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МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Певна С. Є. Педагогічні умови формування суб’єктної позиції 

майбутніх педагогів у процесі іншомовної професійної підготовки. 

Професійно-особистісний розвиток, відповідно до сучасної освітньої 

концепції, є очікуваним результатом навчальної діяльності студента у ВНЗ, 

частиною чого є його суб’єктна позиція. Роботу присвячено аналізу 

педагогічних умов формування суб’єктної позиції майбутніх педагогів у процесі 

іншомовної професійної підготовки. У статті розглянуто низку педагогічних 

умов, що сприяють становленню студента як суб’єкта та проаналізовано 

ефективність їх застосування у процесі навчальної діяльності. 
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Певная С. Е. Педагогические условия формирования субъектной 

позиции будущих педагогов в процессе иноязычной профессиональной 

подготовки. 

Профессионально-личностное развитие, согласно современной 

образовательной концепции, является ожидаемым результатом учебной 

деятельности студента в ВУЗе, составляющей которого является его субъектная 

позиция. Работа посвящена анализу педагогических условий формирования 
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субъектной позиции будущих педагогов в процессе иноязычной 

профессиональной подготовки. В статье рассмотрен ряд педагогических 

условий, способствующих становлению студента как субъекта, и проведен 

анализ эффективности их применения в процессе учебной деятельности.   

Ключевые слова: педагогические условия, субъектная позиция, 

образовательный процесс, иноязычная профессиональная подготовка, результат 

учебной деятельности. 

Pevna S. Ye. Pedagogical conditions of students’ subject position 

formation in the process of foreign professional training. 

Professional and personal development, according to existing educational 

framework, is the expectation of the student’s university training, the part of which is 

his subject position. The article is devoted to the analysis of pedagogical conditions 

of students’ subject position formation in the process of foreign professional training.  

A range of conditions that encourage student’s formation as a subject in the process 

of professional training were viewed by the author. Within the framework of the 

research it was distinguished that students’ subject position formation in the higher 

education system becomes possible due to creating conditions for demonstration of 

such subject qualities as activity, independence, aiming for self-actualization, activity 

in educational process by means of  active and interactive forms and methods of 

teaching wide use; shift in emphasis from bunching of knowledge, experience and 

skills to searching of individual strategy of subject self-expression and overcoming of 

difficulties that arise in the process of training; maintenance and development of 

students’ learning motivation. 

Key words:  pedagogical conditions, subject position, educational process, foreign 
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Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Упродовж останнього десятиріччя 

Україна наполегливо наближається до європейських освітніх стандартів, про 

що свідчать Національна доктрина розвитку освіти, Закон України про вищу 

освіту та інші державні документи [7; 6]. Одним із головних європейських 



стандартів освіти є особистісна зорієнтованість освітнього процесу, що 

спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його 

результатів вимогам суспільства, яке на сьогоднішньому етапі вимагає 

готовності особистості до динамічних змін у соціумі шляхом розвитку творчих 

здібностей, різноманітних форм мислення, здатності до співробітництва, до 

переоцінювання вартостей та до конструктивних дій у ситуаціях, що постійно 

змінюються.  

Основна суперечність педагогічного процесу полягає в несумісності 

процесу гуманізації освіти з жорсткими установками в навчанні та впливу через 

них на особистісний розвиток студента, процес його професійного становлення, 

тобто ставлення до того, хто навчається, як до об’єкта, який вдосконалює 

викладач. У зв’язку з цим, актуальним завданням сучасної освіти постає 

створення умов, що сприяють становленню студента як суб’єкта діяльності у 

процесі професійної підготовки. Відтак, у даній статті розглянемо педагогічні 

умови формування суб’єктної позиції студента у процесі професійної, зокрема 

іншомовної, підготовки.  

