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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Україна на початку XXI ст. перебуває 

на етапі трансформації суспільного розвитку й радикальних перетворень у сфері 

професійної освіти, що пов’язано з її інтеграцією до європейського освітнього 

середовища. У зв’язку з цим постає проблема підвищення якості фахової 

підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України.  

Провідною умовою забезпечення якості освітньої системи є особистість, 

яка здатна до ініціативності та самостійного вибору, до активної життєвої 

позиції, що зумовлює утвердження особистісно зорієнтованої парадигми освіти, 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію між усіма учасниками навчально-виховного 

процесу.  

Своєрідність сучасного етапу розробки проблеми суб’єктності 

здійснюється у світлі уявлень про активну роль людини в процесі власної 

життєдіяльності. Суб’єктність дозволяє розглядати людину не в сукупності 

окремих її психічних функцій і когнітивних параметрів, слабко пов’язаних 

характеристик та індивідуальних особливостей діяльності й поведінки, а як 

єдине ціле з усіма її індивідуальними особливостями й проявами, як суб’єкт, 

який розвиває, організує й контролює власну активність. Очевидно, формування 

суб’єктності особистості все більш стає проблемою педагогічною, ніж 

психологічною, оскільки педагогічна наука створює педагогічні умови та 

педагогічне забезпечення процесу формування суб’єктності керованим та 

цілеспрямованим у процесі фахової підготовки спеціалістів. Тому розв’язання 

зазначеної проблеми можливо завдяки розробці спланованого процесу 

формування суб’єктності, що є найважливішою умовою успішного розвитку 

особистості в українському суспільстві.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблематика, пов’язана 

із формуванням суб’єктності майбутніх фахівців, імпліцитно представлена в 

дослідженнях проблем професійної підготовки на засадах особистісно 

зорієнтованого підходу, гуманістичної парадигми сучасного соціогуманітарного 

знання. Існує нагальна потреба в забезпеченні цілісного підходу до реалізації 

завдань системи вищої освіти в контексті формування активної, творчої та 

конкурентоспроможної особистості майбутніх фахівців загалом та майбутнього 

вчителя зокрема. Фахова підготовка майбутнього вчителя має бути спрямована 

на формування здатності в майбутніх педагогів узгоджувати задум і реалізацію, 

актуальне й потенційне, перетворювати себе та дійсність відповідно до 

поставлених цілей. Це зумовило необхідність формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, що сприятиме поєднанню 

умов соціокультурного оточення із суб’єктним потенціалом майбутніх учителів, 

їхнім внутрішнім світом. 

Зіставлення категорій „суб’єкт” і „особистість” та різнобічного аналізу 

їхнього тісного зв’язку на різних етапах розвитку людини досліджували пред-



 5 

ставники багатьох наукових галузей, зокрема філософії (В. Кремень, В. Крижко, 

С. Оленич, О. Радченко), політології (Л. Лойко, Л. Чернявська), психології 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Анісімов, О. Асмолов, А. Брушлин-

ський, С. Дьяков, А. Деркач, Н. Євдокимова, О. Сергієнко, В. Петровський, 

В. Чернобровкін), соціології (О. Злобіна, О. Карпенко, В. Кутирьова, В. Моска-

ленко, В. Погрібна, Я. Фаріна), економіки (Н. Дембицька, Н. Савицька), 

педагогіки (О. Волкова, С. Кашлєв, Ф. Мухаметзянова, Т. Ольхова, 

Л. Подимова, О. Полухіна, В. Сластьонін) та ін.  

Вивченню такої багатозначної категорії, як „суб’єктність”, незалежно від 

професійної діяльності людини приділено увагу в працях Б. Ананьєва, 

О. Анісімова, О. Асмолова, А. Брушлинського, Є. Ісаєва, О. Осницького, 

С. Рубінштейна, В. Петровського, О. Сергієнко, В. Слободчикова, В. Татенка, 

А. Хоменко та ін. 

Різні аспекти формування суб’єктності в процесі фахової підготовки 

висвітлено в студіях Н. Аристової, І. Беха, А. Бойко, С. Гришиної, Т. Гущиної, 

С. Дьякова, Н. Євдокимової, Е. Зеєра, С. Кашлєва, С. Мазової, О. Мешка, 

Т. Ольхової, Н. Отт, М. Сергєєва та ін. 

Концепцію суб’єктності в контексті педагогічної акмеології 

досліджували Г. Данилова, А. Деркач, І. Коновальчук, О. Королюк, Н. Кузьміна, 

О. Манолова, А. Маркова, С. Пальчевський, Л. Паращенко, В. Перевозчиков, 

В. Погрібна, Е. Сайко, О. Шмельова, Н. Якса та ін. 

Різні аспекти суб’єкт-суб’єктної взаємодії в контексті фахової підготовки 

майбутніх учителів були предметом наукових розвідок О. Абдулліної, 

В. Андрущенка, Г. Атанова, Л. Березовської, Є. Бондаревської, С. Вітвицької, 

Б. Гершунського, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, М. Євтуха, І. Зязюна, 

В. Кременя, І. Зимньої, О. Кучерявого, О. Ліннік, Л. Мітіної, А. Маркової, 

С. Савченка, О. Шмирко та ін. 

Теоретико-методологічні засади суб’єктно-діяльнісного підходу 

репрезентовано в працях К. Абульханової-Славської, Г. Атанова, В. Бодрова, 

Г. Романової, Л. Рибалко, В. Сластьоніна, Г. Сорокових, Л. Стахнєвої, 

М. Федоренко, В. Чернобровкіна та ін.  

Розв’язанню проблеми формування суб’єктності в процесі розвитку 

особистості присвячено монографії І. Беха, А. Деркача та Е. Сайко, 

Л. Березовської, С. Кузікової; формування суб’єктності в процесі фахової 

підготовки розкрито в монографіях О. Дубасенюк, Н. Євдокимової, Е. Зеєра, 

Л. Мітіної, М. Плугіної, В. Сластьоніна, В. Татенка, О. Штепи; нові підходи до 

теорії і практики забезпечення розвитку суб’єктності педагогів схарактери-

зовано в докторській дисертації С. Кашлєва; становлення суб’єктності студента 

університету стало об’єктом дослідження Т. Ольхової.  

Науковці останніх років у своїх кандидатських дисертаціях вивчають такі 

проблеми, як формування суб’єктності на різних етапах фахової підготовки 
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студентів (С. Гришина), суб’єктність як психолого-педагогічна умова розвитку 

інтелектуального потенціалу педагогів додаткової освіти (Д. Зубов), 

формування андрагогічної суб’єктності вчителя в системі післядипломної 

педагогічної освіти (С. Пілюгіна), здійснення професійно-особистісного 

розвитку студентів з позиції суб’єктно-діяльнісного підходу (Г. Сорокових), 

формування суб’єктності в процесі комунікативної діяльності (М.  Царьов), 

розвиток суб’єктності фахівців у педагогічному виші в контексті створення 

психологічних умов (А. Яшкова), становлення суб’єктності майбутніх педагогів 

в освітньому просторі „колдеж – виш” (С. Мазова), становлення суб’єктності 

студентів – майбутніх учителів музики в середньому спеціальному навчальному 

закладі (О. Піскунова), формування суб’єктності студентів ВНЗ засобами 

театральної підготовки (Г. Смирнов), психолого-педагогічні умови розвитку 

професійно-суб’єктної позиції молодого вчителя (Н. Терпугова).  

Незважаючи на значну кількість і доволі широке тематичне коло праць із 

проблеми формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки, у педагогічній науці залишається не дослідженою проблема 

розробки теоретичних засад процесу формування суб’єктності як цілісної 

багатокомпонентної системи. Дискусійними є також питання методичного 

забезпечення та наукового підґрунтя щодо створення педагогічних умов 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки; не 

повною мірою досліджено різні аспекти використання науково-методичного 

супроводу як засобу формування суб’єктності; практично не визначено на 

теоретичному рівні концептуальні положення формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Відтак, об’єктивного характеру набуває проблема теоретико-

методологічної розробки системи формування суб’єктності майбутніх учителів 

у процесі фахової підготовки й визначення змістовного та технологічного 

складників науково-методичного супроводу її реалізації.  

Дослідження стану розв’язання в теорії й практиці проблеми формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки дозволило 

виявити низку суперечностей між: потребою суспільства у формуванні 

активної, самодостатньої особистості фахівця, здатного до самовизначення, 

самопізнання, саморегуляції, саморозвитку, самореалізації, і недостатньою 

увагою педагогічної теорії та практики до фахової підготовки майбутніх 

учителів у контексті суб’єктно-діяльнісного підходу; цілями й завданнями 

модернізації вищої освіти щодо забезпечення високого рівня фахової підготовки 

майбутніх учителів та недостатнім рівнем розробленості теоретичних і 

методичних засад формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі 

фахової підготовки; випереджальним розвитком вимог суспільства до якості 

фахової підготовки майбутніх учителів та невідповідним рівнем їхньої 

готовності до вирішення професійних завдань; сучасними вимогами до фахової 
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підготовки майбутніх учителів та недостатньою розробленістю системи форму-

вання суб’єктності майбутніх учителів; необхідністю впровадження технологій 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі фахової підготовки майбутніх учителів та 

невизначеністю механізму формування суб’єктності майбутніх учителів. 

З огляду на актуальність проблеми, її практичну значущість, виявлені 

суперечності й науково-практичні потреби в їх розв’язанні, а також з 

урахуванням недостатньої дослідженості та доцільності розробки обрано тему 

дисертації – „Теоретичні і методичні засади формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки”. 

Зв’язок праці з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

цію 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 

закладах освіти” (державний реєстраційний номер 0110U000751). Тему 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 5 від 23.06.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і система 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

засад, розробці та експериментальній перевірці системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.  

Відповідно до мети, предмета, об’єкта, концепції та гіпотези дослідження 

визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної, соціально-

педагогічної літератури розкрити стан розробленості проблеми формування 

суб’єктності майбутніх учителів та визначити категорійно-поняттєвий апарат 

дослідження.  

2. Схарактеризувати особливості фахової підготовки у вимірах 

можливостей формування суб’єктності майбутніх учителів в університеті. 

3. Визначити сутність та структуру суб’єктності майбутніх учителів. 

4. Обґрунтувати концептуальні положення щодо формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

5. Розробити та обґрунтувати систему формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.  

6. Розробити критерії та рівні сформованості суб’єктності майбутніх 

учителів. 

7. Здійснити експериментальну перевірку системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

8. Розробити науково-методичне забезпечення формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 
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Концепція дослідження. Суб’єктність розглядається як феномен 

особистісного та професійного становлення майбутнього вчителя в процесі 

фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Провідною ідеєю концепції 

є розуміння суб’єктності як поліфункційного поняття, невід’ємного складника 

професійних особистісно значущих якостей сучасного вчителя, що забезпечує 

умови для успішного вирішення освітніх завдань, ціннісно-смислової 

самоорганізації поведінки та життєтворчості майбутніх учителів.  

Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти, які 

зумовлюють реалізацію провідної ідеї.  

Методологічний концепт відображає взаємодію та взаємозв’язок різних 

підходів до вивчення проблеми формування суб’єктності майбутніх учителів, 

зокрема: системного, суб’єктно-діяльнісного, синергетичного, особистісно 

зорієнтованого, аксіологічного, компетентнісного, полісуб’єктного, 

рефлексивного, акмеологічного;  

Теоретичний концепт містить визначення провідних понять 

дослідження, сутність системи формування суб’єктності майбутнього вчителя у 

фаховій підготовці у ВНЗ, яка розроблена з урахуванням відповідної 

метасистеми, сутнісних ознак та функцій суб’єктності майбутніх учителів,  

особливостей їхньої фахової підготовки. 

Суб’єктність майбутнього вчителя потлумачується як якісний стан 

особистості майбутнього вчителя в процес і оволодіння різноманітними 

видами й формами професійно-педагогічної діяльнос ті, що дозволяє 

цілеспрямовано, самостійно й саморегульованo перетворювати власні здібності 

на професійно важливі особистісні якості, які допомагають у досягненні 

професійного самовдосконалення, самореалізації й саморозвитку.  

