенсорних 

систем, індивідуальних стилів сприйняття інформації, форм пізнання 

педагогічної дійсності (наукова, буденна, художня), застосування сучасних ІКТ 

(кейси у вигляді відеофрагментів, інфографіки, мультимедійні кейси).  

На основі SWOT-аналізу визначено потенціал та обмеження кейс-техно-

логій у процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності май-

бутніх учителів: сильні сторони: актуалізація особистісного досвіду, наявність 

етапу індивідуальної роботи, опора на індивідуально-типологічні риси студентів 

у процесі аналізу; виявлення авторської позиції у вирішенні кейсу та ін.; можли-
вості: розробка кейсів, максимально наближених до реальних ситуацій, пов’я-

заних із формуванням індивідуального стилю; узгодження індивідуальних про-

фесійних позицій із вимогами суспільства та професійної спільноти; презентація 

оригінальних способів педагогічної взаємодії та ін. Виокремлено й слабкі сто-

рони: надання переваги текстовій формі кейсу, міні-кейсам поза висвітленням 

соціокультурного контексту; орієнтація на типові варіанти вирішення ситуацій 

за умови відсутності уявлень про індивідуальні особливості стилю діяльності та 

ін.; ризики: консервативність системи освіти щодо інновацій; невідповідність 

між педагогічною реальністю та уявленнями майбутніх учителів про неї та ін. 

З урахуванням теоретичних засад дослідження визначено критерії 

сформованості в майбутніх учителів індивідуального стилю професійної 

діяльності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-діяльнісний, 

рефлексивно-оцінний) з відповідними показниками та рівнями – низький 

(інтуїтивний), середній (свідомий), високий (продуктивний). 

Констатувальний етап експериментального дослідження на основі ком-

плексу діагностичних методів (анкетування, бесіди, методики А. Реана, Ю. Ор-

лова, О. Калашникової, В. Смекала і М. Кучера, В. Семиченко, М. Амінова і 

Н. Шеліхової та ін.) дозволив зробити висновок про недостатній рівень сфор-

мованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів, 

низький рівень мотивації майбутніх педагогів до його формування. Аналіз на-

вчально-методичної літератури з педагогічних дисциплін засвідчив недостатню 

увагу до можливостей кейс-технологій щодо формування індивідуального сти-

лю педагогічної діяльності. Отримані результати зумовили висновок про 

необхідність цілеспрямованого формування індивідуального стилю майбутніх 
учителів з використанням кейс-технологій у процесі фахової підготовки. 

У другому розділі – „Експериментальне дослідження педагогічних 

умов формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів у процесі використання кейс-технологій” – розроблено й теоретично 
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обґрунтовано педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій, 

представлено результати їхньої експериментальної перевірки.   

З урахуванням теоретико-методичних засад дослідження, результатів конс-

татувального етапу експерименту, наукових положень щодо поняття „педагогічні 

умови” (А. Литвин, Н. Тверезовська), вимог щодо обґрунтування педагогічних 

умов як елементу наукового апарату дисертацій з педагогіки (Є. Хриков) визна-

чено та обґрунтовано педагогічні умови формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій: 

забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до індивіду-

ального стилю професійної діяльності на основі включення студентів до аналізу 

та вирішення педагогічних кейсів різного типу; використання кейсових практик 

для цільового спрямування змісту, форм та методів професійної підготовки май-

бутніх учителів на формування індивідуального стилю професійної педагогічної 

діяльності; розробка та використання міні-кейсів, кейсових завдань на основі 

трансдисциплінарного підходу та ідей випереджальної освіти; забезпечення в 

процесі використання кейс-технологій авторського ставлення майбутніх учителів 

до формування індивідуального стилю професійної діяльності, саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Теоретичне обґрунтування відповідних педагогічних умов здійснено на 

основі наукових засад формування педагогічної спрямованості майбутніх учи-

телів (О. Антонова, В. Галузяк, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, О. Кучерявий та ін.); 

наукових положень щодо мотивації особистості (Т. Гордєєва, С. Занюк), само-

пізнання майбутніх учителів у процесі педагогічної діагностики (Л. Акімова, 

М. Амінов, О. Кокун та ін.), практико зорієнтованої педагогічної освіти (О. Анто-

нова, А. Вербицький, О. Дубасенюк, І. Пальшкова та ін.); теорії та практики вико-