Традиційна освіта реалізується через заздалегідь визначені та ззовні 

задані зразки, моделі організації навчальної діяльності, що передбачають і 

характер опрацювання змісту, і варіант організації освітнього процесу, і 

запрограмовані результати, однакові для всіх. За такої системи студент постає 

об’єктом навчальної діяльності, де індивідуальний досвід практично не 

активований, а тому зрозуміло, що в такий спосіб відбувається його витіснення 

за рахунок об’єктивного, тобто наукового знання. Саме цей факт певною мірою 

пояснює: індиферентне ставлення студентів до навчання, тому що воно не 

збігається з особистісними та життєвими пріоритетами; переконання в тому, що 

значна частина навчального матеріалу студентові не знадобиться в майбутній 

професійній діяльності; нівелювання активності, ініціативи, самостійності в 

навчанні; низький рівень сформованості навчальної діяльності, низький рівень 

психологічної та предметної готовності до самоосвіти після закінчення 

навчання у вищому навчальному закладі. 



Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. В сучасному вищому 

навчальному закладі пріоритети професійної підготовки не повністю 

відповідають державній стратегії вищої освіти. В. Семиченко регламентує й 

розташовує три основні, на його думку, цінності навчання у вищій школі в 

такій послідовності: розвиток особистості, професіоналізація й спеціалізація. 

На практиці вони реалізуються в зворотному напрямку [8]. У центрі 

навчального процесу повинна перебувати конкретна людина, з її можливими 

вадами, недоліками, що вмотивовує потребу врахування її особливостей та 

базових цінностей. 

Суб’єктна позиція студента – це спосіб самореалізації особистості в 

навчальній діяльності, професійного розвитку, що виражена в здатності 

студента адаптуватися в постійно поновлюваній освітній, соціокультурній 

ситуації, його потребі виявляти активність, самостійно організовувати 

взаємодію з викладачем, в усвідомленні ним відповідальності за створення 

умов власного розвитку (Є. Бондаревська, І. Зимня)  [2; 4]. Суб’єктна позиція 

студента відображає його спосіб самореалізації та саморозвитку й пов’язана зі 

здатністю успішно перетворювати власну життєдіяльність, своє навчання, 

процес професійного становлення в предмет практичної трансформації й 

удосконалення. Тому особливої важливості набувають ті умови, які 

зорієнтовані на формування суб’єктної позиції студента й сприятимуть 

найбільшому її розвиткові в процесі навчальної діяльності (В. Андрєєв, 

С. Мухіна, Т. Франчук)  [1; 5; 9]. 

Формулювання цілей статті, постановка завдань. Вищий навчальний 

заклад має широкий спектр можливостей для розвитку особистості студента, 

його суб’єктної позиції в структурі професійного становлення. Метою статті є 

аналіз досвіду організації навчальної діяльності та педагогічних умов, що 

орієнтовані на формування суб’єктної позиції студента в навчальному процесі.  

У нашому дослідженні увагу акцентовано насамперед на формуванні 

суб’єктної позиції студента-майбутнього педагога у процесі іншомовної 



професійної підготовки, а саме під час опанування дисциплін «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Практичний курс 

англійської мови». Це зумовлено тим, що вони, максимально використовуючи 

зміст дисципліни, забезпечують найоптимальніший простір для 

цілеспрямованого свідомого адекватного педагогічного впливу для формування 

суб’єктної позиції студента, технологічного забезпечення налагодження 

суб’єкт-суб’єктних взаємин у структурі навчального процесу. Навчальний 

пізнавальний процес у даному випадку – водночас виступає об’єктом вивчення 

студентів та основною його діяльністю [9]. Запропонувавши студентові 

навчання як об’єкт професійної уваги, його долучають до вивчення процесу, 

суб’єктом якого він постає сам. Студент має змогу вивчати та аналізувати 

практично все, що становить змістову та процесуальну основу заняття. У ході 

занять у студента формується суб’єктна позиція, оскільки, рефлексуючи свою 

навчальну діяльність, студент усвідомлює прийоми й технології, що були 

застосовані на занятті. Відбувається свідоме формування власної позиції в 

діяльності, концепції, методики та стилю навчання, що виходить за межі 

навчальної теми. Тобто дисципліна постає водночас діяльнісним полем, 

засобом та умовою досягнення порушеної мети. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характер взаємин 

