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PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF LEVELS OF SOCIAL PEDAGOGISTS’ READINESS
FOR ORGANIZING SPORTS-AND-RECREATION ACTIVITIES OF YOUTH IN A
PLACE OF RESIDENCE
Abstract. The topicality is to study, analyze and scientifically justify the diagnostic system which
should be an objective indicator of formation of appropriate levels of a graduate student’s readiness for
organizing sports-and-recreation activities of youth in a place of residence.
Objective: selection of optimal diagnostic methods of research; collecting information with the help
of diagnostic methods; quantitative and qualitative processing of obtained results.
It is proved that the formation of corresponding levels of a graduate’s readiness will be effective on
the condition of sports-and-recreation direction of content, forms and methods of future social workers’
professional training; working out and implementation of the model of social workers’ training aimed at
formation of readiness for sports-and-recreation activities; strengthening of sports-and-recreation values as
the basis ofan uotlook of a in social-and-pedagogical field.
According to the consolidated results of research-and-experimental work the dynamics of changes in
the levels of readiness according to the developed criteria was determined. It is proved that it is necessary to
assess the formation of future social workers’ research skills in a strict sequence which in a certain system
creates the algorithm of their measurement. It is determined that the number of students with high and
medium levels of readiness increased, while the number of students with low levels of readiness decreased.
The author determined that the experimental group significantly increased in quality and its quantitative
indices are significantly higher than the corresponding figures before the experiment. It was found out that
the significant educational achievements of the experimental group are explained by the implementation in
the educational process of the proposed experimental methods that proves their effectiveness. This fact
confirms the working out and implementation in the educational process of higher educational
establishments of the necessity to create and realize an integrated scientific-and-methodological support of
the content of future social pedagogists’ and social workers’ professional training aimed at forming sportsand-recreation values of modern youth as the basis of an outlook of a professional of social-and-pedagogical
areas, preparation for the organization of sports-and-recreation activities of youth in the place of residence.
Keywords: diagnosis; methods; criteria; levels of readiness; analysis; social pedagogists; social
worker; sports-and-recreation activities.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
САМОРОЗВИТКУ МАГІСТРАНТІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ проблеми формування готовності до
професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю під час навчання у вищих
навчальних закладах. Виокремлено сутнісну характеристику понять «готовність до професійного
саморозвитку», «професійна ідентичність», «професійна самоідентифікація». Розглянуто проблему
особистісного та професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю, з урахуванням
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особливостей, в умовах переходу до динамічної ступеневої підготовки фахівців, запровадження
сучасних підходів до інтеграції вищої освіти і науки у процесі підготовки магістрів. Розглянуто
підходи щодо умов формування готовності до професійного саморозвитку у ВНЗ.
Ключові слова: професійний саморозвиток; професійне самовизначення; самоактуалізація;
самодетермінація; саморефлексія; педагогічна ідентичність; професійна самоідентифікація;
самоаналіз; самоконтроль; самовизначення; самомотивація.

Постановка проблеми. Професійне становлення магістранта педагогічного профілю
передбачає складний багатовекторний і багатоаспектний процес розвитку і саморозвитку
його особистості: розумової активності, здатності аналізувати, прагнення здобувати знання,
що є необхідним для виконання професійної діяльності. Завдяки таким якостям формується
компетентність професіонала, здатного функціонувати у непростих сучасних умовах.
Дослідники відзначають, що зміст навчально-виховного педагогічного процесу передбачає
не лише набуття готових знань, придатних для застосування у діяльності за усталеними
стандартами, а й досвід набуття знань інноваційного характеру і професійного саморозвитку.
Професійне становлення майбутнього фахівця передбачає формування у нього
здатності до професійного саморозвитку, професійного планування і прогнозування.
