
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 
педагогіка і психологія, випуск 54 • 2018 

150

УДК 378.147:78 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЦІННІСНИХ 
УСТАНОВОК НА ТВОРЧУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

І. Л. Холковська1 
У статті пропонується огляд базових ціннісних установок педагога у сфері пізнання, у сфері дії, у сфері 

переживання. Визначені педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу 
самореалізацію в професійній діяльності. Підкреслюється важливість організації зустрічі студентів з професійною 
позицією педагога в її реальному або ідеальному вигляді. Акцентовано увагу на необхідності насичення навчального 
процесу формами і засобами самовизначення студентів у цінностях педагогічної професії як професійного буття. 
Зазначено, що стимулювання і підтримка процесу утворення на базі як постійних (курс, група), так і тимчасових 
організацій (клуби, наукові товариства, творчі групи) студентів є важливою педагогічною умовою формування 
ціннісних установок на творчу самореалізацію майбутніх учителів. Зауважено на необхідності створення у процесі 
педагогічної практики навчально-професійної спільноти студентів, викладачів ЗВО і педагогів школи як простору 
самовизначення студентів у професійній діяльності і пробній творчій самореалізації. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING FOR FUTURE TEACHERS OF THE VALUED 
OPTIONS ON CREATIVE SELF-REALIZATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

I. L. Kholkovska
In the article the base valued options of teacher are analysed in the field of cognition, in the field of action, in the field of 

experiencing. Certain pedagogical terms of forming for the future teachers of the valued options on creative self-realization in 
professional activity. Importance of organization of meeting of students is underlined with professional position of teacher in 
her real or ideal kind. Meeting takes place with professional pedagogical position, firstly, in the process of the real 
communication and co-operating with teachers; secondly, in the process of communication and co-operation of student with 
teachers during pedagogical practice; thirdly, due to organization of the special reading and discussion students together with 
the teacher of authorial texts of prominent teachers. Attention is accented on the necessity of satiation of educational process 
by forms and facilities of self-determination of students in the values of pedagogical profession as professional life. Self-
determination of students in the values of pedagogical life more effectively takes place during business and role-play games, 
pedagogical and social-psychological training. Stimulation and support of becoming of permanent and temporal organizations 
(clubs, scientific societies, creative groups) of students are the important condition of forming for the future teachers of the 
valued options on creative self-realization. An important value has creation in the process of pedagogical practice of 
educational-professional association of students, teachers and teachers of school as space of self-determination of students in 
professional activity and trial creative self-realization. 
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