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Постановка проблеми. Методологія особистісного підходу вимагає переходу до 
такого стилю педагогічних стосунків, який забезпечує становлення суб’єктності 
вихованців – здатності свідомо, самостійно і творчо визначати власний життєвий 
шлях, нести відповідальність за свій вибір. У зв’язку з цим змінюються вимоги до 
професійної підготовки вчителів, які повинні володіти не тільки технологіями 
передачі знань, умінь і навичок, але й готовністю підтримувати особистісне 
становлення дітей, сприяти їх самоактуалізації. Особистісний розвиток учнів 
можливий лише за умови відповідного рівня особистісної зрілості вихователя: «для 
правильного особистісного розвитку дітей необхідно передусім, щоб учителі самі 
володіли адекватною особистісною організацією» [1, с. 350]. Якими б методиками, 
методами і прийомами не володів учитель, він повинен, перш за все, демонструвати 
своїм вихованцям зразок психологічного здоров'я й особистісної зрілості.  

Аналіз попередніх досліджень. У сучасній психології й педагогіці досліджуються 
різні особистісні феномени, які виконують регулятивну функцію у професійній 
діяльності вчителя: спрямованість, цінності, ідеали, професійна свідомість, 
самосвідомість, смислові установки, особистісні диспозиції, центрації тощо (М. 
Амінов, Ф. Гоноболін, С. Кондратьєва, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, А. Маркова, Л. 
Мітіна, О. Орлов, А. Реан і ін.). Низка досліджень присвячена проблематиці 
становлення окремих аспектів зрілості педагога: соціальної (В. Радул), громадянської 
(Т. Мироненко), професійної (О.Андрієнко). Водночас у більшості досліджень 
проблематика особистісної зрілості як інтегрального феномена, що виступає 
суб’єктивною передумовою ефективності педагогічної діяльності, розглядається 
побіжно.  

Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів вимагає переосмислення 
традиційних орієнтирів їх підготовки, які зазвичай вбачаються в формуванні різних 
аспектів предметної компетентності, вдосконаленні методичної майстерності, 
оснащенні студентів арсеналом засобів педагогічного впливу тощо. Як слушно 
зазначає О. Орлов, необхідно відмовитись від уявлень про педагогічну майстерність 
як про сукупність безособових професійних знань, умінь і навичок, що передаються в 
процесі навчання. Натомість її слід розглядати як результат особистісного зростання 
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вчителя у своїй професії, удосконалення його цілісного творчого й особистісного 
потенціалу, нерозривно пов'язаного зі специфікою особистісної позиції в соціально-
психологічному контексті навчально-виховного процесу [3, с. 153]. Потрібне не 
звичне «вдосконалення сфери професійних знань, умінь і навичок», а розробка 
комплексної моделі педагогічної підтримки особистісного становлення майбутніх 
учителів.  

Мета статті полягає у визначенні принципів педагогічної підтримки розвитку 
особистісної зрілості майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток особистісної зрілості відбувається у 
процесі суб'єктної активності, пов'язаної з пошуком, вибором, творчою 
інтерпретацією й актуалізацією майбутніми учителями аксіологічного, світоглядного і 
культурологічного компонентів педагогічної освіти в процесі полісуб’єктної взаємодії 
з викладачами. Цей процес вимагає відповідних психолого-педагогічних умов, 
змістово-цільових і організаційно-діяльнісних ресурсів. Аналіз вітчизняних і 
зарубіжних психолого-педагогічних концепцій особистісно орієнтованої освіти  дає 
підстави виокремити комплекс принципів педагогічної підтримки розвитку 
особистісної зрілості майбутніх учителів. Перший із них – принцип діалогізації – 
вимагає переходу від монологічної до діалогічної стратегії педагогічної взаємодії. За 
монологічної стратегії викладач діє таким чином, ніби тільки він є повноправним 
суб’єктом і носієм справжньої істини. На відміну від цього, діалогічна стратегія 
ґрунтується на визнанні суб’єктивної повноцінності та принципової рівноправності 
взаємодіючих партнерів і в цьому сенсі абстрагується від можливих відмінностей у 
соціальному статусі викладача та студентів. Більшість дослідників визнає найбільш 
ефективною з погляду створення сприятливих умов для особистісного розвитку 
суб’єктів педагогічного процесу діалогічну, суб’єкт-суб’єктну стратегію взаємодії, яка 
передбачає: сприйняття студентів як психологічно рівноправних партнерів; безумовно 
позитивне ставлення до них і віру в їх потенційні творчі можливості; особистісну 
відкритість і довір’я; налаштованість на взаєморозуміння і творчу співпрацю; надання 
студентам свободи вибору, права на особистісно-професійне самовизначення (Л. 
Петровська, А. Співаковська, Р. Карнєєв, С. Братченко та ін.). Діалогізація 
педагогічної взаємодії пов'язана передусім з трансформацією суперпозиції викладача і 
субординованої позиції студента в особистісно рівноправні позиції партнерів спільної 
діяльності.   