Удосконалення компонентів готовності до професійного саморозвитку
забезпечує
позитивну професійну самоідентифікацію і зростання рівню професіоналізації майбутніх
викладачів. Така здатність полегшує оволодіння професійними знаннями, мотивує на
досягнення бажаного результату. Готовність до професійного саморозвитку дозволяє
орієнтуватися у розмаїтті наукових напрямів та інноваційних технологій педагогічної
діяльності, формує навички планування та прогнозування розвитку освітніх ситуацій та
оволодіння прийомами навчання педагогічних дисциплін. Професійний саморозвиток тісно
пов’язаний з процесом професійної самоідентифікації і є рушійною силою у досягненні
особистістю професійної ідентичності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними джерелами у дослідженні
процесу формування готовності магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних
закладах стали наукові доробки вчених акмеологічної теорії формування професіоналізму
особистості й діяльності педагога Б. Ананьєва, І. Багаєвої, Є. Богданова, А. Маркової,
Л. Мітіної, Н. Кузьміної, А. Реан та ін. ; наукові засади формування готовності до професійнопедагогічної діяльності досліджувалися такими вченими як О. Божович, О. Леонтьєв,
Г. Олпорт, с. Рубінштейн, Д. Узнадзе т інші; концептуальні засади професійно-педагогічної
підготовки викладачів, зокрема вищих навчальних закладів висвітлено завдяки працям
О. Антонова, с. Гончаренка,
О. Гури,
О. Дубанесюк,
Н. Кухарева,
Л. Макарової,
Г. Матушанського, О. Мороза, В. Соніна, Б. Степанишина, Г. Хозяїнова, О. Щербакова,
В. Юрченка та інші; теоретико-методологічні положення педагогіки щодо процесу
формування готовності до професійно-педагогічної діяльності вивчалися В. Адольфом,
Л. Анциферовою, К. Дурай-Новаковою, М. Д`яченко, І. Зимнею, с. Івановою, Н. Ільїною,
І. Ісаєвою, І. Кандибович, Н. Кузьміною, З. Курлянд, О. Міщенко, В. М`ясищевим,
В. Сластьоніним, Є. Шияном, В. Ядовим та іншими; положення психолого-педагогічних
наук щодо особливості формування мотивації до професійно-педагогічної діяльності тали
предметом досліджень у працях таких вчених як М. Альберт, В. Асєєв, Л. Божович,
В. Вілюнас, А. Ковальов, В. Леонтьєв, Б. Ломов, К. Мадсен А. Маркова, М. Мескон,
О. Наумов, Н. Нікітіна, І. Підласий, Д. Фреєр, Х. Хекхаузен, Ф. Хедоурі, О. Чернікова.
Мета статті − дослідити особливості процесу формування готовності до
професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних
закладах.
Сучасна науково-технічна революція зробила потребу в освіті масовою. Рівень освіти
є не тільки наслідком, а й необхідною умовою науково-технічного прогресу. Освіта − це
водночас і процес, і результат завершеного навчання (наприклад середнього, базового,
вищого). І. Зязюн підкреслює, що: «Смисл і ціль освіти − людина у постійному розвитку, її
духовне становлення, гармонізація її відносин із собою та іншими людьми, зі світом.
Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує
повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення − щастя людини.» [1, с. 199].
Студентство − найкультурніша частина молоді у всіх країнах, яка є важливим джерелом
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відтворення молоді у суспільстві. Студент у перекладі з латинської означає «той, що
сумлінно працює», «той, хто прагне знання».
За визначенням А. Власенко «студентство − це особлива соціальна група» [2, с. 10],
Т. Іщенко акцентує увагу на тому факті, що студентство – особлива група суспільства, резерв
інтелігенції – об’єднує в своїх рядах молодих людей приблизно однакового віку, освітнього
рівня – представників всіх класів, соціальних шарів і груп населення [3, с. 143].
Виховання студентської молоді у вищій школі найтіснішим чином пов'язана з
урахуванням у педагогічному процесі особливостей студентського віку. Рамки цього
вікового періоду у психології чітко не визначені і коливаються у межах від 17 до 25 років.
Але слід враховувати той факт, що вікові рамки студентства дещо змінилися у бік
збільшення віку студентів. Це пов`язано з інтеграцією України у європейський освітній
простір і зумовлено неперервним навчанням і постійним особистісним і професійним
саморозвитком
майбутніх
фахівців,
з
метою
забезпечення
гідного
рівня
конкурентоспроможності на ринку праці.
Що ж стосується магістрантів, у тому числі магістрантів педагогічного профілю, то
слід відмітити той факт, що вони є дорослими людьми (вік понад 21 рік). Певна частина
студентів має вже одну повну вищу освіту, навчаючись у магістратурі вони прагнуть здобути
другу і, навіть, з іншої спеціальності. Тому, характерною рисою цієї категорії студентів – є
відносна сформованість життєвих планів. Таким чином магістрантам притаманна певна
готовність до навчання. Готовність магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у
вищій школі, насамперед, пов`язана зі ставленням до оволодіння педагогічними знаннями.
Як соціальна група студентство, у тому числі магістранти педагогічного профілю,
функціонує у системі вищої освіти, виступає як об'єкт виробництва, предметом якого є не
річ, а сама людина, особистість. Тому головною формою виробництва є навчально-освітня
діяльність. Процес підготовки фахівця з вищою освітою становить багатоаспектну систему,
основними функціями якої є: продукування наукових знань − наукові дослідження, розробка
нових навчальних дисциплін, освітніх програм, науково методичного супроводу; передання
знань − навчальний процес у розмаїтті форм, методів, засобів і освітніх технологій;
поширення знань − видання навчальних посібників, наукових монографій, статей, тез;
формування у того, хто навчається, уміння й усвідомлення необхідності навчатися впродовж
всього життя.