Процес формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки є індивідуальним, своєрідним і неповторним, здійснюється у 

взаємодії та комплементарності впливів соціокультурного простору, освітнього 

середовища ВНЗ та особистісних детермінант (пізнавальна самостійність, 

суб’єктна активність, суб’єктний потенціал, суб’єктна позиція, суб’єктний 

досвід), з урахуванням послідовності та наступності етапів фахової підготовки 

майбутніх учителів.  

Специфіка процесу формування суб’єктності майбутніх учителів 

зумовлена необхідністю та доцільністю реалізації таких ідей: суб’єкт-суб’єктна 

педагогічна взаємодія та організація рефлексивної діяльності її учасників як 

основа фахової підготовки; проектування майбутньої педагогічної діяльності 

майбутніх учителів; набуття майбутніми вчителями суб’єктного досвіду.  

Технологічний концепт містить основні напрями реалізації системи 

формування суб’єктності майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки. 

Система формування суб’єктності майбутнього вчителя передбачає науково-

методичний супровід реалізації основних завдань досліджуваного процесу, 
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інтегрує сучасні освітні технології професійної підготовки майбутніх учителів 

на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, процеси самопізнання, саморозвитку та 

самореалізації майбутніх учителів.  

З урахуванням провідної ідеї дослідження, основних положень концепції 

сформульовано загальну гіпотезу дослідження: формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки уможливлюється, якщо 

розробити, обґрунтувати та впровадити відповідну систему, яка сприятиме 

реалізації гуманістичної парадигми професійної освіти, суб’єкт-суб’єктної  

взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу у ВНЗ.   

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, зміст яких 

полягає в припущенні, що системи формування суб’єктності майбутніх учителів 

у процесі фахової підготовки набуде ефективності, якщо: 

– процес формування суб’єктності майбутніх учителів буде реалізову-

ватися відповідно до науково обґрунтованих теоретико-методологічних засад 

здійснення зазначеного процесу; 

– формування суб’єктності буде відбуватися з опорою на ідеї 

складноорганізованої системи набуття суб’єктного досвіду майбутніх учителів у 

процесі вирішення проблем професійно-педагогічної характеру й послідовного 

переходу від одного етапу фахової підготовки до наступного; 

– формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки забезпечуватиметься такими педагогічними умовами: створення 

позитивної суб’єктної настанови на професійно-педагогічну діяльність май-

бутніх учителів у процесі фахової підготовки; спеціальна інтерактивна підго-

товка на основі суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії зі стимулювання осо-

бистості майбутніх учителів до саморозвитку; набуття практичного суб’єктного 

досвіду майбутніми вчителями під час проходження педагогічної практики; 

– розробити та впровадити науково-методичний супровід процесу  

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки як 

сукупності змістовного та технологічного складників, що враховує особливості 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів та студентів, сучасних освітніх 

технологій, необхідність єдності аудиторної та позааудиторної роботи у виші, 

сутнісні ознаки особистісних детермінант у формуванні суб’єктності майбутніх 

учителів.   

Методологічну основу дослідження становлять: філософські ідеї про 

взаємозв’язок та взаємозумовленість явищ і процесів навколишнього світу, що 

дало змогу встановити причинно-наслідкові зв’язки між соціокультурними, 

науково-технічними та інформаційно-комунікативними змінами в суспільстві й 

цілями та завданнями модернізації системи вищої освіти, вимогами до якісної 

фахової підготовки майбутніх учителів; закони та категорії наукового пізнання, 

що дозволило окреслити логіку дослідження, визначити його науково-

понятійний апарат і структуру; сукупність педагогічних підходів:  
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– системний, що використано з метою забезпечення цілісності 

дослідження фахової підготовки майбутніх учителів та формування їхньої 

суб’єктності як складноорганізованої системи зі своєю структурою, 

характерними ознаками та властивостями;  

– синергетичний, що уможливив розгляд фахової підготовки майбутніх 

учителів як сукупність процесів, урахування властивостей яких та оптимальне 

поєднання сприяло вирішенню завдань професійного й особистісного розвитку 

студентів, визначення нелінійності досліджуваного процесу;  

– суб’єктно-діяльнісний, який дав змогу визначити результативну основу 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки – 

формування особистості майбутнього вчителя як активного суб’єкта, який 

самоорганізовується й саморозвивається, здатний самостійно, творчо 

здійснювати педагогічну діяльність й усвідомлено керувати нею; розробити 

науково-методичний супровід формування суб’єктності майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки на основі суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії; 

– особистісно зорієнтований, аксіологічний, полісуб’єктний, 

рефлексивний та акмеологічний, основні положення яких зумовили загальну 

стратегію реалізації розробленої системи формування суб’єктності майбутніх 

учителів;  

– компетентнісний як підґрунтя для аналізу суб’єктності майбутніх 

учителів та системи її формування у вимірі становлення вчителя як суб’єкта 

професійної діяльності, здатного до самостійної діяльності в різних проблемних 

ситуаціях, продукування нових знань. 

Теоретичну основу дослідження становлять: наукові положення сис-

темного (В. Афанасьєв, М. Каган, Е. Юдін), синергетичного (О. Вознюк, О. Кня-

зєва, В. Кремень, С. Курдюмов), суб’єктно-діяльнісного (В. Андрущенко, 

Б. Ананьєв, Г. Атанов, І. Бех, А. Брушлинський, В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Ру-

бінштейн, В. Сєриков, В. Шадриков), аксіологічного (Н. Асташова, І. Бех, 

І. Зязюн, А. Кір’якова, В. Крижко, В. Сластьонін, Г. Чижакова, А. Ярошенко), 

полісуб’єктного (О. Анісімов, І. Бех, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Петровський), 

акмеологічного (Б. Ананьєв, О. Бодальов, А. Деркач, Н. Кузьміна, С. Пальчев-

ський), компетентнісного (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук) методологічних 

підходів; ідеї сучасної педагогічної філософії (В. Кремень, В. Крижко, 

Б. Коротяєв, В. Курило, С. Савченко); психологічні концепції суб’єктності 

(К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, В. Знаков, В. Петровський, С. Ру-

бінштейн), концептуальні положення щодо розвитку особистості як суб’єкта 

діяльності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Анісімов, О. Асмолов, 

С. Дьяков, А. Деркач, А. Журавльов, О. Осницький, В. Слободчиков); наукові 

положення щодо: загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів 

(О. Абдулліна, А. Алексюк, Є. Бондаревська, С. Вітвицька, І. Дичківська, 

О. Дубасенюк, В. Жигірь, І. Зязюн, С. Сисоєва), теорії та практики формування 
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суб’єктності в системі освіти (Л. Абдаліна, О. Волкова, С. Кашлєв, С. Мазова, 

В. Маркін, Ф. Мухаметзянова, Т. Ольхова, С. Савченко, М. Сергєєв), само-

освіти, самовиховання та саморегуляції особистості в процесі фахової підго-

товки (Л. Березовська, І. Бех, Н. Євдокимова, Е. Зеєр, С. Кузікова, А. Маркова, 

О. Кучерявий, В. Сластьонін), суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогіч-

ного процесу (А. Бойко, О. Гончар, О. Кучерявий, М. Левківський, О. Ліннік, 

Л. Мітіна, А. Маркова, О. Радченко, С. Савченко, О. Шмирко); теоретичні заса-

ди становлення та розвитку педагогічних систем (В. Докучаєва, Н. Кузьміна, 

Ю. Сокольников, Н. Софронова), теоретико-методичні засади науково-методич-

ного супроводу (Л. Бережнова, В. Богословський, О. Вєтрова, І. Семененко, 

Н. Скрипник, Ю. Слюсарев, М. Плугіна), використання освітніх технологій у 

професійній підготовці (В. Беспалько, Р. Гуревич, І. Дичківська, Н. Морева, 

С. Сисоєва, О. Пометун), зокрема тренінгових (З. Адамська, В. Большаков, 

І. Вачков, В. Кузовкін, О. Сидоренко, Г. Солдатова, О. Штепа).  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та перевірки 

гіпотези використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз 

наукової літератури з проблеми дослідження для з’ясування стану її 

розробленості, формулювання понятійно-термінологічного апарату досліджен-

ня; аналіз, синтез, узагальнення теоретичних положень задля визначення 

теоретичних і методичних засад дослідження та його концептуальних ідей, 

розробки гіпотези; аналіз наукової літератури в галузі філософії, психології та 

педагогіки для визначення теоретичних і методичних засад формування 

суб’єктності майбутніх учителів й механізму її реалізації в процесі фахової 

підготовки; моделювання для розробки теоретичної моделі суб’єктності 

майбутніх учителів, системи формування суб’єктності майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки; контент-аналіз нормативних документів, робочих 

планів і програм для з’ясування особливостей формування суб’єктності 

майбутніх учителів у вищому навчальному закладі; емпіричні – анкетування, 

бесіда, спостереження, тестування, експертна оцінка, самооцінювання для 

визначення рівня сформованості суб’єктності майбутніх учителів; педагогічний 

експеримент для перевірки ефективності розробленої системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки; методи 

математичної статистики для визначення статистичної значущості 

отриманих у ході експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено з 2010 по 2016 рр. на базі ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В. Г. Короленка, Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії, ПВНЗ „Краматорський економіко-гуманітарний інститут”. 
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Експериментом охоплено 380 студентів, 160 викладачів ВНЗ, 115 

учителів шкіл Миколаївської, Полтавської, Донецької, Запорізької, Київської, 

Луганської, Сумської областей. У педагогічному експерименті брали участь 380 

студентів, з яких 190 респондентів увійшли до експериментальної групи (ЕГ), 

190 – до контрольної групи (КГ). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше на основі 

аналізу сучасних тенденцій і підходів у галузі теорії і практики професійної 

освіти визначено концептуальне підґрунтя до створення системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки на засадах 

інтеграції концептуальних ідей психологічного й педагогічного напрямів; 

визначено теоретичні й методичні засади формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки, що концептуально ґрунтується на 

сукупності положень системного, синергетичного та суб’єктно-діяльнісного 

підходів; розроблено систему формування суб’єктності майбутніх учителів на 

основі науково-методичного супроводу, який ґрунтується на механізмі суб’єкт-

суб’єктної педагогічної взаємодії; розроблено, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено систему формування суб’єктності, у структурі 

якої виокремлено такі блоки – концептуально-цільовий, конструктивно-

змістовний, технологічно-процесуальний, результативний;  

набули подальшого розвитку наукові уявлення про: суб’єкт і суб’єктність 

майбутніх учителів як результат фахової підготовки, що пов’язано з 

формуванням особистісних якостей щодо професійно-педагогічної діяльності; 

суб’єктність як цілісний феномен, що постійно розвивається та динамічно 

перетворюється завдяки людській діяльності, взаємодії та стосунків, як сфери 

розвитку людини, вибору професійної діяльності, адаптації, становлення, 

удосконалення її як особистості та суб’єкта професійної діяльності; самоосвіту, 

самовиховання та саморегуляцію особистості в процесі фахової підготовки; 

концептуальні положення теорії й практики формування суб’єктності майбутніх 

учителів у структурі фахової підготовки; суб’єктно-діяльнісний підхід до 

суб’єктності як моделювання певного освітнього середовища, педагогічної 

ситуації, у межах якої суб’єкти освітнього процесу активно включаються в 

педагогічну взаємодію, яка за зазначених умов стає суб’єкт-суб’єктною;  

– удосконалено форми та методи професійної підготовки майбутніх 

учителів у вищих навчальних закладах, навчально-методичне забезпечення 

особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів на різних етапах 

освітнього процесу, критерії й показники рівня сформованості суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

змістовних та технологічних складників науково-методичного супроводу й 

реалізації запропонованих педагогічних умов, які ґрунтуються на суб’єкт-

суб’єктній педагогічній взаємодії, що може розглядатися як механізм 
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формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Розроблено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу 

„Суб’єктно-професійне становлення майбутнього вчителя” та факультативного 

дистанційного курсу з оптимізації іншомовної підготовки майбутніх учителів  на 

основі інформаційно-комунікативних технологій.  

