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системи вищої

освіти в Україні є частиною процесів

оновлення освітніх систем, що

відбуваються останні двадцять років

у європейських країнах і пов'язані з

визначенням значущості знань як

рушійної сили прогресу. Ці зміни

стосуються всіх аспектів фахової

підготовки майбутніх учителів.

Звідси постає проблема оновлення

змісту фахової підготовки майбутніх

учителів у контексті формування

суб'єктності.

Визнання Україною принципів

євроінтеграції сприяє оновленню

змісту системи освіти й виникненню

інноваційних технологій навчання й

оцінювання результатів освітньої

діяльності майбутніх учителів у

процесі фахової підготовки. Фахова

підготовка майбутніх учителів на

особистісному, спеціальному й

професійному рівнях потребує

оновлення.

Різні аспекти формування суб'єк-

тності в процесі фахової підготовки

висвітлено в студіях Н. Аристової,

І. Беха, А. Бойко, С. Гришиної,

Т . Г у щ и н о ї , С . Д ь я к о в а ,

Н . Є в д о к и м о в о ї , Е . З е є р а ,

С. Кашлєва, С. Мазової, О. Мешка,

Т. Ольхової, М. Сергєєва та ін.

Теоретико-методологічні засади

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 . М і т і н о ї , А . М а р ко в о ї ,

С. Савченка, О. Шмирко та ін.

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 оновлення

змісту фахової підготовки майбут-

ніх учителів у контексті форму-

вання суб'єктності.

Виходячи з актуальності та

недостатньої розробленості онов-

леного змісту фахової підготовки

майбутніх учителів у контексті

формування суб'єктності, мета

статті полягає в здійсненні порів-

няльного аналізу навчальних планів

університетів України, які займа-

ються фаховою підготовкою

студентів педагогічних спеці-

альностей, експериментальному

дослідженні з оновлення змісту

фахової підготовки майбутніх

учителів.
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Важливою особливістю організації

формування суб'єктності майбутніх учителів

у ході їхньої цілісної фахової підготовки є

врахування принципу поетапності й

послідовності, оскільки процес формування

суб'єктності студентів має здійснюватися

поетапно й за стадіями.

Існують етапи становлення й функціону-

вання процесів, зорієнтованих на самофор-

мування студентами практичної готовності

до виконання певних педагогічних функцій

[2, с. 113]. При цьому окремі етапи

забезпечують перехід усього процесу

фахової підготовки майбутніх учителів до

нового якісного стану, спрямованого на

подальший саморозвиток завдяки сформо-

ваній суб'єктності.

Зміст фахової підготовки майбутніх

учителів має відображати взаємозв'язок

загального, особливого (додаткового з

урахуванням специфіки факультету) та

індивідуального (диференціація й індивіду-

алізація навчання та виховання), тобто

охоплювати знання й уміння, необхідні для

здійснення успішної педагогічної діяль-

ності.

Перший компонент змісту фахової

підготовки майбутніх учителів включає

фундаментальні знання в галузі педагогіки,

яких студент набуває в процесі вивчення

обов'язкових педагогічних дисциплін про

закономірності, принципи й методи

організації навчально-виховного процесу,

про особистість учня як об'єкта або суб'єкта

навчальної діяльності.

Другий компонент – дисципліни за

вибором університету або студента,

факультативи з урахуванням специфіки

факультетів або розроблені викладачами

університету авторські спецкурси. Цей цикл

фахової підготовки сприятимете розвитку й

становленню суб'єктності студентів за умови

самостійного вибору різних варіантів

педагогічних спеціальностей, та їх розподіл

за семестрами протягом усього періоду

профільних дисциплін.

Третій компонент змісту передбачає

безпосередньо самостійну роботу студентів

за інтересами, спрямовану на розвиток

творчих особистісних якостей студентів та

вироблення індивідуального стилю педаго-

гічної діяльності. Цей компонент передбачає

отримання студентами можливості вільного

вибору диференційних завдань , які

найбільше відповідають їхнім індивіду-

альним особливостям.

Вочевидь, наявне в педагогічній науці

розуміння змісту фахової підготовки як

відображення всіх елементів соціального

досвіду спонукає до того, щоб не обмежу-

вати підготовку студентів педагогічних

спеціальностей тільки педагогічним аспек-

том, а й створити передумови для цілісного

розвитку професіоналізму, важливими

складниками якого є професійна самосві-

домість, самоосвіта, самовиховання,

саморозвиток, самопізнання, самооціню-

вання, саморегуляція [1, с. 27].