Наявність позитивної мотивації сприяє психолого-педагогічному розвитку
особистості, а це, у свою чергу, підвищує дієвість процесу формування готовності до
загального і професійного саморозвитку, який спрямований на розвиток та задоволення
пізнавальної потреби в опануванні зазначеної системи знань, умінь і навичок. Це передбачає
прийняття магістрантами педагогічного профілю самостійних рішень, створення необхідних
умов впливу на самодетермінацію і на становлення професійної самоідентифікації,
формування позитивної мотивації до особистісного і професійного саморозвитку,
використання ефективних методів підготовки до майбутньої професійної діяльності в умовах
навчання у вищих навчальних закладах. Сутність підготовки фахівця полягає у формуванні у
нього системи знань і якостей особистості, необхідних для виконання різних функцій
професійної діяльності. Адже професійний розвиток (зокрема саморозвиток) тісно
пов`язаний з особистісним розвитком. У цьому контексті актуальною є проблема створення
умов для професійного саморозвитку майбутніх фахівців.
Ефективність процесу самовизначення майбутнього педагога багато у чому залежить
від внутрішньої позиції, ставлення магістранта до педагогічної діяльності, тобто
вмотивованості цієї діяльності. Провідним мотивом виступає потреба у педагогічній
діяльності, яка, на думку В. Сластьоніна, є рушійною силою професійно-педагогічних
якостей, передумовою готовності до особистісного і професійного саморозвитку [4].
Дослідження свідчать, що успішність процесу самовизначення магістрів
педагогічного профілю у вищих навчальних закладах неможлива без цілеспрямованої роботи
з формування професійних мотивів. Розвиток професійної мотивації означає не внесення у
особистість готових мотивів, а створення таких умов, у яких бажані мотиви формувалися б
на підставі минулого досвіду, індивідуальності, внутрішніх потреб самого магістранта.
Якісним показником процесу становлення суб`єктності людини є її цілеспрямований
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саморозвиток у тому числі і професійний саморозвиток. Важливого значення при
формуванні готовності до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю у
вищих навчальних закладах набуває здатність до самостійних кроків у прийнятті тих чи
інших рішень.
Самодетермінація – це здатність людини вибирати і мати власний вибір, здатність
самостійного вибору напрямку саморозвитку. Самодетермінацію вважають основною
вродженою схильністю, яка веде організм до залученості у поведінку, що зацікавлює і
спонукає до дії, яка зазвичай має переваги для розвитку умінь здійснювати гнучку взаємодію
із соціальним середовищем. Така внутрішньо вмотивована форма активності забезпечує
свою власну нагороду у вигляді збудження, інтересу і насолоди, які її супроводжують.
Нагородою є високий рівень зовнішньої оцінки і самооцінки загального і професійного
саморозвитку. Емпіричними критеріями самодетермінації магістрантів педагогічного
профілю є такі її прояви, як спонтанність і креативність, інтерес. Відчуття себе вільним
призводить до розуміння особистісної значимості, як причини дії, почуття, відчуття. Це
супроводжується психолінгвістичними індикаторами, а саме − переважанням у мові дієслів
«хочу» над «повинен» [5]. Самодетермінація протиставляється детермінації − впливу на
поведінку людини інших, зовнішніх для людини сил. Існує зв`язок між рівнем
самодетермінації і ефективністю діяльності: у ситуації, коли є наявним зовнішній контроль з
мінімальною можливістю прийняття самостійного рішення, студенти-магістранти
демонструватимуть незначну ефективність саморозвивальної навчальної діяльності, а в
ситуації відсутності зовнішнього контролю з максимальною можливістю прийняття власного
самостійного рішення, ефективність процесу самонавчання і саморозвитку зростатиме.
Наряду з самодетермінацією важливу роль у формуванні готовності до професійного
саморозвитку магістрантів педагогічного профілю відіграє професійна ідентичність, яка
досягається шляхом самоідентифікації магістрантів педагогічного профілю під час навчання
у магістратурі вищих навчальних закладів.
Професійна ідентичність – це прийняття індивідом професійних ціннісних позицій,
санкціонованих у даному професійному просторі [6]. У ній задіяні ціннісні елементи
(мотиваційні механізми), а також емоційні – вербальні характеристики. Іншими словами,
досягнення професійної ідентичності відбувається за допомогою рефлексії й самооцінки
відносин зовнішнього й внутрішнього світу. Становлення професійної ідентичності – це
досягнення професіоналізації, опосередковане тривалим і поетапним розвитком індивіда.