Результати дослідження можуть бути використані в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах різного рівня, 

науково-педагогічної підготовки магістрантів, у системі підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, самоосвітній та самовиховній діяльності 

студентів педагогічних навчальних закладів, у розробці навчально-методичного 

забезпечення фахової підготовки майбутніх учителів. 

Результати роботи впроваджено в освітній процес ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка № 1/2466 від 

16.12.2016 р.), Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (довідка № 5969/01-55/02 від 14.12.2016 р.), Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 467-Н від 

12.10.2016 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 34 від 09.11.2016 р.), Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (довідка № 848 від 15.12.2016 р.), ПВНЗ „Краматорський 

економіко-гуманітарний інститут” (довідка № 151 від 10.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботі, опублікованій у співавторстві, 

полягає в теоретичному обґрунтуванні проблем формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, розгляді аспектів 

інтерактивного навчання, форм контролю проектної діяльності майбутнього 

вчителя в процесі фахової підготовки у ВНЗ. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на наукових 

конференціях різного рівня: Міжнародних – „Ціннісні пріоритети освіти XXI 

століття: європейський вектор розвитку вищої школи” (Луганськ, 2011), 

„Педагогическое образование: вызовы XXI века” (Москва, 2011), 

„Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість 

освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця” (Ялта, 2011), 

„Теория и практика образования в современном мире” (Санкт-Петербург, 2012), 

„Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор” (Ялта, 2012), 

„International Symposium on Language and Communication: Research trends and 

challenges” (Turkey, İzmir University, 2012), „Современная наука: тенденции 

развития” (Будапешт, 2013), „Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору” (Київ, 2013), „Інноваційний потенціал 

світової науки – XXI століття” (Запоріжжя, 2014), „Організація самостійної 

роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір” 

(Донецьк, 2014), „Education Culture and Society 2014” (Poland, University of 
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Wroclaw, 2014), „Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації 

професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи” 

(Дрогобич, 2014), „Теорія і практика управління педагогічним процесом” 

(Одеса, 2014), „Современные проблемы науки и образования – 2015” 

(Будапешт, 2015), „Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та націо-

нальний виміри змін” (Суми, 2015), „Наука, освіта, суспільство очима молодих” 

(Рівне, 2015), „Вища школа: сучасні тенденції розвитку” (Черкаси, 2015), 

„Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной 

системы „школа – университет – предприятие” (Гомель, 2015), „Педагогіка 

вищої школи: методологія, теорія, технології” (Київ – Кам’янець-Подільський, 

2015), „Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні” (Київ, 

2016), „Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти 

та індикатори” (Старобільськ, 2016); Всеукраїнських – „Іноземні мови у вищій 

освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 

2012), „Январские педагогические чтения: Современная система образования: 

опыт прошлого – взгляд в будущее” (Сімферополь, 2014), „Інноваційний 

потенціал світової науки – XXI сторіччя” (Запоріжжя, 2014), „Упровадження 

основних положень закону України «Про вищу освіту» як засіб забезпечення 

європейського рівня діяльності вищої школи” (Полтава, 2015), ,,Трансформація 

національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів” 

(Старобільськ, 2016); на засіданнях кафедри педагогіки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”, щорічних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу університету. 

Кандидатська дисертація на тему „Формування соціокультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній 

діяльності університету” (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 

захищена у 2009 році в ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської 

не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 46 

публікаціях, з них 45 – одноосібні: 3 монографії (2 одноосібні та 1  

колективна), 21 стаття в наукових фахових виданнях України, 5 статей – у 

міжнародних періодичних виданнях та виданнях, включених до міжнародних 

наукомет-ричних баз; 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (538 

найменувань, з них 58 – іноземними мовами), 14 додатків на 54 сторінках. 

Дисертація містить 20 таблиць та 8 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 476 

сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

проблему, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, методи 

дослідження, його методологічні й теоретичні засади, представлено концепцію; 

розкрито наукову новизну й практичне значення дисертаційної роботи; 

наведено відомості про впровадження та апробацію одержаних результатів, 

структуру. 

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади психолого-

педагогічного дослідження суб’єктності майбутніх учителів” – визначено 

теоретичні та методологічні засади досліджуваної проблеми; схарактеризовано 

генезу поняття „суб’єктність” у вітчизняних і зарубіжних психолого-педаго-

гічних дослідженнях, теоретико-методологічні засади сучасних уявлень про 

суб’єктність майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Теоретико-методологічні засади роботи забезпечено положеннями 

системного та суб’єктно-діяльнісного підходів. Системний підхід  

(В. Афанасьєв, М. Каган, В. Садовський, А. Уйомов, Е. Юдін та ін.) є особливо 

значущим для проведеного дослідження, оскільки врахування його 

фундаментальних положень дало змогу представити цілісність розробленої 

системи формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки, а також аргументувати доцільність її побудови та реалізації.  

Суб’єктно-діяльнісний підхід (В. Андрущенко, Б. Ананьєв, Г. Атанов, 

І. Бех, А. Брушлинський, В. Давидов, С. Кашлєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 

В. Сєриков, В. Шадриков та ін.) ґрунтується на взаємозумовленості особистості 

й діяльності, опосередкованості зовнішнього впливу на людину її особистісним 

досвідом, що сприяє потенційному розвитку особистості майбутніх учителів як 

суб’єктів діяльності, а також формуванню суб’єктності.  Згідно із суб’єктно-

діяльнісним підходом процес становлення суб’єктності відіграє ключову роль у 

педагогічній освіті, професійному самовизначенні майбутнього педагога, що 

дозволяє організувати ефективну взаємодію й взаєморозуміння між викладачем 

і майбутніми вчителями в процесі фахової підготовки на засадах принципів 

суб’єкт-суб’єктних взаємин і діалогічності. Відповідно до концептуальних 

положень формування суб’єктності ефективність формування професійно 

значущих особистісних якостей у майбутніх учителів зумовлена певним рівнем 

суб’єктності в студентів університету, завдяки якій виявляються такі особистісні 

новоутворення, як самопізнання, самоактуалізація, самовдосконалення, 

самовиховання, необхідні сучасному фахівцю в досягненні самореалізації в 

педагогічній кар’єрі.   

Відповідно до положень аксіологічного підходу (Н. Асташова, І. Бех, 

І. Зязюн, А. Кір’якова, В. Крижко, В. Сластьонін, Г. Чижакова та ін.) ціннісне 

ставлення має індивідуально-релятивний характер, оскільки в кожного 
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майбутнього вчителя свій, особливий суб’єктивний ціннісний світ, що 

зумовлює і проблемність цього аспекту, і його фундаментальність у процесі 

формування суб’єктності майбутніх учителів. Це положення дозволяє 

обґрунтувати принцип зумовленості аксіологічного компонента суб’єктності 

потребами суспільства в оновленні педагогічної освіти у вимірах 

націотворчості. Аксіологічний підхід дозволяє розглядати професійно-

педагогічну діяльність майбутніх учителів як реальну можливість формування 

суб’єктності, як створення умов самоорганізації майбутньої професійної 

діяльності, як окреслення перспектив і цілей на основі визначення особистісних 

смислів, пошук варіантів суб’єктної реалізації цілей і цінностей та усвідомлення 

особистісних і професійно-педагогічних цінностей. 

У філософсько-психологічних теоріях цінності наголошено на 

значущості формування ціннісних орієнтирів майбутніх учителів як суб’єкта 

життєвої і професійної діяльності. Ідеї аксіології, аксіологічного підходу 

слугують базисом для обґрунтування процесу взаємообміну ціннісними 

смислами як основної мети та основи формування суб’єктності в процесі 

фахової підготовки у ВНЗ. При цьому навчання передбачає присвоєння 

студентом професійно значущих цінностей, їх трансформацію в особистісно 

значущі цінності та смисли професійно-педагогічної діяльності.  

Положення синергетичного підходу (О. Вознюк, О. Князєва, В. Кремень, 

С. Курдюмов, В. Кушнір та ін.) дозволяють розглядати педагогічні системи як 

відкриті, нелінійні й такі, що здатні до саморозвитку; процес підготовки 

фахівців – як багатовекторний та особистісно зорієнтований; пізнання 

одиничного – як самостійне явище та як важливий і значущий компонент 

системи. Синергетична методологія орієнтована на ідеї саморозвитку системи, 

ідеї усвідомлення єдності світу. Отже, визначення синергетичного підходу як 

одного з методологічних у нашому дослідженні дозволило спроектувати 

систему, у якій передбачено можливість для саморозвитку її підсистем. 

Відповідно до полісуб’єктного підходу (О. Анісімов, І. Бех, О. Дуба-

сенюк, І. Зязюн, В. Петровський та ін.) основою формування суб’єктності 

майбутніх учителів є суб’єкт-суб’єктна взаємодія, яка передбачає залучення 

майбутніх учителів до навчального процесу як суб’єктів власного навчання, 

реалізацію принципів діалогічності в навчально-виховному процесі. Роль викла-

дача змінюється й трансформується в спрямувальну, супроводжувальну, 

фасилітативну, корегувальну, а майбутні вчителі отримують більшу 

самостійність у навчальному процесі.  

Акмеологічний підхід (А. Деркач, Н. Кузьміна та ін.) актуалізує 

взаємозв’язок формування суб’єктності та закономірностей і механізмів набуття 

професіоналізму майбутніми вчителями. Акмеологічна концепція розуміння 

суб’єктності зосереджує увагу на професіоналізмі як на виявленні найвищого 

ступеня самореалізації особистості в професійно-педагогічній діяльності. В 
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основі теорії професіоналізму лежить Я-концепція, яку становлять різні 

уявлення про самого себе, що відрізняються неоднаковим ступенем 

адекватності. Положення підходу дозволяє обґрунтувати принцип побудови „Я-

концепції” професійного самостановлення як фахівця на підґрунті усвідомлених 

суперечностей між реальним та ідеальними образами професійного „Я”.  

Категорійно-поняттєвий апарат дослідження включає насамперед такі 

поняття, як „суб’єкт”, „суб’єктність”, „суб’єктність майбутнього учителя”, 

„самовизначення”, „самосвідомість”, „самопізнання”, „самоосвіта”, „самовихо-

вання”, „самооцінка”, „саморегуляція”, „саморозвиток”, „самовдосканалення”. 

Філософський контекст дослідження проблем суб’єкта та суб’єктності 

пов’язано із ідеєю Р. Декарта про „модус субстанції” – „тіло, що мислить”, 

концепцією трансцендентального суб’єкта І. Канта, теорією суб’єктивності 

Г. Гегеля, науковими положеннями Г. Фіхте щодо „справи-дії” (Thathandlung) 

як вольового акту самопокладання тощо. Сучасна філософська думка розглядає 

суб’єкт як носія діяльності, свідомості та пізнання, суб’єктність – як соціальну 

форму людської активності, тобто наголошено на діяльнісно-перетво-

рювальному аспекті особистісного розвитку. Постнекласичний етап розвитку 

соціогуманітарного знання зумовлює розгляд суб’єктності у вимірі 

множинності, ціннісної зумовленості, відкритої подієвості існування. 

Аналіз основних положень філософсько-психологічної концепції суб’єк-

та С. Рубінштейна, психологічних теорій суб’єкта діяльності К.  Абульханової-

Славської, А. Брушлинського, О. Гогоберідзе, В. Знакова, В. Петровського та 

ін., психології суб’єктності (О. Волкова) зумовлює висновок, що психологічний 

контекст поняття „суб’єктність” пов’язано із розумінням трьох аспектів 

категорії суб’єкт: організація життя та діяльності, спосіб вирішення протиріч та 

вдосконалення (А. Брушлинський); феноменом надситуативної активності як 

прояву суб’єктності, яка відображає якісну своєрідність людини як вільної, 

відповідальної істоти, здатної до цілепокладання та розвитку (В. Петровський); 

визнанням суб’єктності як властивості особистості здійснювати 

взаємозумовлені зміни у світі, в інших людях, в людині (О. Волкова).  