ристання кейс-методу в педагогічній освіті (М. Голубчикова, С. Ковальова, Н. Ко-

лесник, М. Савельєва та ін.), кейсових практик в освіті (М. Присталов); положень 

трансдисциплінарного підходу (Л. Киященко, О. Князєва, Г. Хадорн), випере-

джальної (А. Урсул, П. Новиков та ін.) та персоналізованої (В. Габдулхаков, 

М. Єсаулова, В. Петровський та ін.) освіти, педагогічної герменевтики (А. Закі-

рова); художньо-образного пізнання педагогічних явищ (О. Овченкова, А. Робо-

това, О. Ситникова); теоретико-методичних засад становлення авторської позиції 

вчителя (І. Зязюн, Ю. Сенько, В. Сластьонін та ін.), самоорганізації навчальної та 

квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів (Є. Бєлокоз, О. Муковіз, 

О. Омельченко, Л. Сердюк та ін.).  

Формувальний етап дослідження на базі ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка” передбачав комплексне впровадження 

педагогічних умов формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх педагогів у процесі використання кейс-технологій упродовж таких 

етапів: мотиваційно-пропедевтичний, змістовно-тренувальний, підсумково-про-
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гностичний. З урахуванням змісту визначених педагогічних умов, вимог до роз-

робки та репрезентації педагогічних кейсів у межах таких навчальних дисциплін, 

як „Пропедевтика та інформаційні технології”, „Педагогіка” (модулі „Педа-

гогіка”, „Історія педагогіки”, „Основи педагогічної майстерності”) з метою 

формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів 

використовувалися кейси таких видів: вступний ілюстративний міні-кейс, кейс-

автонаратив, діагностичний кейс, функційний та проблемний міні-кейси на основі 

педагогічної ситуації, відкритий кейс на основі педагогічної ситуації або фраг-

ментів з творів художньої літератури, сюжетний відкритий великий неструкту-

рований кейс, кейс-прикладна вправа, „кейс-айсберг” на основі веб-квесту, 

відеокейс, лонгрид-кейс, кейс-тест та ін. 

Навчально-методичне забезпечення кейсової практики студентів педагогіч-

них спеціальностей включало технологічну карту проведення практичних занять з 

педагогічних дисциплін на основі кейс-методу, вебліографію з проблеми 

дослідження для студентів та викладачів, рекомендації щодо структурування 

методичної частини кейсу з акцентом на особливості формулювання питань та 

завдань до кейсів, індивідуально-типологічні особливості суб’єктів освітнього 

процесу, рефлексивний аналіз результатів кейсової практики. 

Кейсова практика в контексті дослідження вибудовувалася, по-перше, за 

принципом спіралеподібності в русі від особистості майбутнього вчителя, його 

індивідуально-типологічних характеристик через „діалог” з індивідуальністю 

іншого педагога, з сучасними практиками освіти до індивідуального стилю 

майбутніх учителів; по-друге, у напрямі створення „кейс-атмосфери” 

(М. Присталов), що стимулює запитування, діалог, виявлення авторської позиції 

та рефлексивну діяльність студентів; по-третє, із забезпеченням ситуацій успіху. 

З метою формування мотиваційно-ціннісного компонента індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів у межах дисципліни „Пропе-

девтика та інформаційні технології” акцентовано увагу на особливостях майбут-

ньої професії педагога, сутності та значенні індивідуального стилю вчителя в 

сучасних умовах, ролі персоніфікованих ідеалів педагогічної майстерності в 

розвитку сучасного вчителя тощо. Підготовлені студентами есе з теми „Най-

кращий учитель мого життя” як автонаративи слугували джерелом для кейсу-

автонаративу й організації самоаналізу та групової дискусії з питань ролі 

індивідуальності шкільних учителів у виборі студентами професії педагога. Зміна 

уявлень про ідеального вчителя становила основу для відкритого кейсу „Вчитель 

Нової школи”, підготовленого на основі публіцистичних матеріалів Інтернету, 

сучасні напрями реформування системи освіти – кейсу на основі відеофрагмента 
„Як зробити школу цікавою. Поради міжнародних експертів” та кейсу „Нова 

українська школа” (за матеріалами сайту МОН України). 

Відповідно до завдань мотиваційно-пропедевтичного етапу з метою само-

оцінки індивідуально-типологічних особливостей майбутніх учителів (темпе-
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рамент, тип спрямованості, особливості саморегуляції тощо) використано діагнос-

тичний кейс, який містить інформаційний матеріал щодо вимог до сучасного 

вчителя та комплекс діагностичних матеріалів. 