Спочатку − це етап навчання, під час якого відбувається накопичення досвіду і теоретичних
знань. Наступним етапом процесу є етап професіоналізації, коли магістрант спостерігає,
засвоює і представляє себе і свою майбутню професію. Наступний етап – це етап
саморефлексії, під час якого відбувається усвідомлення індивідом реального стану справ,
прийняття або неприйняття себе як професіонала.
Згідно з поглядами вчених, ідентичність – це результат взаємодії самоідентифікації
особистості та ідентифікації ззовні. Побудова професійної ідентичності – це створення
власної моделі професійної поведінки, що має такі властивості: мінлива протягом людського
життя; достатньо тривала для реалізації на практиці [7].
Самоідентифікація магістранта щодо його майбутньої професії передбачає
цілеспрямоване, самовмотивоване, організоване самопізнання, самоаналіз і самовизначення.
як це показано на рис.1
Для наочності і кращого розуміння, розкриємо сутність цих понять. Самопізнання –
це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес
рефлексії. Процес самопізнання вимагає від суб'єкта значних зусиль, невпинної праці над
собою, дозволяє відкрити себе, виявити свої позитивні якості, можливості та задатки, які
потім шляхом самовиховання людина зможе перетворити в здібності, а талант − у стійку
рису характеру [8]. Cамопізнання називають процесом дослідження і пізнання самого себе.
Самоаналіз − співставлення прийнятого плану самовиховання з реальністю,
результатами діяльності, встановлення їх невідповідності та внесення необхідної корекції
для досягнення наміченого, пошук причин відхилень тощо [9].
Самовизначення − визначення себе щодо вироблених у суспільстві і усвідомлено
прийнятих людиною критеріїв становлення особистості та подальша реалізація себе на
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основі цих критеріїв. Його структурними елементами є різновиди самовизначення
(особистісне та професійне), які постійно взаємодіють Особистісне самовизначення
формується раніше за професійне. На основі особистісного самовизначення складаються
вимоги до професії. Рушійною силою самовизначення особистості є розв’язання протиріччя
між: «хочу» − «можу» − «є» − «ти зобов’язаний», що трансформуються в «я зобов’язаний,
інакше не можу». Самовизначення − свідомий акт вияву й утвердження особистістю власної
позиції в проблемних ситуаціях. Особливою формою самовизначення особистості є
професійне самовизначення. Професійне самовизначення − це складний динамічний процес
орієнтації особистості у професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації
духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійний намірів і планів,
реалістичного образу себе, як професіонала [10].

Рис. 1. Трикутник професійної самоідентифікації особистості
Сучасне розуміння професійного самовизначення охоплює проблеми взаємозв'язку
професійного самовизначення із загальним життєвим самовизначенням особистості, впливів
на особистість навколишнього соціального середовища, професійного становлення і
необхідність активної життєвої позиції людини. Це є поштовхом для залучення механізмів
загального і професійного саморозвитку з метою ефективного виконання професійних
функцій та обов’язків. Роль визначення магістрантом педагогічного профілю своєї
професійної ідентичності зростає, оскільки остання є однією з важливих умов професійного
розвитку особистості, її самопізнання і самовдосконалення у професійній діяльності,
професійній реалізації, творчій спрямованості і продуктивності.
Варто зазначити, що у процесі формування готовності магістрантів педагогічного
профілю до професійного саморозвитку крім самодетермінації і самоідентифікації (у тому
числі професійної самоідентифікації), важливе місце посідає саморефлексія. Саморефлексія
– відображення людиною за допомогою своєї психіки самого себе у різних аспектах. Часто
використовується як синонім рефлексії, але на відміну від саморефлексії, рефлексія −
поняття більш загальне, означає відображення не тільки себе, але і ситуації, в якій перебуває
індивід, інших людей і ін., тобто йдеться про характерну здатність психіки «відображати».
Людина як істота розумна має здатність не тільки відображати ті чи інші явища, а й
відображати своє відображення.
Існує зв`язок між рівнем вираженості власної компетентності і ефективністю
виконуваної діяльності: за умови високо вираженого почуття власної компетенції
ефективність професійної діяльності зростатиме; в умовах зі слабко вираженим почуттям
власної компетенції ефективність професійної діяльності буде знижуватись. Компетентність
як результативно-діяльнісна характеристика освіти представлена готовністю до
цілепокладання, оцінювання, дії та рефлексії, передбачає досвід самостійної діяльності на
основі універсальних знань [12]. Встановлено, що ефективність формування професійної
компетентності майбутнього фахівця залежить від рівня сформованості таких особистісних
якостей, як мотивація досягнення успіху, самооцінка, суб`єктивний локус контролю.