викладачів та студентів є однією з педагогічних умов формування суб’єктної 

позиції студента в процесі професійного становлення. Основним фактором, 

який зумовлює формування позитивних взаємин між викладачем та студентом є 

повага викладача до студента, яка об’єктивована в ставленні до студента як до 

особистості, визнанні його права на власну думку, позицію, вірі в потенціал для 

досягнення успіху [1, с. 9]. Ми вважаємо, що позитивне психологічне 

сприйняття освітнього процесу є однією з важливих умов формування 

суб’єктної позиції студента, це не потребує особливої підготовки від викладача, 

окрім вияву поваги до особистості студента й сприйняття його як партнера в 

навчальному процесі. 



У системі педагогічних умов розвитку суб’єктності студента-майбутнього 

фахівця виокремлюють і волю вибору, що вможливлює свідоме регулювання й 

активізацію учасниками педагогічного процесу ВНЗ своєї діяльності, взаємодії 

з іншими людьми, це сприяє оптимальному розвитку суб’єктних якостей 

особистості студента. Реалізація цієї умови дає змогу обирати зміст 

педагогічного процесу (програми, навчальні посібники та ін.), форми й способи 

організації своєї діяльності, способи контролю й перевірки знань (різні варіанти 

іспиту та заліку).  

Створення ситуацій успіху є ще однією умовою, що прогнозує 

цілеспрямоване забезпечення комплексу зовнішніх і внутрішніх умов для 

одержання учасниками педагогічної взаємодії задоволення від навчання, вияву 

спектру позитивних емоцій від освітнього процесу та його результату.  

Ми вважаємо, що однією з важливих умов успішного формування 

суб’єктної позиції в процесі іншомовної професійної підготовки є 

стимулювання життєвої позиції студента-майбутнього педагога. Стимулювання 

активності життєвої позиції як педагогічна умова ґрунтована на загальній 

спрямованості особистості студента на самореалізацію, досягнення життєвого 

успіху. Кожен студент бачить себе успішним фахівцем, невід’ємною частиною 

суспільства, бажає його розвивати й вдосконалювати в ході майбутньої 

професійної діяльності.  

Досягненню цієї ж мети сприяє усвідомлення вибору професії. Сутність 

цієї умови полягає в тому, щоб викладач, організовуючи навчальну діяльність, 

ураховував особливості загальної мотиваційної основи навчання студентів. 

Якщо навчання сприймається студентом як шлях до майбутньої професії, 

максимально її підтримувати та розвивати. Якщо метою навчання є оволодіння 

професійною компетентністю, то студент постає активним суб’єктом 

навчальної діяльності, професійного становлення. Маючи уявлення про 

майбутню професійну діяльність, зіставляючи її з власними здібностями й 

бажаннями, студент може реалізувати комплекс цілеспрямованих виборів (цілі, 

змісту, форми організації діяльності), які допомагають формувати в 



оптимальному режимі навчальні та професійні компетенції. Що 

вмотивованіший вибір студентом професії, то більше бажання досягти успіху, 

активніші дії, спрямовані на самореалізацію.  

Для досягнення дієвості та результативності більшості окреслених умов 

студентові необхідно навчитися прийомів самопізнання, аналізу власної 

діяльності й визначення алгоритму та результатів дій інших студентів і 

викладача. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває рефлексивна 

діяльність студента як система, що опікується всіма складниками його роботи й 

реалізується на саморегулятивній основі за умов належної психологічної та 

методичної підтримки викладача. Педагогічну рефлексію тлумачимо як 

психолого-педагогічну умову формування суб’єктної позиції студента. 

Мета рефлексії – згадати й усвідомити цілі діяльності та процес її 

проведення, порівняти отримані результати із запланованими та відкоригувати 

цілі й напрями подальшої роботи. Рефлексивна діяльність має бути частиною 

життєвого простору студента. У контексті життєвого простору об’єктом 

рефлексивної діяльності поставатиме й професійне навчання: аналізування 

процесу та визначення рівня його успішності. У такий спосіб можлива 

інтеграція життєвого й професійного просторів, студент формує позицію, за 

якої успішність професійного навчання або професійної діяльності асоціюється 

з життєвим успіхом загалом [3].  