У межах модуля „Педагогіка” з метою визначення особливостей індиві-

дуального розвитку майбутніх учителів у сучасних соціокультурних умовах вико- 

ристано відкритий кейс „Я обрав професію вчителя. Чи чекає мене школа…”, 

який побудовано на основі статистичних матеріалів щодо стану освіти в Україні, 

вікового та гендерного складу педагогічних працівників. Кейсова практика в 

межах навчальних тем з дидактики орієнтована на формування дидактичних 

здібностей майбутніх учителів, усвідомлення впливу індивідуально-типологіч-

них особливостей педагогів та учнів на успішність процесу навчання (наприклад, 

кейс „Школа очима батьків” на основі матеріалів з періодичної преси та 

соціальних мереж, кейс „Індивідуальні стратегії викладання у різних моделях 
навчання” з опорою на метафори щодо шкільних стереотипів та ін.). 

Яскравість, унікальність творчої індивідуальності видатних педагогів ми-

нулого репрезентовано в межах модуля „Історія педагогіки” на основі вико- 

ристання сюжетних відкритих повних неструктурованих кейсів: на основі ху-

дожньо-документальних матеріалів та творів образотворчого мистецтва – „Ян 

Амос Коменський: дивись, слухай, запам’ятовуй”; на основі мемуарів О. Водово-

зової – „К. Ушинський: «Mesdemoiselles: ваш новий інспектор»”; кейс „А. Мака-

ренко: турбота про життя і щастя іншого” на основі архівних матеріалів та 

спогадів вихованців колонії ім. О. Горького, публіцистичних матеріалів С. Соло-

вейчика. З урахуванням сутності поняття „лонгрид”, можливостей сучасних ІКТ в 

освіті, іконічного (візуального) повороту в культурі, потенційного інтересу сту-

дентів до сучасних інтернет-сервісів до номенклатури педагогічних кейсів уведе-

но поняття „лонгрид-кейс” (мультимедійний кейс). Відповідно, на основі сервісу 

tilda.cc розроблено лонгрид-кейс „Василь Сухомлинський: учитель вчить жити 

власним прикладом”. Відзначені кейси підтверджують доцільність опори на емо-

ційно-вольові характеристики стилю професійно-педагогічної діяльності, варіа-

тивні характеристики індивідуально-типологічних особливостей учителя та їхній 

компенсаторний характер. 

З метою формування в майбутніх учителів навичок саморегуляції, само- 

презентації (вербальний та невербальний аспекти), індивідуального стилю педа-

гогічного спілкування, вибору стратегій вирішення конфліктних ситуацій, опану-

вання базових положень педагогічної деонтології в межах модуля „Основи 

педагогічної майстерності” використано кейси різних типів: функційні та 

проблемні міні-кейси з готовими варіантами розв’язання педагогічних ситуацій, 
проблемні відкриті кейси, неструктурований повний кейс „Історія однієї долі”, 

кейси, що поєднують інформаційно-теоретичний, діагностувальний та розви-

вальний блоки (наприклад, кейс „Чи правий був Антуан де Сент-Екзюпері, 

стверджуючи, що найбільша розкіш на світі – розкіш людського спілкування?”), 

http://tilda.cc/
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відкриті кейси, що були побудовані на матеріалах творів художньої літератури та 

відображали особливості художньо-образного пізнання педагогічних явищ та 

процесів на основі трансдисциплінарного підходу та педагогічної герменевтики.  

Результати аналізу та вирішення педагогічних кейсів репрезентувалися в 

процесі: групової дискусії, що дозволяла актуалізувати авторську позицію май-

бутніх учителів як прояв „внутрішнього ціннісного будівництва” (А. Брушлин-

ський), здатність до персоналізації; ділової, рольової гри, яка вибудовувалася на 

моделюванні представленої в кейсі ситуації; у вигляді індивідуальної письмової 

роботи студентів. 

З метою реалізації формувальної функції оцінювання знань, умінь та 

навичок майбутніх учителів, реалізації особистісно-розвивального потенціалу 

самооцінки та самодіагностики студентів розроблено завдання для кейс-тестингу 

(від англ. case-testing – оціночний кейс) у вигляді міні-кейсів різного типу 

(педагогічна ситуація, фрагмент наукового, художнього тексту та ін.). 