Однією з необхідних умов для виявлення

потенційних можливостей університетів

України до фахової підготовки майбутніх

учителів і формування їхньої суб'єктності

вважаємо детальний аналіз навчальних

планів різних спеціальностей у фаховій

педагогічній підготовці, а також ознайом-

лення з концепціями педагогічної освіти

вищих педагогічних навчальних закладів.

Для вирішення цього завдання ми ознайо-

милися з роботою ВНЗ України, які готують

педагогічні кадри, вивчили їхні навчальні

плани, мали бесіди із завідувачами кафедр,

дізналися про концепції педагогічної освіти

в цих структурах.

У навчальних планах визначено перелік

дисциплін, які вивчають студенти певних
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навчання. Нас цікавить саме фахова

цікавлять дисципліни професійно-педаго-

гічної спрямованості, у межах яких ми б

змогли запропонувати певні теми з форму-

вання суб'єктності студентів.

(педагогічна) підготовка майбутніх учителів,

тому ми зосередимо нашу увагу на цьому

аспекті.

У контексті здійснення порівняльного

аналізу навчальних планів університетів

України, які займаються фаховою підго-

товкою студентів педагогічних спеціаль-

ностей, зауважимо, що всі навчальні плани

містять такі цикли: гуманітарної й соці-

ально-економічної підготовки, природничо-

наукової підготовки та фундаментальної

підготовки, професійної та практичної

(фахової) підготовки, дисципліни за вибором

навчального закладу й варіативну частину за

вибором студента, практики й курсові

роботи.

Нами були проаналізовані навчальні

плани тих спеціальностей, отримавши які

студенти здобувають педагогічну кваліфі-

кацію, зокрема: кваліфікацію бакалавра з

філології, учителя англійської мови та

зарубіжної літератури; учителя української

мови і літератури, англійської мови та

зарубіжної літератури; бакалавра з фізич-

ного виховання, учителя фізичної культури;

бакалавра з географії, учителя географії;

бакалавра з біології, учителя біології та ін.

До першого блоку гуманітарної й

соціально-економічної підготовки входить

однакова кількість дисциплін у різних

університетах. Так, однаковими є такі

предмети, як історія України, філософія,

історія української культури, політологія,

фізичне виховання.

Наступний блок, поданий у навчальних

планах, становить цикл фундаментальної,

природничо-наукової й загальноекономічної

підготовки. У контексті нашого дослідження

в цьому блоці навчальних планів нас

Отже, до циклу фундаментальної,

природничо-наукової й загальноекономічної

підготовки входять такі педагогічні

дисципліни, як „Загальна педагогіка”,

„Історія педагогіки”, „Основи педагогічної

майстерності”. До того ж зазначимо, що

п ед а го г і ч н у д и с ц и п л і н у „ О с н о в и

педагогічної майстерності” на певних

спеціальностях було внесено до циклу

підготовки за фахом і включено не в

нормативну частину, а в перелік дисциплін

за вибором ВНЗ. Крім того, дисципліни

„Загальна педагогіка”, „Історія педагогіки”

входять до складу циклу природничо-

наукової підготовки за вибором ВНЗ.

У сучасному варіанті навчальних планів

основна роль у формуванні суб'єктності

студентів педагогічних спеціальностей

належить саме цим дисциплінам. На них

виділено однакову кількість кредитів на

семінарські та практичні заняття, на

самостійну роботу – понад 50% навчального

навантаження. Цілком зрозуміло, що за

такий час студенти не можуть отримати той

обсяг педагогічних знань, який забезпечить

теоретичну підготовку студентів до

майбутньої педагогічної діяльності.

Інші дисципліни – різні для всіх

представлених ВНЗ, оскільки цей блок

передбачає не загальну педагогічну

підготовку, а спеціальну фахову підготовку

за певною кваліфікацією. Однак зазначимо,

що блок професійної та практичної

підготовки передбачає нормативні компо-

ненти й компонент за вибором ВНЗ, саме цей

компонент може включати дисципліни

педагогічної спрямованості.

Різними у відібраних ВНЗ за змістом і

спрямованістю є предмети за вибором

навчального закладу. Усі дисципліни мають

певну за кваліфікацією спрямованість. На

нашу думку, кваліфікаційний аспект

педагогічної освіти вкрай важливий і
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актуальний, оскільки без знань фахових

предметів спеціаліст не може реалізуватися

блоках навчальних

дисциплін, як предмети за вибором

навчального закладу й варіативна частина

дисциплін за вибором студента.