Науково-педагогічний дискурс репрезентує уявлення про суб’єктність  

майбутніх учителів як: якісний стан особистості педагога, що констатує 

найвищий рівень професійного розвитку особистості педагога (С.  Кашлєв); 

інтегровану якість, що містить компоненти різних структур організації 

особистості та с тупенів психічного розвитку (Ф. Махаметзянова); 

особливу форму вияву й організації активного ставлення вчителя до себе 

як суб’єкта відносин з оточенням, ставлення до учнів як унікальних 

суб’єктів, до професійної діяльності як креативної й інноваційної 

(О. Мешко, Г. Мешко); цілісну аксіологічну  характеристику особистості,  

яка розкривається в сукупності діяльностей та їхній продуктивності,  

самоорганізації своєї поведінки, здатності з іставляти задум і реалізацію,  
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актуальне і потенційне, в умінні перетворювати себе та навколишню 

дійсність (Т. Ольхова) та ін.  

Отже, у психолого-педагогічному контексті суб’єктність пов’язана із 

розумінням особистості як: суб’єкта діяльності, здатного засвоїти й творчо 

перетворити цю діяльність; суб’єкта власного буття, свого внутрішнього 

світу, здатного планувати, мати критичне ставлення до своєї діяльності,  

вчинків, життєвої стратегії й життя.  

З урахуванням наукових підходів до сутності суб’єктності суб’єктність 

майбутнього вчителя визначено як якісний стан особистості майбутнього 

вчителя в процесі оволодіння різноманітними видами й формами 

професійно-педагогічної діяльності, що дозволяє цілеспрямовано, самостійно 

й саморегульованo перетворювати власні здібності на професійно важливі 

особистісні якості, які допомагають у досягненні професійного 

самовдосконалення, самореалізації й саморозвитку.  

У сучасному транзитивному суспільстві здатність педагога до 

цілеспрямованої перетворювальної діяльності, усвідомленого вибору та 

відповідальності щодо створення умов свого розвитку та професійної 

становлення набуває особливого значення.  

Теоретично обґрунтовано, що в основі поняття суб’єктності лежить 

діяльність суб’єкта, який створює власний соціальний простір, тому 

суб’єктність містить важливий компонент у змістовому значенні цього поняття, 

зокрема різні особистісні характеристики суб’єктності – „самості”.  

Аналіз суб’єктності в системі особистісних якостей майбутніх учителів 

дозволив виокремити якості, що зумовлюють ставлення до самого себе 

(самовизначення, самосвідомість, самопізнання, самооцінка, саморозвиток, 

самореалізація). Здатність до самовизначення передбачає вибір і формування 

суб’єктом власної системи цінностей, мотивів, уявлень про професійно-

педагогічну діяльність і самостійне визначення цілей, засобів їх досягнення. 

Сутність професійної самосвідомості вчителя визначають як відображення 

особистісного смислу професійно-педагогічної діяльності, ціннісного ставлення 

до професії, що стає умовою для самовизначення й самореалізації. Професійна 

самосвідомість майбутнього вчителя містить уявлення й відчуття вчителем 

самого себе в часі й просторі, що складається в професійний Я-образ. 

Самопізнання майбутніх учителів починається з відкриття самого себе, з 

виявлення позитивних особистісних якостей і потенційних можливостей як 

суб’єкта діяльності. Самопізнання сприяє пізнанню власного „Я-образу”, тобто 

визначенню життєвих і професійних цілей, ціннісних орієнтацій, 

першочергових потреб, провідних мотивів поведінки. Дослідження дало 

підстави для висновку, що саме самооцінка є основою порівняння самопізнання 

й власних можливостей з тими вимогами й завданнями, що зумовлені 

ситуаціями педагогічної й соціальної взаємодії. Установлено, що саморегуляція 
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передбачає вміння майбутніх учителів бачити кінцеву мету своєї діяльності, 

зокрема професійно-педагогічної діяльності, до того ж самостійно знаходити 

раціональні шляхи для її досягнення й реалізації.  

Проблема саморозвитку особистості відображена в наукових працях і 

вітчизняних (І. Бех, В. Зінченко, Б. Кобзар, В. Жигірь, Е. Зеєр, Л. Куликова, 

О. Кучерявий та ін.), і зарубіжних дослідників (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). Із 

позицій професійної педагогіки професійний саморозвиток визначають як 

процес формування й удосконалення професійних знань, умінь і навичок, 

професійно важливих якостей особистості, який передбачає такі елементи, як 

самоактуалізація (постановка цілей), самоорганізація (планування), самодетер-

мінація (добір прийомів і методів), самореалізація (реалізація задуму), самоана-

ліз і самооцінка (аналіз результатів саморозвитку). У загальному психологіч-

ному контексті можливості самореалізації людини визначає її суб’єктна позиція, 

яка об’єктивно формується й задається, натомість самореалізація реально 

забезпечує дистанцію руху вперед на оптимальному рівні саморозвитку 

людини, здійснюючи свої індивідуальні можливості й особистісні потреби. 

Розвиток суб’єктності зумовлює зміни позиції, ролі, можливостей суб’єкта, а 

також сприяє розширенню простору, ускладненню структури й змісту 

діяльності суб’єкта, а значить, змінюються можливості самореалізації.   

Обґрунтування теоретичних засад і уявлень про сутність, структуру й 

особистісні характеристики суб’єктності майбутніх учителів створили підґрунтя 

для визначення концептуальних положень формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки, розробки та обґрунтування системи 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

У другому розділі – „Сутність та структура суб’єктності майбутнього 

вчителя: концептуальні положення” – виокремлено детермінанти змісту 

суб’єктності, схарактеризовано особливості фахової підготовки у вимірах 

можливостей формування суб’єктності майбутніх учителів в університеті, 

представлено структуру суб’єктності майбутнього вчителя.  

Оскільки природа суб’єктності студента виявляється в його потребі 

пізнавати й перетворювати себе та навколишній світ, то суб’єктність зумовлена 

насамперед особистісними детермінантами (пізнавальна самостійність, 

суб’єктна активність, суб’єктний потенціал, суб’єктна позиція, суб’єктний 

досвід). Пізнавальну самостійність розглядаємо як основний детермінант 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, 

оскільки суб’єктність передбачає становлення самомотивації, саморегуляції, 

самоорганізації, самодіагностики, самокорекції навчально-пізнавальної діяль-

ності. Суб’єктна активність майбутніх учителів залежить від їхніх можли-

востей, які, з одного боку, були надані природою, а з іншого – набуті в на-

вчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Відповідно до потреб 

соціуму суб’єкт створює власну лінію поведінки для перетворення дійсності та 
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власного життя. Інший детермінант, який вливає на формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, – це суб’єктний потенціал 

майбутніх учителів, що містить потенціал досягнень і постійного самовдоско-

налення. В основі суб’єктної позиції особистості лежить активне ціле-

покладання, на подальшій стадії – коригування способів діяльності в педаго-

гічних ситуаціях, а наприкінці – здатність критично й інноваційно рефлексувати 

та прогнозувати результати педагогічної діяльності. Суб’єктний досвід творчої 

діяльності й основні її риси виявляються в самостійному перенесенні власних 

знань і умінь на нову ситуацію; упізнанні нової проблеми в знайомій ситуації, 

визначенні структури об’єкта та його нової функції, самостійному комбінуванні 

вже відомих способів діяльності й нових, побудові принципово нового способу 

вирішення проблеми за допомогою комбінування вже наявних. Суб’єктний 

досвід майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки – це складне 

утворення, яке містить сукупність уявлень майбутнього вчителя про сутність 

навчання в університеті, сформовану внутрішню позицію щодо навчально-

виховного процесу, емоційно-ціннісні вияви, що виникають під час освітнього 

процесу, стереотипні поведінкові реакції на різні педагогічні ситуації.  

Аналіз теоретичних джерел (О. Абдулліна, Л. Березовська, Є. Бондарев-

ська, С. Вітвицька, Б. Гершунський, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

В. Кремень, І. Зимня, О. Кучерявий, О. Ліннік, Л. Мітіна, А. Маркова, 

С. Савченко, О. Шмирко та ін.) дав змогу зробити висновок щодо особливостей 

фахової підготовки у вимірах можливостей формування суб’єктності майбутніх 

учителів в університеті. Ціннісні орієнтації постають ядром у фаховій 

підготовці майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності, 

зумовлюють ідеали та смисли, які допомагають майбутнім учителям усвідомити 

своє призначення в педагогічній професії. У процесі рефлексії педагог аналізує 

педагогічну діяльність й встановлює ступінь відповідності її результатів цілям і 

завданням педагогічного процесу, крім того, самокритично оцінює власну 

педагогічну діяльність як організатора педагогічного процесу.  

На основі вивчення наукових робіт дослідників визначено такі 

особливості суб’єктності в системі особистісних якостей майбутніх учителів: 

ядром суб’єктності майбутніх учителів є результат самопізнання особистості 

для встановлення ступеня відповідності компонентів „Я-реальне” та „Я-

ідеальне” з метою виходу на „Я-концепцію” в напрямі досягнення суб’єктності 

засобами самоосвіти й самовиховання; самовизначення й самоаналізу як 

фундаменту забезпечення професійного саморозвитку в процесі професійної 

самореалізації, самоосвіти й самовиховання; професійно-педагогічна 

життєдіяльність дозволяє майбутнім учителям самореалізуватися й 

самоактуалізувати власні потенційні професійні можливості; суб’єктність 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки дозволяє їм свідомо 
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проектувати власну професійно-педагогічну кар’єру й формувати власне 

професійне життя.  

Реалізація положень системного підходу, теорії функційних систем 

П. Анохіна, відомого положення М. Бернштейна про те, що „задача народжує 

орган” дозволили встановити, що в особистісному та професійному становленні 

суб’єктність виконує такі функції, як мотиваційна, аналітична, проектувальна, 

ціннісно-орієнтаційна, регулятивна, організаційна, стимулювальна, перетворю-

вальна, функції самопізнання та саморегуляції. Поліфункційність суб’єктності 

майбутніх учителів зумовлює визначення її атрибутивних властивостей та 

відповідної структури. 

На підставі аналізу філософських та психологічних підходів до феномену 

суб’єктності репрезентовано такі основні атрибутивні властивості 

суб’єктності особистості, як здатність до цілепокладання, активність, свобода 

вибору та відповідальність за нього, здатність до рефлексії, саморегуляція, 

ціннісні орієнтації, усвідомлення власної унікальності, самостійність, автономія, 

самодетермінація, розуміння та прийняття Іншого. 

Базуючись на наукових підходах до суб’єктності в системі особистісних 

якостей майбутніх учителів, було сформульовано принципи модельного уявлен-

ня щодо структури суб’єктності майбутніх учителів.   

Принцип проектування структури суб’єктності майбутнього педагога 

зумовлений необхідністю встановлення системних зв’язків у структурі 

суб’єктності майбутніх учителів. В основу проектування структури суб’єктності 

майбутніх учителів покладено уявлення про їхню здатність до саморозвитку й 

самореалізації. Фахова підготовка майбутніх учителів передбачає використання 

таких форм і методів, які сприяють створенню умов для творчої самореалізації 

майбутнього педагога, його саморозвитку. 

Принцип зумовленості аксіологічного компонента суб’єктності потре-

бами суспільства в оновленні педагогічної освіти у вимірах націотворчості 

базується на аксіологічному вимірі процесу фахової підготовки майбутніх 

учителів, значущості професійних та особистісних цінностей у їхньому 

становленні як суб’єктів соціальної та професійної діяльності.   

Принцип опертя на самовиховання й самоосвіту зумовлений 

необхідністю у процесі фахової підготовки майбутніх учителів спиратися на 

самоосвіту і самовиховання, які сприяють розвитку професійної самотворчості 

та втілюються через самопрезентацію особистістю власної сутності як учителя-

професіонала.   