Розвиток суб’єктності особистості відбувається в процесі творчої активності, що 
виявляється у вирішенні завдань, для яких ні спосіб розв’язання, ні можливі 
результати заздалегідь не відомі. Відтак, важливим принципом педагогічної 
підтримки особистісного розвитку майбутніх учителів є проблематизація 
педагогічного процесу, використання проблемних, творчих завдань, які потребують 
пошукової активності. Депроблематизована педагогічна взаємодія будується за 
репродуктивним зразком: викладач передає студентам певні норми і стандарти 
професійної діяльності, зафіксовані у формі концепцій, принципів, методів, прийомів, 
технологій тощо. Активність студентів зводиться до осмислення і засвоєння 
пропонованого їм матеріалу та розв'язання поставлених пізнавально-практичних 
завдань. Проблематизація передбачає зміну ролей і позицій суб’єктів педагогічного 
процесу. Основна функція викладача має полягати не стільки у трансляції норм і 
стандартів професійної діяльності, скільки в стимулюванні прагнення студентів до 
особистісного розвитку, організації дослідницької активності, створенні умов для 
самостійного виявлення і розв’язання проблем, що виникають в особистісно-
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професійному становленні. Проблематизація педагогічної взаємодії може 
забезпечуватися шляхом створення й аналізу професійно орієнтованих проблемних 
ситуацій, що сприяють усвідомленню студентами особистісного смислу і значення 
тих чи інших теоретико-педагогічних положень у контексті майбутньої професійної 
діяльності. Різні точки зору з тієї чи іншої педагогічної проблеми задають певний 
простір внутрішнього діалогу та професійного самовизначення кожного студента, 
викликаючи безпосередній особистісний відгук. Організація такого діалогу сприяє 
глибшому розумінню, емоційному переживанню, рефлексії ціннісно-смислових 
суперечностей і проблем педагогічної діяльності. Процес особистісно-професійного 
розвитку завдяки цьому набуває варіативного характеру, створюються умови для 
вироблення студентами індивідуальних підходів до розв’язання тієї чи іншої 
педагогічної проблеми, становлення індивідуального стилю педагогічної діяльності.  

Важливим принципом педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості 
студентів є персоналізація відносин суб’єктів педагогічного процесу. 
Деперсоналізована педагогічна взаємодія ґрунтується виключно на соціально-
рольових очікуваннях: викладач виконує роль наставника, вчителя, а студент – роль 
підлеглого, учня. Усе, що виходить за рамки цих соціальних ролей, витісняється з 
педагогічного процесу, приховується за офіційними масками чи фасадами. Це 
перешкоджає виникненню між викладачами і студентами взаємного довір’я, 
психологічного контакту, внаслідок чого суттєво знижується розвивальний потенціал 
педагогічної взаємодії. Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів потребує 
персоналізації відносин, відмови від рольових масок і фасадів, адекватного 
включення у взаємодію тих елементів особистісного досвіду (почуттів, переживань, 
емоцій), які виходять за рамки рольових очікувань. Важливо, щоб у різноманітних 
ситуаціях педагогічного спілкування викладач ставився до студента не з позиції 
формальної ролі наставника, а приймав його як особистість, не з позиції «над», а з 
позиції рівноправного учасника діалогу. За такої умови встановлюється не 
міжрольовий, а міжособистісний контакт, виникає діалог, внаслідок чого створюється 
психологічна основа для позитивних змін у пізнавальній, спонукально-емоційній і 
поведінковій сферах студентів.  

Психологічні дослідження свідчать, що важливим механізмом становлення 
суб'єктної позиції майбутніх учителів в особистісно-професійному розвитку є 
рефлексія [2]. Організація рефлексивно-смислової активності, в ході якої 
здійснюється самопізнання і виробляється професійно-опосередковане ставлення до 
себе, сприяє формуванню у студентів адекватної професійної Я-концепції, стимулює 
їх особистісно-професійне самовизначення. У зв’язку з цим одним із принципів 
педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів можна 
вважати принцип рефлексивної спрямованості навчального процесу. Рефлексія сприяє 
формуванню у студентів узагальненого уявлення про професію, еталонного образу 
професіонала, уявлення про ступінь своєї відповідності професійним еталонам. Все це 
дає змогу студентам визначити межі своїх професійних можливостей, дізнатися про 
свої сильні і слабкі сторони, вірогідні зони успішності і невдач, шляхи особистісно-
професійного самовдосконалення. Вагоме значення рефлексії в розвитку особистісної 
зрілості зумовлюється тим, що вона робить можливим критичний аналіз майбутніми 
учителями власних особистісних якостей, настанов і професійно-ціннісних 
орієнтацій, що актуалізує потребу в самопізнанні та особистісно-професійному 
самовдосконаленні.  

Висновок. Отже, педагогічна підтримка розвитку особистісної зрілості майбутніх 
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учителів потребує реалізації в освітньому середовищі ВНЗ комплексу принципів, 
пов’язаних з діалогізацією, проблематизацією, персоналізацією педагогічної 
взаємодії, забезпеченням суб’єктної позиції студентів, активізацією їх рефлексивних 
процесів.  
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