На завершальному етапі дослідно-експериментальної роботи здійснено 

повторну діагностику рівнів сформованості індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів (Таблиця 1). 

Таблиця 1  

Порівняльний аналіз рівня сформованості індивідуального стилю 

професійної діяльності в студентів ЕГ та КГ за результатами 

експериментального дослідження (%) 

Рівні  Експериментальна група Контрольна група 

Констату- 

вальний етап 

Контрольний 

етап 

Констату-

вальний етап 

Контрольний 

етап 

Високий  16 41,1 16,9 19,2 

Середній 49,1 45,2 49,3 58,3 

Низький 34,9 13,7 33,8 22,5 
 

Достовірність отриманих результатів визначено за допомогою критерію 

Пірсона 
2
, емпіричне значення якого дорівнює 9,45, що перевищує критичне 

значення 5,99. Отже, упровадження педагогічних умов з урахуванням 

потенційних можливостей кейс-технологій дозволило досягти більш високого 

рівня сформованості індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів порівняно з традиційною підготовкою студентів, що й підтверджує 

правильність вихідної гіпотези дослідження. 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й вирішення наукової 

проблеми формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

педагогічних умов, які забезпечують ефективність досліджуваного процесу. 
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1. Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження засвідчив, що поняття „індивідуальний стиль професійної діяль-

ності” – складне, багатогранне, розглядається в міждисциплінарному контексті. З 

урахуванням потрактовувань поняття „стиль” у філософському та психологічно-

му контекстах комплекс індивідуально-типологічних особливостей людини, 

соціально-психологічних та середовищних чинників визначено як підґрунтя для 

досягнення успішності в конкретній професійній сфері, доведено значущість  

регулятивної та компенсаторної функцій індивідуального стилю професійної 

діяльності. 

2. На основі наукових підходів до визначення понять „стиль”, „інди-

відуальний стиль діяльності”, „індивідуальний стиль професійної діяльності”, 

„індивідуальність педагога” індивідуальний стиль професійної діяльності май-

бутніх учителів визначено як інтегральне особистісне утворення, що визначає 

індивідуальну стратегію й тактику організації педагогічної діяльності й забезпе-

чує продуктивність й оптимальну реалізацію завдань професійної діяльності. 

З урахуванням функцій індивідуального стилю педагогічної діяльності 

(смислоутворювальна, презентації своєї індивідуальності, системоутворювальна, 

ціннісно-орієнтаційна, психотерапевтична, стимулювальна, компенсаторна, регу-

лятивна, інструментальна, розвивальна й функція самореалізації) визначено 

структурні компоненти, які відбивають і процесуальну, і результативну сторони 

досліджуваного процесу: інваріантне ядро (типологічно зумовлені психологічні 

особливості особистості майбутнього вчителя); варіативні складники: мотива-

ційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. 

Провідними методологічними підходами у формуванні індивідуального стилю 

професійної діяльності майбутніх учителів визначено системний, діяльнісний, 

синергетичний, особистісно зорієнтований, аксіологічний, герменевтичний, 

компетентнісний; принципами – системності, єдності свідомості і діяльності, 

гуманізації, студентоцентризму, діалогічності, доповнюваності (комплементар-

ності), нелінійності, темпоральності, випереджувальності. 

3. На підставі аналізу наукової та навчально-методичної літератури з 

проблем використання кейс-технологій в освіті загалом та педагогічній освіті 

зокрема схарактеризовано особливості кейс-технологій як виду інтерактивних 

технологій, які спрямовані на формування знань, умінь, особистісних якостей на 

основі аналізу та вирішення реальної або змодельованої ситуації в контексті 

професійної діяльності, представленої у вигляді кейсу. 

За результатами SWOT-аналізу визначено потенціал та обмеження кейс-

технологій у процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності 
майбутніх учителів. Доведено роль кейс-технологій у формуванні педагогічних 

умінь та навичок майбутніх учителів, необхідність використання різних типів 

кейсів на основі взаємодоповнюваності сенсорних систем, форм пізнання 

педагогічної дійсності (наукова, буденна, художня), застосування сучасних ІКТ. 
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4. У дисертаційній роботі розроблено критерії та показники сформо-

ваності індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів (моти-

ваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний) 

та відповідні рівні (інтуїтивний (низький), свідомий (середній), продуктивний 

(високий)). Констатувальний етап експериментальної роботи засвідчив переважно 

середній та низький рівні сформованості індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів, орієнтацію студентів на зовнішню мотивацію 

педагогічної діяльності, наявність внутрішніх та зовнішніх бар’єрів, що 

перешкоджають процесу формування досліджуваного феномену. 