Використання активних методів навчання у процесі іншомовної 

професійної підготовки є однією з важливих умов формування суб’єктної 

позиції студентів-майбутніх педагогів. Активні методи навчання – спосіб 

організації навчального процесу, під час якого забезпечується керована 

активність студентів, що досягає рівня активності викладача. Для них 

характерні нетрадиційні технології навчального процесу та певні особливості, 

оскільки такі методи активізують мислення, змушуючи студента в навчальній 

ситуації самостійно ухвалювати творчі, емоційні та мотиваційно виправдані 

рішення; розвивають партнерські взаємини; підвищують результативність 

навчання шляхом поглибленого та оперативного опрацювання інформації; 



забезпечують стабільно високі результати навчання за мінімальних зусиль 

студентів [5]. 

Для формування суб’єктної позиції студента вдаються до такого методу, 

як «круглий стіл», що є однією з активних форм пізнавальної діяльності, яка 

сприяє нарощуванню інформації, прогнозуванню розвитку значущих проблем, 

обстоюванню власної позиції, вихованню культури логічного мислення. 

Аналізований метод являє собою різновид дискусії інформаційного характеру, 

що допомагає розв’язувати конкретні проблеми. Завдяки йому відбувається не 

тільки обмін інформацією, а й обґрунтування власних позицій, спростування 

думок інших учасників, коригування міркувань. У ході «круглого столу» 

провідною діяльністю є спілкування, під час якого всі учасники перебувають у 

рівних умовах на партнерських позиціях та актуалізують власний досвід. 

Одним із найцінніших методів активного навчання з погляду формування 

суб’єктної позиції студента є «мозковий штурм», що стимулює інтелектуальну 

діяльність, творчий, інноваційний потенціал студентів для виявлення нових 

ідей та рішень, навчає ранжувати їх за пріоритетністю, виробляє вміння 

використовувати знайдені ідеї та звичку активно мислити. Окреслений метод 

створює атмосферу комфортності, забезпечує відчуття впевненості в собі, 

унеможливлює будь-яку критику учасників, дає підстави для застосування 

фантазії, що сприяє появі новаторських, нестереотипних, оригінальних ідей.  

Одним із методів, що сприяє розвиткові суб’єктної позиції студента, є 

аналіз конкретної ситуації. В його основі лежить факт, що потребує аналізу, 

з’ясування причин протиріч й оперативного їх розв’язання студентами в 

процесі заняття. Навчальні цілі такого методу – формування вміння аналізувати 

ситуацію, самостійно ухвалювати рішення, оволодіння творчим мисленням, 

усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків. Застосовуючи цей метод, 

розв’язують проблему, представлену через конкретну ситуацію, перетворюючи 

її у творче завдання. Порушуючи конкретне питання, об’єктивують протиріччя, 

закладене в проблемі, що й спонукає до пошуку оптимального рішення. 

Змодельована професійна ситуація змушує студентів переживати справжні 



емоції, допомагає відпрацювати реальні вміння, що можуть бути застосовані в 

майбутній фаховій діяльності. Названий метод допомагає виявити помилки та 

наголосити на здобутках студента. Усвідомлюючи ресурси власного 

потенціалу, студент стає впевненішим у своїх силах і здібностях, розвиває 

почуття власної гідності. 

Варіативність завдань і шляхів їх виконання є однією з педагогічних умов 

для ефективного формування суб’єктної позиції студента. Важливо, щоб 

студент мав суб’єктні повноваження у виборі мети, змісту, форм і способів 

організації навчального процесу. Створення й використання комплексу 

диференційованих і різнорівневих навчальних завдань дають студентові змогу 

вибирати, виявляти активність. Названа умова забезпечує формування і вияв 

більшості характеристик ставлення, стосунків у структурі суб’єктної позиції, 

таких як самостійність, відповідальність за свободу вибору, саморозвиток, 

здатність до самостійного цілеутворення та ін. 