й бути компетентним узагалі. Натомість, ми

вважаємо, що в цьому блоці проігноровано

один із найважливіших аспектів, зокрема

педагогічний, оскільки майбутні студенти –

це насамперед майбутні педагоги з певного

предмета, а психолого-педагогічний аспект

має бути представлено в цьому блоці

навчального плану. Виявлення цього

недоліку дає підстави запропонувати й

апробувати педагогічні дисципліни цього

циклу.

Іншу ситуацію спостерігаємо в навчаль-

них планах у деяких університетах, оскільки

в блоці за вибором студента для формування

індивідуального навчального плану поси-

лено педагогічний складник фахової

підготовки й запропоновано дисципліни за

вибором. На нашу думку, у переліку

дисциплін варіативної частини за вибором

студентів не вистачає предмета, у контексті

якого студенти педагогічних спеціальностей

вивчатимуть специфіку педагогічного

аспекту в межах певної дисципліни, тобто у

вузькій спрямованості й у поєднанні з

певною фаховою дисципліною.

Щоб з'ясувати, який зміст вкладено у

фахову підготовку студентів педагогічних

спеціальностей у сучасній вищій педаго-

гічний освіті, ми проаналізували навчальні

плани за цією проблемою.

Отже, аналіз змісту навчальних планів

провідних університетів України дає

підстави для висновку щодо недостатньої

розробленості проблеми змісту педагогічної

освіти студентів педагогічних спеціаль-

ностей у процесі фахової підготовки, а також

щодо відсутності висвітлення педагогічного

аспекту в таких

Розробляючи схему технології реалізації

системи формування суб'єктності майбутніх

учителів у процесі фахової підготовки, ми

студент постає суб 'єктом навчання,

виконуючи творчі завдання, застосовуючи

власні знання, самостійність у роботі

[3, с. 7 – 8].

орієнтувалися на зміст суб'єктності, тобто

на те, що мають знати й уміти майбутні

вчителі в процесі фахової підготовки, та на

реальну сформованість суб 'єктності

студентів. Нами було виявлено недостатню

сформованість суб'єктності майбутніх

учителів у процесі фахової підготовки. Тому

в процесі здійснення педагогічного

експерименту нашу увагу зосереджено саме

на тому змісті, який визначав поетапний

процес формування та безпосередньо

динаміку суб'єктності студентів.

Важливим компонентом педагогічної

системи були також методи й технології

навчання, за допомогою яких розкривався

зміст і досягалася головна мета –

формування суб'єктності студентів. У

сучасній педагогічній науці активно

використовують поняття навчальних

технологій, які передбачають все, що

стосується процесуальної частини, –

методи, форми, засоби. Найпоширеніше

визначення запропоноване ЮНЕСКО:

педагогічна технологія – системний метод

створення, застосування й визначення

всього процесу викладання й засвоєння

знань з урахуванням технічних і людських

ресурсів і їхніх взаємодій, що мають своїм

завданням оптимізацію форм освіти.

Останнім часом у педагогіці набувають

актуальності активні й інтерактивні

технології навчання , які сприяють

подоланню байдужого, формального

ставлення студентів до навчання. Активна

модель навчання стимулює пізнавальну

активність і самостійність студентів, тобто
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Відповідно до такого розуміння мети,

змісту й технологій як основних компо-

нентів системи ми створили схему

технології реалізації системи формування

суб'єктності майбутніх учителів у процесі

фахової підготовки. Схема технологічної

реалізації системи формування суб'єктності

складалася з чотирьох блоків: діагностич-

ного, змістовно-технологічного, оцінно-

рефлексивного й коригувального.

Діагностичний блок установлював

вихідний рівень сформованості суб'єк-

тності майбутніх учителів у процесі фахової

підготовки за допомогою методик. Заува-

жимо, що в наявних умовах більшість

студентів не проходила спеціальну

підготовку щодо формування суб'єктності,

тому вихідний рівень суб'єктності зумов-

лено набутим майбутніми вчителями

суб'єктним життєвим досвідом.

Змістовно-технологічний блок був

системостворювальним, оскільки саме в

ньому відбувався процес формування

суб'єктності студентів. Призначення цього

блоку полягало в тому, щоб у різних формах,

з використанням різних технологій

відтворювати суб'єктно-професійний цикл

і, у кінцевому результаті, підвищувати

рівень суб'єктності майбутніх учителів у

процесі фахової підготовки.