Принцип смислотвірної мотивації інтелектуальної, емоційно-вольової і 

комунікативної активності у професійному становленні і розвитку базується 

на концептуальній схемі функціонування цілісної системи активності особис-

тості у професійно-педагогічному зростанні як структурно-рівневому процесі її 

професійно-культурного розвитку. Цей принцип у процесі фахової підготовки 
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майбутніх учителів є провідним, оскільки згідно з акмеологічним підходом саме 

цілісна система активності впливає на досягнення вершин у професійному 

плані. Інтелектуальна, емоційно-вольова й комунікативна активність постають у 

ролі структурних компонентів активності майбутнього вчителя як особливої 

системи, яка зорієнтована на його професійне зростання протягом життя.  

Принцип віддзеркалення в професійній самосвідомості цілісного образу 

реального „Я” як фахівця в результаті самопізнання і самооцінки професійної 

готовності передбачає усвідомлення образу реального „Я” відповідно до „Я-

концепції”, ціннісних професійних орієнтацій, тобто професійного становлення 

як фахівця, проектування цієї концепції, накреслення перспектив та планів щодо 

професійної самотворчості.  

Віддзеркалення образу „Я” в самосвідомості передбачає становлення 

власного внутрішнього неповторного індивідуального світу, який виникає 

завдяки самопізнанню й самооцінці професійної готовності майбутнього 

вчителя. 

Принцип побудови „Я-концепції” професійного самостановлення як 

фахівця на підґрунті усвідомлених суперечностей між реальним та ідеальними 

образами професійного „Я”, який базується на концептуальних положеннях 

теорії „Я-концепції”. Стратегічний вплив цього принципу виявляється у 

прийнятті майбутнім учителем самоцінної філософії власного життєвого шляху 

як вчителя-професіонала та створення самого себе як професіонала. 

Принцип забезпечення неповторності в організації дій суб’єктного 

характеру зумовлений індивідуальною активністю кожного з майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки. Неповторність майбутнього вчителя – це 

результат природної своєрідності кожної особистості й несхожості на інших.  

З урахуванням наукових положень щодо сутності суб’єктності 

особистості, особливостей фахової підготовки у вимірах можливостей 

формування суб’єктності майбутніх учителів в університеті, функцій та 

атрибутивних властивостей суб’єктності, сучасних підходів до визначення 

структури суб’єктності особистості, зокрема й педагога (К. Абульханова-

Славська, Н. Большунова, О. Волкова, М. Ісаков, та ін.), принципів модельного 

уявлення досліджуваної структури розроблено та схарактеризовано структурну 

модель суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (Рис.1), 

яку ми розглядаємо як упорядковану сукупність компонентів (мотиваційного, 

аксіологічного, самопроектувального, діяльнісного), спрямованих на 

індивідуальне проектування концептуального бачення траєкторії досягнення 

вершин професійного зростання майбутніх учителів.  

Мотиваційний компонент передбачає формування мотивів активності в 

самопізнанні щодо професійної діяльності; усвідомленні потреби в 

самовдосконаленні впродовж життя; установки на професійну самореалізацію 

як засобу сприяння національному культуротворенню. 
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Рис. 1. Структурна модель суб’єктності майбутніх учителів 

 

Аксіологічний компонент представлено провідними цінностями 

професійного самостановлення та саморозвитку майбутнього вчителя як 

вчителя-професіонала.   

Самопроектувальний компонент передбачає активне включення 

майбутніх учителів у процесі самопізнання та цілепокладання в процесі 

професійної діяльності, здатність самопроектувати власну навчальну діяльність, 

траєкторію професійного становлення.    

Діяльнісний компонент суб’єктності майбутнього вчителя забезпечує 

формування його власної ідентичності в професійному оточенні; дії щодо 

реалізації можливостей у самовираженні та саморозвитку.  

У третьому розділі – „Система формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки в університеті” – розроблено та 

схарактеризовано систему формування суб’єктності майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки в університеті. 

Проведений аналіз навчальних планів і робочих програм ВНЗ дав змогу 

зробити висновок про відповідність загалом переліку педагогічних дисциплін, 

технологій, форм, методів, способів контролю основним блокам фахової 

підготовки. Виявлено перевагу практичних методів підготовки майбутніх учи-

телів на заключних етапах підготовки, а також періодичне застосування викла-
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дачами інтерактивних методів та творчих завдань, кількість яких збільшується 

на старших курсах. Водночас, аналіз матеріалів емпіричного дослідження 

засвідчив, що розв’язання проблеми формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки переважно відбувається безсистемно. 

Причину цього явища вбачаємо в тому, що зміст фахової підготовки не 

забезпечує створення певних педагогічних умов для розвитку й саморозвитку в 

професійній самосвідомості майбутнього вчителя „Я-концепції” і не акцен-

тується увага на сформованості суб’єктності та суб’єктної позиції фахівців.  

Концептуальними засадами моделювання системи формування суб’єкт-

ності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки слугували: теоретичні 

засади системного підходу (В. Афанасьєв, М. Каган, Е. Юдін та ін.), теорія 

педагогічних систем (Н. Кузьміна, Ю. Сокольников, Н. Софронова та ін.), 

моделювання як методу наукового пізнання (О. Дахін, В. Докучаєва, В. Штофф 

та ін.); наукові положення щодо метасистемного принципу аналізу складних, 

багатовимірних явищ (Б. Ломов, А. Карпов та ін.), теорія „петлі зворотних 

зв’язків” (П. Анохін). 

Системний підхід до дослідження процесу формування суб’єктності 

майбутніх учителів зумовлює необхідність визначення метасистеми 

функціонування досліджуваного феномену з метою встановлення зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що детермінують прямі та зворотні зв’язки між процесом 

формування суб’єктності майбутніх учителів та середовищем її розвитку та 

становлення (Рис. 2).  

Рис. 2. Взаємозв’язок та взаємозумовленість системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів із метасистемою. 



 25 

Сутнісні ознаки метасистеми в єдності таких ієрархізованих складників, 

як культура, суспільство, освітнє середовище ВНЗ, зумовлюють особливості 

цільових орієнтирів процесу формування суб’єктності майбутніх фахівців, її 

функцій та змісту. Взаємозв’язок досліджуваної системи та відповідної 

метасистеми є нелінійним, багатовимірним, враховує можливості 

доповнюваності, компенсаторного впливу метасистеми загалом та окремих її 

складників зокрема, можливості резонансних впливів.  

Системний підхід до аналізу процесу формування суб’єктності майбутніх 

учителів зумовлює його розгляд з урахуванням провідних характеристик 

системи (цілісність, емерджентність, інтегративність, цілеспрямованість, 

здатність до саморозвитку тощо). 

Структурно-функційна модель системи формування суб’єктності майбут-

ніх учителів у процесі фахової підготовки включає такі блоки: концептуально-

цільовий, конструктивно-змістовний, технологічно-процесуальний, результа-

тивний (Рис. 3). Функційний зв’язок між блоками системи (прямий та 

зворотний) дозволяє забезпечити гнучкість, прогностичність системи на рівні 

інформаційних, організаційно-діяльнісних, комунікативних зв’язків.  

Концептуально-цільовий блок представлено метою, яка детермінована, з 

одного боку, соціальним замовленням суспільства на підготовку висококваліфі-

кованих педагогів з усталеною гуманістичною позицію та, з іншого – 

внутрішніми потребами майбутніх учителів у становленні як суб’єктів педаго-

гічної діяльності та власної життєтворчості тощо; відповідними методологіч-

ними підходами (системний, суб’єктно-діяльнісний, синергетичний, особис-

тісно зорієнтований, аксіологічний, компетентнісний, полісуб’єктний, рефлекс-

сивний, акмеологічний), принципами (цілісності, інтегративності, 

континуальності та темпоральності, діалогічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

випереджальності, прогностичності, персоніфікації).  

Змістовний блок відображає, по-перше, конструювання суб’єктно 

зорієнтованого поля у змісті фахової підготовки майбутніх учителів у контексті 

єдності аудиторних та позааудиторних занять у процесі вивчення майбутніми 

вчителями психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик, у процесі 

проходження педагогічної (виробничої) практики; по-друге, створення 

педагогічних умов формування суб’єктності майбутніх учителів, які 

реалізуються протягом таких етапів, як ціннісно-мотиваційний; конструктивно-

змістовний; технологічний; оцінно-рефлексивний; коригувальний. 

Технологічно-процесуальний блок розкриває сутнісні ознаки науково-

методичного супроводу процесу формування суб’єктності майбутніх учителів, 

відповідні технології, форми та методи суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів з 

викладачами, кураторами у ВНЗ; дозволяє спрямовувати досліджуваний процес 

на забезпечення індивідуалізації, варіативності, самоорганізації навчальної, 

самоосвітньої та самовиховної діяльності майбутніх учителів. 
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Рис. 3. Структурно-функційна модель системи формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки 
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Орієнтація на положення насамперед суб’єкт-діяльнісного, особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного підходів, суб’єктно-розвивальної концепції 

навчання зумовила виокремлення таких технологій навчання, як інтерактивні, 

проектні, тренінгові (тренінги особистісних змін, комунікативні, рефлексивні 

тренінги), технологій проблемного, ігрового та ситуаційного навчання, 

дистанційного навчання (самостійне навчання, електронне навчання із 

супроводом, електронне навчання під керівництвом учителя, змішане 

дистанційне навчання). 

Результативний блок створює передумови для якісної оцінки 

ефективності розробленої системи, уможливлює аналіз динаміки 

сформованості суб’єктності майбутніх учителів згідно з визначеними 

критеріями та рівнями, забезпечує підґрунтя для корекції процесу формування 

суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей. 

Система формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі 

фахової підготовки передбачає: обмін культурними смислами між суб’єктами 

навчання, який відбувається в процесі діалогової, творчої навчальної 

взаємодії; визначальну роль у професійному становленні майбутнього вчителя 

відіграє освітнє середовище ВНЗ; вирішення навчальних проблем є 

максимально ефективним в умовах діалогу з опорою на життєвий та 

навчальний досвід; фахову підготовку майбутніх учителів передбачає 

проведення інтерактивних лекцій і практичних занять; джерело ціннісних і 

навчальних смислів у проектуванні „Я-концепції” професійного 

самостановлення і саморозвитку як фахівця-педагога. 

У межах розробленої системи передбачено реалізацію таких 

педагогічних умов: створення позитивної суб’єктної настанови на професійно-

педагогічну діяльність майбутніх учителів у процесі фахової підготовки; 

спеціальна інтерактивна підготовка на основі суб’єкт-суб’єктної педагогічної 

взаємодії зі стимулювання особистості майбутніх учителів до саморозвитку; 

набуття практичного суб’єктного досвіду майбутніми вчителями під час 

проходження педагогічної практики. Остаточно розмежувати сфери впровадь-

ження кожної з педагогічних умов неможливо, оскільки процес формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки має цілісний та 

системний характер і відбувається в єдиному навчальному просторі.  

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 

системи формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки” – викладено методику діагностування та стан сформованості 

суб’єктності майбутніх учителів на основі розроблених критеріїв та 

показників; розкрито зміст та перебіг формувального експерименту; 

проаналізовано динаміку рівнів сформованості суб’єктності майбутніх 

учителів в умовах дослідно-експериментальної роботи. 
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Діагностику було спрямовано для з’ясування реального стану досліджу-

ваної якості майбутніх учителів, відстеження динаміки процесу набуття 

майбутніми педагогами суб’єктності в умовах впровадження спеціально 

розробленої педагогічної системи та апробації її науково-методичного 

забезпечення. Процедура діагностування здійснювалася на основі викорис-

тання комплексу стандартизованих та адаптованих методик та методів, 

зокрема тесту виявлення схильності до самоусвідомлення „Перевір себе”, 

методики вивчення самооцінки особистості (О. Кучерявий), анкети для май- 

бутніх учителів і експертів учителів-методистів „Бути суб’єктом професійно-

педагогічної діяльності”, тренінгу „Розвиток самооцінки і пізнання своєї 

особистості”,  „Типи самовдосконалення” (Є. Головаха, Н. Паніна) тощо.  