Наступною умовою ефективного формування суб’єктної позиції студента, 

на нашу думку, є беззаперечне сприйняття учасників навчального процесу. 

Найбільшою мірою реалізація цієї умови залежить від викладача, від його 

ставлення до студентів: загальна повага, визнання права кожного студента на 

свою думку, позицію, цінності, можливість актуалізації власного життєвого й 

професійного досвіду. Формування сприятливих умов для розвитку 

індивідуальності, самобутності студента означає сприяння розвиткові його 

суб’єктної позиції в навчальному процесі. Сутність цієї педагогічної умови 

полягає у створенні безоцінного толерантного позитивного середовища на 

занятті. Важливість окресленої умови підтверджена почуттям упевненості у 

власних силах, почуттям безпеки, завдяки якому студент не боїться власних 

помилок й осуду через них, збільшенням «обсягу» творчих рішень, які 

продукує студент на занятті. Вищезазначена умова розвиває такі 

характеристики суб’єктної позиції студента, як здатність аналізувати й 

оцінювати власну навчальну діяльність та роботу інших осіб, самоконтроль, 

здатність коригувати власну навчальну діяльність, здатність до творчості та ін. 



Інтерактивне навчання є педагогічною умовою, що уможливлює 

співпрацю з усіма учасниками освітнього процесу, дає змогу реалізувати 

природне прагнення людини до спілкування. Інтерактивне навчання, на відміну 

від традиційного, забезпечує насамперед зміщення акценту з діяльності 

викладача на діяльність студента. Воно реалізується в ході застосування 

активних методів навчання, які в інших умовах спілкування не матимуть 

розвивального навчального й особистісного ефектів. Діалогові технології 

формують партнерські взаємини, інтерактивна взаємодія студента й викладача 

унеможливлює авторитарний стиль спілкування, утверджує сприйняття 

студента як особистість, потенційного партнера, а отже, суб’єкта навчального 

процесу. Описана умова розвиває такі характеристики суб’єктної позиції 

студента, як саморозуміння, ставлення до себе як суб’єкта власної 

життєдіяльності, здатність до творчості, позитивне сприйняття оточуючих і 

толерантне ставлення до інших; здатність формувати міжособистісні 

партнерські стосунки та ін.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Таким чином можна зробити висновок, що за окреслених вище умов, об’єктна 

(інформаційно-репродуктивна) позиція студента в структурі навчального 

процесу у ВНЗ буде не тільки непродуктивною, вона не зможе забезпечити 

реалізації завдань дослідницького, креативного характеру, не дасть змоги 

виявити індивідуальність кожному студентові й позбавить мотивації викладачів 

для власного професійного розвитку. Натомість, забезпечуючи виокремлені 

педагогічні умови в освітньому процесі, можна досягти ефективності у 

формуванні суб’єктної позиції студента й розвинути ті особистісні 

характеристики, які забезпечать суспільну та професійну адаптацію й 

можливість навчання протягом життя. Формування суб’єктної позиції студента 

в системі вищої освіти стає можливим завдяки створенню умов для вияву таких 

суб’єктних характеристик особистості, як активність, самостійність, прагнення 

до самоактуалізації, активність у виборі в процесі навчання за допомогою 

широкого використання активних та інтерактивних форм і методів навчання; 



зміщенню акцентів із нагромадження знань, умінь, навичок на пошук 

індивідуальної стратегії самовизначення суб’єкта й подолання труднощів, що 

виникають у навчальній діяльності; збереження й розвитку освітньої мотивації 

студентів. 

Зауважимо, що професійно-особистісний розвиток, відповідно до 

сучасної освітньої концепції, є очікуваним результатом навчальної діяльності 

студента у ВНЗ, частиною чого і є його суб’єктна позиція, отже, перспективи 

роботи у даному напрямку ми вбачаємо у подальшому теоретичному та 

практичному дослідженні умов, що сприяють розвитку суб’єктної позиції 

студентів у процесі професійної підготовки.  
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