Запропонований спецкурс „

було впроваджено в навчальний

процес упродовж семестру на третьому

курсі для студентів педагогічних спеціаль-

ностей. Це невеликий період порівняно з

тривалістю всього запропонованого циклу,

проте спецкурс

Суб'єктно-

професійне становлення майбутніх учи-

телів”

надав можливість

систематизувати знання й набути суб'єк-

тного досвіду майбутнім викладачам,

заглибитися в навчальний матеріал саме з

певної фахової проблеми, присвятити

більше часу самостійній роботі.

Науково-педагогічний супровід відбу-

вався динамічно, при цьому форми роботи

студентів із викладачами були нетривалі

порівняно зі спецкурсом, проте вони

застосовувалися постійно протягом нав-

чання студентів в університеті. Поєднання

переваг спецкурсу й науково-педагогічного

супроводу в єдиному суб'єктно-профе-

сійному циклі формування суб'єктності

майбутніх учителів у процесі фахової

підготовки за спільною метою, за цілісним

змістом із використанням інтерактивних та

інформаційно-комунікативних технологій є

визначальним чинником формування

суб'єктності майбутніх учителів у процесі

фахової підготовки на формувальному етапі

експерименту.

Оцінно-рефлексивний блок дозволив

установити результати формування суб'єкт-

ності майбутніх учителів у процесі фахової

підготовки.

Ми акцентували увагу на двох аспектах: з

одного боку, оцінювання визначало перспек-

тиви змін щодо професійно-педагогічного

зростання майбутніх педагогів, а з іншого –

студенти були активними суб'єктами

власного саморозвитку в професійно-

педагогічній підготовці, тому важливим, на

нашу думку, було залучення самих студентів

до самооцінювання, самомотивації, тобто

перспектив професійного зростання, та до

професійної саморефлексії. У цьому

контексті ми вважаємо, що саме педагогічна

виробнича практика студентів передбачала

включення оцінно-рефлексивного аспекту

студентів. Як уже було зазначено, усі етапи

діяльності студентів у період проходження

педагогічної практики охоплювали самооці-

нювання й саморефлексію, починаючи з

цілепокладання, тобто кінцевого результату,

проведення поточного контролю власної

педагогічної діяльності й кінцевий результат

педагогічної діяльності.
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Коригувальний блок було призначено для

того, щоб допомогти студентам в індивіду-

альному доборі методів подолання недоліків

у педагогічній діяльності, спрямувати їхню

суб'єктність у певному напрямі, тобто на

саморозвиток у професійно-педагогічному

зростанні.

Одним із засобів утілення індивіду-

ального підходу до фахової підготовки

майбутніх учителів були консультації в будь-

якому форматі (очному чи дистанційному)

[4], оскільки вони спрямовані на суб'єкт-

суб'єктну взаємодію кожного студента з

досвідченим викладачем. Така взаємодія

передбачала обговорення педагогічних

проблем, пошуки ефективних рішень

відповідно до індивідуальних здібностей

кожного студента тощо. Самоосвіта передба-

чала надолуження тих знань і вмінь, які не

були засвоєні в навчальному процесі

університету. Опрацювання практичного

досвіду стало в нагоді тим студентам, які

набули теоретичних знань, натомість не

знаходили шляхів їх застосування в освітній

практиці. У такому разі були застосовані

навчальні тренінги як інтерактивні методи,

які мали на меті формування та вдоско-

налення суб'єктності студентів і певних

умінь.

Аналіз суб'єктності студентів, самооці-

нювання й самокоригування відбувалося під

час проведення семінарів, на підсумкових

конференціях із проходження педагогічної

практики, методичних консультаціях.

Принциповим для розуміння системи було

те, що зазначені методи й технології

спрямовані саме на корекційний аспект,

тобто на роботу зі студентами щодо

подолання недоліків у короткий термін уже

після проходження педагогічної практики.

Отже , оновлення змісту фахової

підготовки майбутніх учителів у процесі

формування суб'єктності відбувалося відпо-

відно до певних етапів формування

суб'єктності майбутніх учителів, які були

об'єднані спільною метою та змістом. На

практиці відповідно до порівняльного

аналізу навчальних планів університетів

України, які займаються фаховою підго-

товкою студентів педагогічних спеціаль-

ностей, запропоновано оновити зміст

фахової підготовки майбутніх учителів у

контексті формування суб'єктності, що й

було реалізовано на етапі формувального

експерименту, який передбачав розробку й

упровадження спецкурсу „Суб 'єктно-

професійне становлення педагога”, на

спеціальних семінарах і тренінгах, розробку

методичних рекомендацій щодо організації

та проведення педагогічної практики, а

також у межах науково-педагогічного

супроводу.