Проведенню констатувального етапу педагогічного експерименту 

передувала розробка критеріїв та відповідних показників сформованості  

суб’єктності майбутніх учителів з урахуванням теоретико-методологічних 

засад дослідження, функцій та особливостей процесу формування 

суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей. Було визначено 

взаємопов’язану сукупність критеріїв, що відображають цілісність процесу 

формування суб’єктності майбутніх учителів, зокрема: ціннісно-мотиваційний 

– стосується мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя, 

відображає мотиви й ціннісні орієнтації щодо вибору педагогічної професії, 

характеризує прояви соціально-професійної активності, ініціативності 

майбутнього педагога, здатність до саморозвитку; потреби виявляти 

суб’єктність у різних видах професійно-педагогічної діяльності, у процесі 

саморозвитку творчої індивідуальності; прагнення до осмислення 

можливостей власного професійно-педагогічного потенціалу, підвищення 

адекватної самооцінки й систематичного аналізу власного суб’єктного 

досвіду; самозростання образу „Я-професіонал”; когнітивний – характеризує 

активність майбутніх учителів щодо самоосвіти в професійно-педагогічній 

сфері; психолого-педагогічні та предметно-методичні знання, засвоєння яких 

забезпечує формування професійної суб’єктності; загальну педагогічну 

ерудицію; набуття самоосвітнього суб’єктного досвіду в процесі педагогічної 

практики, інноваційної творчої діяльності; прогностично-діяльнісний – 

окреслює здатність майбутніх учителів до цілепокладання в контексті 

оволодіння професійно-педагогічною діяльністю; уміння організувати 

систематичну й цілеспрямовану діяльність особистості, орієнтовану на 

формування й удосконалення позитивних професійно значущих якостей, 

самостійно забезпечувати умови для набуття власної суб’єктності щодо 

професійно-педагогічної діяльності, проектувати  суб’єктну модель діяльності 

на основі життєвої стратегії щодо самореалізації в професійно-педагогічній 

діяльності; рефлексивно-регулятивний – виявляється в умінні майбутніх 

учителів бачити кінцеву мету професійно-педагогічної діяльності й 
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самостійно знаходити оптимальні шляхи її досягнення й реалізації; здатність 

визначати індивідуальну стратегію і суб’єктний простір, що сприятимете 

формуванню професійної суб’єктності; порівнювати в процесі самопізнання 

результат власної суб’єктності з еталоном професійно-педагогічної діяльності; 

самостійно коригувати стратегію особистісних досягнень у майбутній 

професійно-педагогічній кар’єрі. З урахуванням сутнісних характеристик 

визначених критеріїв та показників було визначено такі рівні сформованості 

суб’єктності майбутніх учителів: низький, середній, високий.  

За результатами констатувального експерименту встановлено, що 

переважна більшість студентів КГ і ЕГ мають низький та середній рівень 

сформованості суб’єктності. Так, у КГ за ціннісно-мотиваційним критерієм 

близько половини студентів мають низький та середній рівень сформованості 

суб’єктності; за когнітивним – 78%, за прогностично-діяльнісним – 80%, за 

рефлексивно-регулятивним – 73%; у ЕГ відповідно – 68%, 73%, 84%, 74%. 

Як свідчать дані констатувального зрізу, майбутні вчителі найбільшою 

мірою усвідомлюють власні потреби щодо вибору майбутньої професійно-

педагогічної діяльності (78%), здатність чітко визначати власні мотиви й 

потреби педагогічної освіти (33%), мотиви майбутньої педагогічної діяльності 

(64%), прагнення до саморозвитку (41%). На нашу думку, такі результати 

можна поясними тим, що в майбутніх учителів ще до вступу до університету 

виявляється на достатньо високому рівні ціннісне, вмотивоване, усвідомлене 

ставлення до професійно-педагогічної діяльності.  

Найменш розвиненою виявилася здатність до професійно-педагогічної 

самореалізації, оскільки студенти тільки-но починають втілювати власні мрії 

бути вчителем (12%). Майже половина респондентів не усвідомлює значення 

власного самопізнання й самозростання образу „Я-професіонал” (53%), 

оскільки має знижені показники самооцінки.  

Низьким виявився рівень сформованості вміння цілепокладання й 

уміння проектувати модель власної діяльності на основі життєвого досвіду. У 

середньому лише 10% респондентів показали достатній рівень їхнього 

розвитку, близько половини (56%) майбутніх учителів прагне їх набути, а 

третина (34%) – не бачить у цьому ніякої потреби. Незначна кількість студен-

тів володіє уміннями самостійно забезпечувати умови для набуття власної 

суб’єктності (6%), що можна пояснити несформованістю в них суб’єктності.  

Аналіз результатів констатувального експерименту вказує на те, що 

майбутні вчителі не усвідомлюють достатньою мірою значущість таких умінь, 

як цілепокладання в оволодінні професійно-педагогічною діяльністю (46%), 

організація систематичної й цілеспрямованої діяльності, зорієнтованої на 

формування позитивних професійно значущих якостей (35%), та вміння 

самостійно забезпечувати умови для набуття власної суб’єктності (43%). 

Достатню розвиненість таких умінь було виявлено лише у 10% респондентів.  
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Установлено також, що майже третина майбутніх учителів не володіє 

вмінням створювати індивідуальну стратегію й суб’єктний простір (33%), а 

також самостійно корегувати стратегію особистісних досягнень у професійно-

педагогічній кар’єрі (39%) і не вважає за потрібне це робити.  

Проведене опитування студентів, викладачів, учителів-методистів 

(останні були експертами) засвідчило незадоволеність сформованим рівнем 

суб’єктності всіх учасників експерименту, що створює передумови для 

цілеспрямованого й системного формування цієї важливої особистісної якості 

майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей. 

Для виконання завдань формувального етапу було проведено 

експериментальну перевірку спроектованої системи формування суб’єктності, 

що було здійснено з урахуванням теоретично обґрунтованих методологічних 

підходів, визначених принципів, педагогічних умов, форм, методів та етапів її 

реалізації, а також спеціально розробленого науково-методичного супроводу. 

Формувальний етап експерименту було проведено на базі ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Миколаїв-

ського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії, ПВНЗ „Краматорський економіко-

гуманітарний інститут”.  

Ефективному впровадженню спроектованої системи сприяли такі 

педагогічні умови: створення позитивної суб’єктної настанови на професійно-

педагогічну діяльність майбутніх учителів у процесі фахової підготовки; 

оптимізація іншомовної підготовки майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки на основі інформаційно-комунікативних технологій; спеціальна 

інтерактивна підготовка на основі суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії зі 

стимулювання особистості майбутніх учителів до саморозвитку; набуття 

практичного суб’єктного досвіду майбутніх учителів у ході проходження 

педагогічної практики.   

Реалізація системи формування суб’єктності у процесі фахової 

підготовки передбачала також розробку науково-методичного супроводу, 

впровадження якого забезпечувало ефективну взаємодію суб’єктів (студентів, 

викладачів, кураторів академічних груп, керівників педагогічної практики та 

ін.) освітнього процесу в єдності аудиторної та позааудиторної роботи шляхом 

розробки необхідних рекомендацій щодо включення інноваційних технологій 

у навчально-виховний процес університету, здійснення моніторингу процесу 

формування суб’єктності майбутніх вчителів. Продуктивному впровадженню 

науково-методичного супроводу сприяла реалізація його цільових функцій, що 

відображають зміст педагогічних завдань, які розв’язуються власне 

суб’єктами науково-методичного супроводу, та інструментальних 
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(розвивальної, фасилітативної, корекційної, діагностичної, прогностичної), що 

характеризують його технологічний аспект.  

Так, реалізація розвивальної функції передбачала створення 

викладачами, кураторами та ін. ситуацій розвитку, які сприяють появі 

новоутворень в особистісних якостях майбутнього вчителя й розкриттю його 

професійно-педагогічного потенціалу та індивідуальності як майбутнього 

професіонала. Фасилітативна – забезпечувала умови для успішної адаптації 

майбутніх учителів до нового професійно-педагогічного середовища та нових 

професійних ситуацій (входження у новий педагогічний колектив під час 

педагогічної практики, проведення перших уроків, організація позакласного 

заходу, участь у науково-методичних конференціях тощо). Корекційна – 

передбачала спрямованість педагогічних дій викладачів на зміни в ціннісній  

сфері майбутнього вчителя, що істотно впливають на його професійну 

поведінку. Реалізацію діагностичної функції було спрямовано на виявлення 

причин проблем і труднощів, які виникали у майбутніх учителів у процесі 

фахової підготовки. Сутність прогностичної функції полягала в обґрунтуванні 

певного прогнозу особистісних змін та проектуванні взаємодії всіх суб’єктів із 

майбутніми вчителями у процесі фахової підготовки. У своїй сукупності 

реалізація функцій науково-методичного супроводу забезпечувала досягнення 

головної мети – розвитку професійної суб’єктності майбутнього вчителя у 

процесі фахової підготовки. 

Реалізацію процесу формування суб’єктності здійснено поетапно з 

урахуванням виокремлених педагогічних умов та розробленого науково-

методичного супроводу. На першому етапі було дібрано адекватні методики 

самовиховання й самоосвіти відповідно до завдань професійної підготовки; 

установлено вихідний рівень сформованості суб’єктності майбутніх учителів, 

забезпечено ціннісно-мотиваційне підґрунтя процесів самопізнання, 

самоосвіти, самовиховання й саморозвиток студентів у процесі оволодіння 

обов’язковими та вибірковими навчальними дисциплінами фахової 

підготовки. 

На другому етапі вирішувалися завдання щодо проектування майбут-

німи фахівцями спільно з викладачами, кураторами, методистами-консуль-

тантами особистої моделі освітньої діяльності з урахуванням концептуальних 

положень особистісно зорієнтованої парадигми та інформаційно-

розвивального ресурсу науково-методичного супроводу, що забезпечувало 

переосмислення студентами теорії й практики за обраною проблемою, 

становлення суб’єктної позиції у процесі аудиторної та позаудиторної роботи.  

При цьому увагу було акцентовано на навчально-пізнавальній діяльності 

студентів, у ході якої реалізовувалися визначені педагогічні умови в межах 

оптимізації фундаментальної загальнопедагогічної, психолого-педагогічної, 

предметно-методичної, зокрема іншомовної, підготовки майбутніх учителів 
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на основі інформаційно-комунікативних технологій. Одним із продуктивних 

напрямів реалізації процесу формування суб’єктності студентів була розробка 

та впровадження курсу „Іноземна мова за профспрямуванням” з урахуванням 

психолінгвістичних, соціокомунікативних особливостей професійно-

педагогічної діяльності майбутніх учителів із використанням проектних 

технологій та ін. 

У ході третього етапу забезпечувалося оволодіння студентами 

формами, методами та засобами організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

процесі аудиторної та позааудиторної роботи, педагогічної практики, у 

науково-дослідній діяльності та спрямовувалося на усвідомлення майбутніми 

педагогами смислів педагогічної професії. Провідною педагогічною умовою 

на цьому етапі була спеціальна інтерактивна підготовка на основі суб’єкт-

суб’єктної педагогічної взаємодії зі стимулювання особистості майбутніх 

учителів до саморозвитку. Реалізація цієї педагогічної умови відбувалася 

впровадженням у навчальний процес  спецкурсу „Суб’єктно-професійне 

становлення майбутнього вчителя”, мета якого полягала в цілеспрямованому 

формуванні особистісних якостей і професійних умінь на основі суб’єктності 

майбутніх учителів. При цьому в усіх видах діяльності було забезпечено 

поєднання мотивів і цілей, внутрішніх інтенцій із зовнішнім педагогічним 

впливом, що сприяло зростанню самовизначення й усвідомлення студентами 

необхідності до саморегуляції в різних видах педагогічної діяльності. 