5. Доведено, що ефективність формування індивідуального стилю про-

фесійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій 

зумовлена теоретичним обґрунтуванням та впровадженням педагогічних умов, 

які визначалися на підставі аналізу теоретичних засад дослідження, результатів 

констатувального етапу експерименту: забезпечення мотиваційно-ціннісного 

ставлення майбутніх учителів до індивідуального стилю професійної діяльності 

на основі включення студентів до аналізу та вирішення педагогічних кейсів 

різного типу; використання кейсових практик для цільового спрямування змісту, 

форм та методів професійної підготовки майбутніх учителів на формування 

індивідуального стилю професійної педагогічної діяльності; розробка та 

використання міні-кейсів, кейсових завдань на основі трансдисциплінарного 

підходу та ідей випереджальної освіти; забезпечення в процесі використання 

кейс-технологій авторського ставлення майбутніх учителів до формування інди-

відуального стилю професійної діяльності, саморозвитку та самовдосконалення. 

Схарактеризовано види кейс-технологій у контексті реалізації завдань 

формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів. З 

урахуванням ролі сучасних ІКТ у формуванні індивідуального стилю профе-

сійної діяльності майбутніх учителів до класифікації педагогічних кейсів уведено 

поняття „лонгрид-кейс” як мультимедійний кейс, що створюється та репрезен-

тується в межах відповідного інтернет-сервісу. Розроблено методичні рекомен-

дації для викладачів щодо створення лонгрид-кейсів. 

6. Згідно із завданнями дослідження розроблено й упроваджено техно-

логічні карти підготовки та проведення практичних занять з педагогічних дис-

циплін на основі кейс-технологій. У межах навчальних дисциплін „Пропедевтика 

та інформаційні технології”, „Педагогіка” (модулі „Педагогіка”, „Історія педаго-

гіки”, „Основи педагогічної майстерності”) розроблено та впроваджено педаго-

гічні кейси різного типу, що склали основу кейсової практики, зорієнтованої на 

формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів. 
Розроблено завдання для кейс-тестингу з педагогічних дисциплін, анотовану 

вебліографію для майбутніх учителів та викладачів педагогічних дисциплін з 

проблеми дослідження. 
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Аналіз результатів формувального етапу експерименту засвідчив позитив-

ні зміни в динаміці рівнів сформованості індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів в експериментальних групах. Так, кількість сту-

дентів із низьким рівнем сформованості досліджуваного феномену в ЕГ вияви-

лася на 8,8% меншою від КГ, на середньому рівні – на 13,1% менша, а з високим – 

на 21,9% більша від КГ. Підтверджені за допомогою критерію Пірсона позитивні 

якісні й кількісні зміни є основою для загального висновку про ефективність 

запропонованих педагогічних умов формування індивідуального стилю професій-

ної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій. 

Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу по-

дальшої роботи вбачаємо в дослідженні проблем організації самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів з розвитку індивідуального стилю професійної 

діяльності.  
 

Основні положення дисертаційної роботи викладено в таких 

публікаціях автора: 
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Шевченка : Педагогічні науки. – 2010. – № 22(209). – С. 347 – 354. 

2. Шама І. П. Аналіз психолого-педагогічних підходів до проблеми 

індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів / 

І. П. Шама // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. 

– 2011. – № 21(231). – Ч. ІІ. – С. 162 – 171. 

3. Шама І. П. Фактори ефективного застосування кейс-технології у про-

цесі фахової підготовки майбутніх учителів / І. П. Шама // Вісн. Луган. нац. ун-
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стилю професійної діяльності майбутніх учителів у сучасних умовах / 

І. П. Шама // Освіта та педагогічна наука. – 2017. – № 1(166). – С. 44 – 51. 

5. Шама І. П. Неперервність процесу формування індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх учителів в умовах трирівневої системи 

вищої освіти в Україні / І. П. Шама // Педагогічні науки. – Херсон, 2017. – № 77. 

– С. 187 – 191. 

6. Шама І. П. Переваги та обмеження використання кейс-технології у 

процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів / І. П. Шама // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Су-
хомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2017. – № 4(59). – С. 542 – 547. 