Подальшим перспективним напрямом

вивчення проблеми формування суб'єкт-

ності майбутніх учителів у процесі фахової

підготовки на основі порівняльного аналізу

навчальних планів університетів України та

експериментального дослідження з онов-

лення змісту фахової підготовки майбутніх

учителів ми вважаємо розробку навчально-

методичного посібника з курсу „Суб'єктно-

професійне становлення педагога”.
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тності. Здійснено порівняльний аналіз

навчальних планів університетів України,

які займаються фаховою підготовкою

студентів педагогічних спеціальностей,

В статье представлена проблема обнов-

ления содержания профессиональной

подготовки будущих учителей в контексте

формирования субъектности. Выполнен

експериментальне дослідження з оновлення

змісту фахової підготовки майбутніх учи-

телів. Визначено етапи становлення й

функціонування процесів, зорієнтованих на

самоформування студентами практичної

готовності до виконання певних педаго-

гічних функцій. Установлено, що етапи

забезпечують перехід усього процесу

фахової підготовки майбутніх учителів до

нового якісного стану, спрямованого на

подальший саморозвиток завдяки сформо-

ваній суб'єктності. На практиці відповідно

до порівняльного аналізу навчальних планів

університетів України, які займаються

фаховою підготовкою студентів педаго-

гічних спеціальностей, запропоновано

оновити зміст фахової підготовки майбутніх

учителів у контексті формування суб'єк-

тності, що й було реалізовано на етапі

формувального експерименту, який перед-

бачав розробку й упровадження спецкурсу

„Суб 'єктно-професійне становлення

педагога”, на спеціальних семінарах і

тренінгах, розробку рекомендацій щодо

організації та проведення педагогічної

практики, а також у межах науково-

педагогічного супроводу.

зміст фахової підготовки,

суб'єктність майбутніх учителів, самороз-

виток, навчальні плани, інтерактивні

технології.
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Шехавцова С. А. Обновление содер-

жания профессиональной подготовки

будущих учителей в контексте формиро-

вания субъектности
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сравнительный анализ учебных планов

университетов Украины,

професси-

ональной подготовки, субъектность буду-

щих учителей, саморазвитие, учебные

планы, интерактивные технологии.

The article deals with the problem of

updating the training content of future teachers

которые занима-

ются профессиональной подготовкой

студентов педагогических специальностей,

экспериментальное исследование по обнов-

лению содержания профессиональной

подготовки будущих учителей. Определены

этапы становления и функционирования

процессов, ориентированных на само-

формирования студентами практической

готовности к выполнению определенных

педагогических функций. Установлено, что

этапы обеспечивают переход всего процесса

профессиональной подготовки будущих

учителей к новому качественному состоя-

нию , направленного на дальнейшее

саморазвитие благодаря субъектности. На

практике в соответствии со сравнительным

анализом учебных планов университетов

Украины, которые выполняют профессио-

нальную подготовку студентов педагоги-

ческих специальностей, было предложено

обновить содержание профессиональной

подготовки будущих учителей в контексте

формирования их субъектности; был

разработан и внедрен на этапе формиру-

ющего эксперимента спецкурс „Субъектно-

профессиональное становление педагога” на

специальных семинарах и тренингах,

рекомендации по организации и проведению

педагогической практики, а также рекомен-

дации в рамках научно-педагогического

сопровождения.

содержаниеКлючевые слова:

Shekhavtsova S. O. Updating Future

Teachers' Training Content in the Context of

the Subjectness Development

in the context of subjectness development. A

comparative analysis of the curricula of

Ukrainian universities, which are engaged in

professional training of students of pedagogical

specialties, and an experimental research on

updating the content of future teachers'

professional training have been carried out. The

stages of formation and functioning of

processes aimed students' self-formation their

practical readiness to perform certain

pedagogical functions are determined. The

stages of the transition of the entire process of

future teachers' professional training to a new

qualitative state aimed at further self-

development through subjectivness have been

determined. In practice, in accordance with the

comparative analysis of the curricula of

Ukrainian universities, which carry out

teachers' training, it was proposed to update the

content of the future teachers' training in the

context of their subjectness development. The

special course "Subject-professional formation

of the teacher" was developed and implemented

at the stage of the forming experiment, at special

seminars and trainings, recommendations on

the organization and conduct of pedagogical

practice, as well as recommendations within the

framework of scientific and pedagogical

support.

teachers' training content, future

teachers' subjectness, self-development,

curricula, interactive technologies.
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