Науково-методичний супровід зазначеного етапу формування суб’єкт-

ності майбутніх учителів системно реалізовували викладачі, куратори 

академічних груп і методисти як керівники педагогічної практики протягом 

усього періоду навчання в університеті. Провідними на цьому етапі були 

методи пошуково-дослідницького характеру, реалізація яких передбачала 

залучення майбутніх учителів до участі в наукових студентських 

конференціях, олімпіадах, виконання індивідуально-дослідних робіт, що 

сприяло формуванню суб’єктності, набуттю майбутніми вчителями нового 

науково-педагогічного досвіду, розвитку самостійної діяльності, творчої 

активності.  

На четвертому етапі студенти оволодівали практичними вміннями 

організації різновидів самоосвітньої й самовиховної діяльності в контексті 

набуття суб’єктного досвіду та реалізації потенціалу власної суб’єктності; 

створювались умови для формування суб’єктної позиції в навчально-

професійній діяльності, а також умови для організації навчальної співпраці з 

учнями й набуття первинного рефлексивного досвіду. Цей етап передбачав 

рефлексію й зіставлення результатів із метою за допомогою визначених 

критеріїв і показників. Опанування майбутніми вчителями способів та засобів 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, здатність до рефлексивної діяльності 

формувалася в межах педагогічної практики. Осмислення цінностей 
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педагогічної професії відбувалося під час участі в роботі наукового гуртка, а 

також тренінгів, інтерактивних форм, методів та технологій (ділова гра, 

моделювання, проектування, модерування, тренінги особистісного розвитку 

„Бути суб’єктом власного життя”,  „Особистісні риси. П’ять добрих слів” 

(Г. Солдатова), „Типи самовдосконалення” (Є. Головаха, Н. Паніна) тощо). 

Широке запровадження саме інтерактивних форм та методів організації 

освітнього процесу в університеті забезпечувало ефективність реалізації 

системи формування суб’єктності майбутніх вчителів шляхом впровадження 

визначених педагогічних умов та науково-методичного супроводу. 

Наприкінці експериментальної роботи вагомого значення для 

майбутніх учителів набули форми та методи рефлексивної діяльності щодо 

формування суб’єктності, коригування перебігу процесу формування 

суб’єктності майбутніх учителів у фаховій підготовці.    

На завершальному етапі дослідно-експериментальної роботи за 

результатами контрольного зрізу було встановлено значне зростання кількості 

студентів в ЕГ, які досягли високого та середнього рівнів сформованості 

суб’єктності за всіма показниками (див. таблицю 1).  

Таблиця 1 

Розподіл студентів ЕГ за рівнями сформованості суб’єктності  

після формувального етапу (у %) 
 

 

Критерії 

сформованості 

суб’єктності 

Рівні сформованості суб’єктності   

низький середній високий 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

Ціннісно-

мотиваційний 
25 11 43 33 32 56 

Когнітивний 25 12 48 31 27 57 

Прогностично-

діяльнісний 
34 15 50 28 16 57 

Рефлексивно-

регулятивний 
29 6 46 29 26 65 

 

Вірогідність отриманих результатів підтверджено за допомогою 

методів математичної статистики. Для порівняння частотних розподілів 

експериментальних та контрольних груп майбутніх учителів за рівнями 

суб’єктності на констатувальному та формувальному етапах експерименту ми 

скористалися критерієм Пірсона 
2
, який дозволив зіставити два емпіричні 

розподіли та зробити висновок про те, чи узгоджуються вони між собою 

(Таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Порівняння розподілів майбутніх учителів КГ та ЕГ за рівнями 

сформованості суб’єктності на формувальному та констатувальному 

етапах експерименту (за критерієм Пірсона χ2) 

Критерії  

сформованості 

суб’єктності 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона χ2 при 

порівнянні КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона χ2 при 

порівнянні КГ та ЕГ на 

формувальному етапі 

Ціннісно- 

мотиваційний 
0,256 28,388 

Когнітивний 5,363 41,846 

Прогностично- 

діяльнісний 
6,506 27,303 

Рефлексивно- 

регулятивний 
0,462 31,345 

 

При порівнянні КГ і ЕГ на констатувальному етапі для всіх критеріїв 

суб’єктності, крім прогностично-діяльнісного, емпіричне значення критерію 
2

емп менше критичного значення 5,99 (відповідно 0,256; 5,363; 0,462), отже, 

відмінності між розподілами КГ та ЕГ до експерименту незначущі (p>0,05). За 

прогностично-діяльнісним критерієм відмінності значущі на рівні 0,05 

(емпіричне значення критерію 6,506). На формувальному етапі при порівнянні 

КГ і ЕГ емпіричне значення критерію 2 перевищує критичне значення 13,81 

(відповідні емпіричні значення критерію 28,388; 41,846; 27,303; 31,345), отже, 

відмінності між розподілами контрольних та експериментальних груп після 

експерименту статистично значущі на рівні p<0,001. 

Позитивна динаміка рівнів сформованості суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки в ЕГ засвідчує ефективність і 

доцільність упровадженої системи формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процес фахової підготовки. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й нове 

наукове вирішення актуальної проблеми формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовці, що полягає в обґрунтуванні 

теоретичних і методичних засад, розробці й експериментальній перевірці 

відповідної системи. 

1. Аналіз широкого кола вітчизняних і зарубіжних наукових джерел 

підтвердив актуальність досліджуваної проблеми в контексті 

соціокультурних, інноваційно-освітніх та інноваційно-технологічних 
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перетворень у суспільному житті України в контексті глобалізації світової 

спільноти, що спричинили появу нових вимог до якості фахової підготовки 

майбутніх учителів і спонукали до пошуку інноваційних сучасних 

технологічних механізмів формування вчителя нового типу.  

У дослідженні встановлено, що поняття „суб’єктність” є складним, 

багатоаспектним і міждисциплінарним, розглядається в контексті 

філософського, психологічного та власне педагогічного знання. З 

урахуванням сучасних підходів до визначення поняття „суб’єктність” у 

філософському та психологічному ракурсах суб’єктність майбутнього вчителя 

визначено як якісний стан особистості майбутнього вчителя в процесі оволо-

діння різноманітними видами й формами професійно-педагогічної діяльності, 

що дозволяє цілеспрямовано, самостійно й саморегульованo перетворювати 

власні здібності на професійно важливі особистісні якості, які допомагають у 

досягненні професійного самовдосконалення, самореалізації й саморозвитку.   

Таке розуміння поняття дозволило виділити в контексті різних підходів 

найбільш суттєві його ознаки й розглянути феномен „суб’єктність 

майбутнього вчителя” як результат фахової підготовки, що пов’язано з 

формуванням особистісних якостей щодо професійно-педагогічної діяльності. 

2. У роботі визначено особливості фахової підготовки у вимірах 

можливостей формування суб’єктності майбутніх учителів в університеті: 

фахова підготовка майбутніх учителів є складною, цілісною й динамічною 

системою, яка функціонує відповідно до мети, завдань і принципів підготовки 

фахівців; особистісний аспект фахової підготовки майбутніх учителів ми 

розглядаємо як систему заходів в освітньому процесі університету, які 

забезпечують формування морально-психологічної готовності майбутніх 

учителів до самостійної професійно-педагогічної діяльності; здатність до 

цілепокладання надає можливість майбутнім учителям проектувати й 

прогнозувати майбутню професійно-педагогічну діяльність і знаходити шляхи 

вирішення розвитку освітньої діяльності, а також застосовувати комплексний 

підхід до використання інноваційних досягнень і сучасних методів у 

педагогічній науці та практиці; педагогічну діяльність реалізує вчитель як 

суб’єкт цієї діяльності, а для суб’єкта характерні властиві йому професійно-

педагогічні орієнтири, досвід, майстерність, педагогічні установки, вибіркове 

ставлення до цільових орієнтирів діяльності, професійні переконання тощо; у 

структурі суб’єктності ціннісні орієнтації постають ядром у фаховій 

підготовці майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності, що 

розкривають ціннісні ідеали та смисли, які допомагають майбутнім учителям 

усвідомити своє призначення в педагогічній професії; здатність до рефлексії є 

невід’ємною властивістю практичного мислення майбутніх учителів, у про-

цесі якої педагог аналізує педагогічну діяльність і встановлює ступінь відпо-
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відності її результатів цілям і завданням педагогічного процесу, самокритично 

оцінює власну діяльність як організатора педагогічного процесу. 

3. Установлено, що процес формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки, її зміст і спрямованість зумовлені 

особистісними детермінантами (пізнавальна самостійність, суб’єктна 

активність, суб’єктний потенціал, суб’єктна активність, суб’єктна позиція, 

суб’єктний досвід) і середовищними детермінантами (зовнішні вимоги до 

фахової підготовки). Завдяки середовищним детермінантам процес 

формування суб’єктності майбутніх учителів може відбуватися стихійно без 

педагогічного впливу, натомість було доведено необхідність посилення 

педагогічного аспекту, покликаного зробити суб’єктність особистісно 

значущою для майбутніх учителів. Водночас слід урахувати, що традиційні 

технології формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки стрімко розвиваються в бік інформаційно-технологічної спрямо-

ваності, що також визначає необхідність їхнього педагогічного забезпечення.  

4. У процесі дослідження визначено концептуальні положення щодо 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, 

серед яких: 1) визнання суб’єктності як феномену особистісного та 

професійного становлення майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки 

у вищому навчальному закладі; розуміння суб’єктності як поліфункційного 

поняття, невід’ємного складника професійних особистісно значущих якостей 

сучасного вчителя, що забезпечує умови для успішного вирішення освітніх 

завдань, ціннісно-смислової самоорганізації поведінки та життєтворчості 

майбутніх учителів; 2) методологічні засади дослідження представлено 

взаємодією різних підходів до вивчення проблеми формування суб’єктності 

майбутніх учителів, зокрема: системного, суб’єктно-діяльнісного, синерге-

тичного, особистісно зорієнтованого, аксіологічного, компетентнісного, 

полісуб’єктного, рефлексивного, акмеологічного; 3) процес формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки є 

індивідуальним, своєрідним і неповторним, здійснюється у взаємодії та 

комплементарності впливів соціокультурного простору, освітнього 

середовища ВНЗ та особистісних детермінант (пізнавальна самостійність, 

суб’єктна активність, суб’єктний потенціал, суб’єктна позиція, суб’єктний 

досвід), з урахуванням послідовності та наступності етапів фахової підготовки 

майбутніх учителів; 4) специфіка процесу формування суб’єктності майбутніх 

учителів зумовлена необхідністю та доцільністю реалізації таких ідей: 

суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія та організація рефлексивної діяль-

ності її учасників як основа фахової підготовки; проектування майбутньої 

педагогічної діяльності майбутніх учителів; набуття майбутніми вчителями 

суб’єктного досвіду; 5) система формування суб’єктності майбутнього 

вчителя передбачає науково-методичний супровід реалізації основних завдань 
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досліджуваного процесу, інтегрує сучасні освітні технології професійної 

підготовки майбутніх учителів на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, процеси 

самопізнання, саморозвитку та самореалізації майбутніх учителів.  

5. На підставі сучасних наукових положень щодо сутності суб’єктності 

особистості, особливостей фахової підготовки у вимірах можливостей 

формування суб’єктності майбутніх учителів в університеті, функцій 

(мотиваційна, аналітична, проектувальна, ціннісно-орієнтаційна, регулятивна, 

організаційна, стимулювальна, перетворювальна, функції самопізнання та 

саморегуляції) та атрибутивних властивостей суб’єктності, принципів 

модельного уявлення досліджуваної структури розроблено та схарак-

теризовано структурну модель суб’єктності майбутніх учителів  у процесі 

фахової підготовки, яка включає такі компоненти, як мотиваційний, 

аксіологічний, самопроектувальний, діяльнісний. Проектування траєкторії 

індивідуального особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів 

вимагає побудови „Я-концепції”, яка полягає в адекватному співвідношенні 

реального й ідеального образу „Я” в результаті самоосвіти і самовиховання в 

процесі фахової підготовки, створенні цілісного образу „Я”.  