7. Шама И. П. Трансдисциплинарный характер формирования индиви-

дуального стиля деятельности будущих учителей на основе кейс-технологии / 
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Шама І. П. Формування індивідуального стилю професійної діяль-
ності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний 

заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – 

Старобільськ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування індиві-

дуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі викорис-
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тання кейс-технологій. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної 

літератури з’ясовано ступінь дослідженості проблеми. Визначено сутність та 

структуру індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів, 

критерії та показники його сформованості. Схарактеризовано особливості 

використання кейс-технологій, сутнісні ознаки та види педагогічних кейсів у 

процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 

учителів. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної 

діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій.  

Ключові слова: індивідуальний стиль діяльності, індивідуальний стиль 

професійної діяльності майбутніх учителів, кейс-технології, педагогічний кейс, 

педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх учителів. 
 

Шама И. П. Формирование индивидуального стиля профессио-

нальной деятельности будущих учителей в процессе использования кейс-
технологий. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. 

– Государственное учреждение „Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2018. 

На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы 

раскрыта степень исследованности проблемы формирования индивидуального 

стиля педагогической деятельности будущих учителей. 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности будущих учи-

телей представлен как интегральное личностное образование, определяющее 

индивидуальную стратегию и тактику организации педагогической деятельности 

и обеспечивающее продуктивность и оптимальную реализацию задач профессио-

нальной деятельности. Структурными компонентами индивидуального стиля 

профессиональной деятельности будущих учителей определены следующие: 

инвариантное ядро (типологически обусловленные психологические особенности 

личности будущего учителя); вариативные компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, личностно-деятельностный, рефлексивно-оценочный.  

Охарактеризованы особенности кейс-технологий как вида интерактивных 

технологий, направленные на формирование знаний, умений, личностных качеств 

на основе анализа и решения реальной или смоделированной ситуации в 

контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса.  
Теоретически обоснованы и экспериментально проверены педагогические 

условия формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности 

будущих учителей: обеспечение мотивационно-ценностного отношения будущих 

учителей к индивидуальному стилю профессиональной деятельности на основе 
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включения студентов в анализ и решение педагогических кейсов различного 

типа; использование кейсовых практик для целевой направленности содержания, 

форм и методов профессиональной подготовки будущих учителей на форми-

рование индивидуального стиля профессиональной деятельности; разработка и 

использование мини-кейсов, кейсовых заданий на основе трансдисциплинарного 

подхода и идей опережающего образования; обеспечение в процессе использо-

вания кейс-технологий авторского отношения будущих учителей к формиро-

ванию индивидуально стиля профессиональной деятельности, саморазвития и 

самосовершенствования.  

Разработаны: технологические карты подготовки и проведения прак-

тических занятий по педагогическим дисциплинам на основе кейс-технологий; 

комплекс кейсов разного типа для организации работы по учебным дисциплинам 

„Пропедевтика и информационные технологии”, „Педагогика” (модули „Педаго-

гика”, „История педагогики”, „Основы педагогического мастерства”); методи-

ческие рекомендации для преподавателей по созданию лонгрид-кейсов; задания 

для кейс-тестинга по педагогическим дисциплинам. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль деятельности, индивидуальный 

стиль профессиональной деятельности будущих учителей, кейс-технологии, 

педагогический кейс, педагогические условия формирования индивидуального 

стиля  профессиональной деятельности будущих учителей. 
 

Shama I. P. Formation of the individual style of professional activity of 

future teachers in the process of using case-technologies. – Manuscript. 

Thesis for degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodology of  Professional Education. – State Institution „Luhansk 

Taras Shevchenko National University”. – Starobilsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the research of the problem of the individual style’s 

formation of future teachers’ professional activity in the process of using case-

technologies. On the basis of the analysis of philosophical, psychological and 

pedagogical literature, the degree of research of the problem is determined. The essence 

and structure of the individual style of future teachers’ professional activity, criteria and 

descriptors of its formation are formed. The peculiarities of the use of case-technologies, 

essential features and types of pedagogical cases in the process of formation of the 

individual style of future teachers’ professional activity are characterized. The 

pedagogical conditions for the formation of the individual style of professional activity of 

future teachers in the process of using case technologies are theorized substantively 

developed and experimentally verified. 
Key words: individual style of activity, individual style of professional activity of 

future teachers, case-technology, pedagogical case, pedagogical conditions for the 

formation of individual style of professional activity of future teachers. 

 