Структурна модель суб’єктності майбутнього вчителя базується на 

принципах: проектування структури суб’єктності майбутнього педагога; 

зумовленості аксіологічного компонента суб’єктності потребами суспільства в 

оновленні педагогічної освіти у вимірах націотворчості; опертя на 

самовиховання й самоосвіту; принцип смислотвірної мотивації інтелект-

туальної, комунікативної та емоційно-вольової активності у професійному 

становленні й розвитку; побудови „Я-концепції” професійного 

самостановлення „Я-фахівця” на підґрунті усвідомлених суперечностей між 

реальним та ідеальними образами професійного „Я”; забезпечення 

неповторності в організації дій суб’єктного характеру.  

Визначено сукупність критеріїв, що відображає цілісність процесу 

формування суб’єктності майбутніх учителів (ціннісно-мотваційний, 

когнітивний, прогностично-діяльнісний, рефлексивно-регулятивний), 

відповідні показники та рівні сформованості суб’єктності майбутніх учителів 

(низький, середній, високий). 

6. З урахуванням вимог метасистемного принципу аналізу складних, 

багатовимірних явищ  розкрито взаємозв’язок та взаємозумовленість системи 

формування суб’єктності майбутніх учителів та складників відповідної мета 

системи (культура, суспільство, освітнє середовище ВНЗ) з метою встановлення 

зовнішніх та внутрішніх чинників, що детермінують прямі та зворотні зв’язки 

між процесом формування суб’єктності майбутніх учителів та середовищем її 

розвитку та становлення.  

Розроблена система базується на ідеях: 1) аксіологізації засвоєння 

студентами змісту професійної підготовки на особистісній та діагностичній 
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основі; 2) прогнозування професійно-культурного саморозвитку особистості 

студента як майбутнього вчителя; 3) мобільності суб’єктів управління 

освітнім процесом у виконанні мотиваційної, проектувальної, організаційної і 

стимулювальної функцій розвитку суб’єктності майбутніх учителів; 

4) толерантності в забезпеченні педагогічної взаємодії як засобу реалізації 

майбутніми вчителями „Я-концепції” професійного самостановлення й 

саморозвитку; 5) полісуб’єктності в реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників освітнього процесу; 6) індивідуальності формування цілісного 

образу реального „Я” як „фахівця-педагога” в процесі саморозвитку; 

7) рефлексії професійного становлення майбутнього учителя в процесі 

реалізації власних можливостей у самовираженні, саморозвитку, у розкритті 

суб’єктного потенціалу в навчальній та професійній діяльності.  

7. Результати дослідження цілком підтвердили правильність 

гіпотетичних припущень про те, що процес формування суб’єктності 

майбутніх учителів потребує розробки системи її формування на основі 

науково-методичного супроводу. Методологія науково-методичного 

супроводу ґрунтується на засадах відкритої освіти, яка передбачає орієнтацію 

вітчизняної освіти на європейську й відповідає стратегії суб’єктно 

зорієнтованого розвитку майбутніх учителів. Сутнісні ознаки науково-

методичного супроводу репрезентовано у сукупності цільових функції, що 

відображають зміст педагогічних завдань, які розв’язуються власне 

суб’єктами науково-методичного супроводу, та інструментальних 

(розвивальної, фасилітативної, корекційної, діагностичної,  прогностичної), що 

характеризують його технологічний аспект.  

Науково-методичний супровід розглядається в контексті суб’єктно-

діяльнісного підходу, що додає до його розуміння низку важливих 

особливостей: 1) у широкому розумінні супровід охоплює весь спектр 

педагогічних впливів на професійний розвиток майбутнього вчителя, 2) в 

окремих випадках супровід набуває випереджувального характеру завдяки 

створенню викладачами певних педагогічних ситуацій розвитку, які сприяють 

появі новоутворень в особистісних якостях майбутнього вчителя й 

розкривають його професійно-педагогічні потенціали, що відображають 

індивідуальність майбутнього вчителя як професіонала; 3) на відміну від 

традиційної установки на розвиток особистості, створення позитивної 

суб’єктної настанови на професійно-педагогічну діяльність у контексті 

науково-методичного супроводу спрямовано на визначення мотивів і смислів 

власної педагогічної освіти, на професійне самовдосконалення й особистісне 

зростання, планування й прогнозування мети, змісту, структури, засобів 

педагогічної взаємодії, на визначення потреби в усвідомленні педагогом рівня 

самопізнання й самозростання образу „Я-професіонал”, на здійснення 

самопізнання й самоосвіти; 4) з позицій суб’єктно-діяльнісного підходу 
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науково-методичний супровід набуває рис випереджувального супроводу, що 

дозволяє викладачеві прогнозувати особистісні зміни майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки, проектувати зону їхнього найближчого розвитку 

й скоригувати особистісний досвід.  

8. У процесі експериментально-дослідної роботи було всебічно 

перевірено й апробовано систему формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки. Під час організації науково-

методичного супроводу найбільшу ефективність засвідчили такі освітні 

технології: інтерактивні, проектні, тренінгові (тренінги особистісних змін, 

комунікативні, рефлексивні тренінги), технології проблемного, ігрового та 

ситуаційного навчання, дистанційного навчання. Розроблено та впроваджено 

програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу „„Суб’єктно-

професійне становлення майбутнього вчителя”. Доведено доцільність 

використання таких вправ, як вправи-навіювання, завдання-настанови, 

завдання-самозобов’язання. Під час проектування й реалізації суб’єктно 

зорієнтованих педагогічних ситуацій ефективним виявився метод 

консультування, що становив особливим чином організовану взаємодію між 

консультантом і майбутнім учителем, спрямовану на вирішення проблем і 

внесення позитивних змін у педагогічну діяльність майбутнього вчителя. У 

стимулюванні процесів самоосвіти, самовиховання й саморозвитку 

продуктивним виявився метод модерування, який передбачав діяльність, 

спрямовану на розкриття потенційних суб’єктних можливостей майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки. В основі такого методу лежить 

використання спеціальних технологій, які допомагають організувати процес 

вільної комунікації, обміну думками, судженнями, що допомагає 

майбутньому вчителю прийняти професійно грамотне рішення за рахунок 

реалізації власної суб’єктності. 

9. Результати експериментальної роботи з упровадження системи 

формування суб’єктності майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки 

засвідчили доволі стійку динаміку окремих показників і загального рівня 

суб’єктності майбутніх учителів, що зумовлює висновок про підтвердження 

загальної гіпотези дослідження.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. 

Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з формуванням 

суб’єктності майбутніх учителів у контексті дистанційного навчання, 

вивченням особливостей формування суб’єктності майбутніх учителів за 

різною спеціалізацією, пошуком ефективних методів корекції результатів 

суб’єктності.   
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Шехавцова С. О. Теоретичні і методичні засади формування 

суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – 

Старобільськ, 2017. 

У дисертаційній роботі розкрито стан розробленості проблеми 

формування суб’єктності майбутніх учителів та визначено категорійно-

поняттєвий апарат дослідження, обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

та концептуальні положення формування суб’єктності майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки. Здійснено логіко-семантичний і психолого-

педагогічний аналіз поняття „суб’єктність майбутнього вчителя”, схарак-

теризовано особливості фахової підготовки у вимірах можливостей фор-

мування суб’єктності майбутніх учителів в університеті. Визначено сутність та 

структуру суб’єктності майбутніх учителів, особистісні детермінанти (суб’єктна 

активність, суб’єктний потенціал, суб’єктна позиція, суб’єктний досвід), 

критерії та рівні сформованості суб’єктності майбутніх учителів.   

Розроблено та обґрунтовано систему формування суб’єктності майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки, відповідні педагогічні умови, що 

ґрунтуються на суб’єкт-суб’єктній педагогічній взаємодії, принципах 

самоосвіти та самовиховання. Експериментально перевірено й доведено 

ефективність розробленої системи, орієнтованої на забезпечення суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в процесі фахової підготовки майбутніх учителів, поетапне 

формування суб’єктності майбутніх учителів, застосування сучасних освітніх 

технологій (інтерактивні, проектні, ігрові тощо технології; тренінги 

особистісних змін та ін.). Розроблено науково-методичне забезпечення 

формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 

Ключові слова: суб’єктність майбутніх учителів, фахова підготовка,  

суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія, самоосвіта, самовиховання, освітні 

технології, науково-методичний супровід, система формування суб’єктності 

майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. 
 

Шехавцова С. А. Теоретические и методические основы 

формирования субъектности будущих учителей в процессе 

профессиональной подготовки. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – ГУ „Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко”. – Старобельськ, 2017. 
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В диссертационной работе раскрыто состояние исследованности 

проблемы формирования субъектности будущих учителей, представлена 

характеристика категориально-понятийного аппарата. Обоснованы теоретико-

методологические принципы и концептуальные положения формирования 

субъектности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки.  

Субъектность будущего учителя определена как качественное состояние 

личности будущего учителя в процессе овладения разнообразными видами и 

формами профессионально-педагогической деятельности, что позволяет 

целеустремленно, самостоятельно и на основе саморегуляции преобразовывать 

собственные способности в профессионально важные личностные качества, 

которые помогают в достижении профессионального самосовершенствования, 

самореализации и саморазвития.  

Разработана и охарактеризована структурная модель субъектности 

будущих учителей в процессе профессиональной подготовки, включающая 

такие компоненты, как мотивационный, аксиологический, сампроектировоч-

ный, деятельностный. Доказано, что процесс формирования субъектности 

будущих учителей, его содержание и направленность предопределены 

личностными детерминантами (познавательная самостоятельность, субъект-ная 

активность, субъектный потенциал, субъектная позиция, субъектный опыт) и 

средовыми детерминантами (внешние требования к профессио-нальной 

подготовке). Охарактеризованы функции субъектности будущих учителей: 

мотивационная, аналитическая, проектировочная, ценностно-ориентационная, 

регулятивная, организационная, стимулирующая, преобразующая, функции 

самопознания и саморегуляции. 

Охарактеризованы особенности профессиональной подготовки в ракурсе 

возможностей формирования субъектности будущих учителей.  Определена 

совокупность критериев, отражающая целостность процесса формирования 

субъектности будущих учителей (ценностно-мотивационный, когнитивный, 

прогностично-деятельностный, рефлексивно-регулятивный), соответствующие 

показатели и уровни сформированности субъектности будущих учителей.   

С учетом положений системного подхода, метасистемного принципа 

анализа сложных, многомерных явлений разработана: система формирования 

субъектности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки, 

включающая такие блоки: концептуально-целевой, конструктивно-содер-

жательный, технологически-процессуальный, результативный; соответствую-

щие педагогические условия, которые основываются на субъєкт-субъєктном 

взаимодействии, принципах самообразования и самовоспитания.  

Экспериментально проверена и доказана эффективность разработанной 

системы, ориентированной на обеспечение субъект-субъектного взаимо-

действия в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, 

поэтапное формирование субъектности будущих учителей, использование 
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современных образовательных технологий (интерактивные, проектные, игро-

вые и т.п. технологии; тренинги личностных изменений и др.), спецкурса 

„Субъектно-профессиональное становление будущего учителя”. Разработаны  и 

внедрены содержательные и технологические составляющие научно-

методического сопровождения процесса формирования субъектности будущих 

учителей в процессе профессиональной подготовки 

Ключевые слова: субъектность будущих учителей, профессиональная 

подготовка, субъект-субъектное педагогическое взаимодействие, самообра-

зование, самовоспитание, образовательные технологии, научно-методическое 

сопровождение, система формирования субъектности будущих учителей в 

процессе профессиональной подготовки. 
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revealed in the thesis as well as categorical and conceptual apparatus of the research is 
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professional training, appropriate pedagogical conditions on the background of subject-

subject pedagogical interaction, and self-education and self-development principles are 

developed and substantiated in the research. The efficiency of the system focused on 

providing subject-subject interaction in the process of professional training of future 

teachers, the gradual development of subjectness of future teachers, application of 

modern educational technologies (interactive, designing, role-playing technologies, 

trainings of personality changes etc.) are experimentally tested and proven. The scientific 

and methodological support of subjectness development of future teachers in the course 

of professional training is developed. 
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