Виявлено, що студенти, які внутрішньо мотивовані, потребують меншого контролю. За
зовнішньої мотивації контроль виступає як рушійна сила на шляху подолання труднощів, як
метод підвищення самооцінки, збільшення самостійності. Високий рівень самооцінки
означає гнучкість у перебудові своєї поведінки у відповідь на успішні (неуспішні) результати
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своєї діяльності і пов`язана з самоефективністю. Чим вищий її рівень, тим більше студент
докладає зусиль для досягнення поставленої цілі і прояву наполегливості [13].
З огляду на вищезазначене, доходимо попереднього висновку, що педагогічний
процес завдяки індивідуальному підходу і творчому ставленню дозволяє створити зовнішні
та внутрішні умови для загального і професійного саморозвитку студента. Зовнішні стають
стимулом, першим кроком на шляху до саморозвитку і впливають на створення внутрішніх
умов.
Виокремлено наступні особливості формування готовності до професійного
саморозвитку магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних закладах:
 врахування багатогранності індивідуальних особливостей людини, враховуючи
вікові особливості і тенденцію збільшення віку магістрантів педагогічного профілю вищих
навчальних закладів;
 створення відповідного інформаційно-освітнього середовища як складової
комплексної програми діяльності вищого навчального закладу на засадах інтегративності,
міжпредметних зв`язків, опори на мотиваційну сферу майбутнього викладача;
 формування умотивованого бажання до майбутньої педагогічної діяльності;
 забезпечення особистої траєкторії професійного розвитку майбутнього педагога
через індивідуально-особистісний підхід і розвиток творчого потенціалу;
 сприяння і корегування процесу професійної самоідентифікації магістранта
педагогічного профілю через самопізнання, самоаналіз і самовизначення;
 безперервне формування цілісної системи професійних знань, умінь і навичок
згідно ринку праці (уміння грамотно працювати з інформацією, вміло синтезувати у якісно
нову інформацію, вміти оцінювати її для майбутньої професійної діяльності);
 стимулювання зростання готовності до професійного саморозвитку і
самовдосконалення, на засадах постійного зростаючого особистісного і професійного
потенціалу (самостійно підвищувати процес здобуття знань і формалізації його на основі
індивідуалізації саморозвитку майбутніх фахівців;
 удосконалення професійної компетентності, кваліфікованої діяльності, неперервної
самоосвіти протягом життя (інтеграції інформаційних об’єктів і технологій, нових
педагогічних інновацій, методик у систему освіти майбутніх фахівців, що забезпечить
розвиток і саморозвиток майбутнього фахівця у освітньому середовищі.
Магістрант педагогічного профілю, що має на меті досягти гідного професійного
рівня, повинен працювати над підвищенням рівня своєї професійної компетенції. Таким
чином, формування готовності майбутніх викладачів вищих начальних закладів до
професійного саморозвитку зумовлює якість професійної освіти. Процес формування
готовності магістрантів педагогічного профілю до професійного саморозвитку у вищих
навчальних закладах вимагає створення відповідного інформаційно-освітнього середовища,
розгляду процесу професійної підготовки як невід`ємної складової комплексної програми
діяльності вищого навчального закладу на засадах інтегративності, міжпредметних зв`язків,
акцентуації на мотиваційну сферу майбутнього викладача.
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SPECIFIC FEATURES OF THE PROCESS OF FORMATION OF
GRADUATES’ READINESS FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT
IN CONDITIONS OF MAGISTRACY OF PEDAGOGICAL SPECIALITIES
IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Abstract. The article examines the theoretical foundations of the problem of formation of readiness
for professional self-development of graduates of pedagogical profile in higher education. In the article the
problem of personal and professional self-teaching graduate profile with the specifications in the
transition to a dynamic speed training, introduction of modern approaches to the integration of
higher education and science in preparation of masters. Formation of professional qualities of the
future teacher involves the formation of their capacity for self-development and professional development.
The formation of professionals-masters pedagogical profile involves forming in them the capacity for selfdevelopment and professional-development. This ability facilitates the mastery of professional knowledge,
allows you to orient yourself in a variety of scientific areas and innovative technologies and education
activities, generates skills forecasting the development of educational situations and mastering the
techniques of teaching pedagogical subjects. Willingness to self development is closely linked with the
process of self-improvement and professional self-development, creative approach to mastering traditional
knowledge. Were considered the main characteristics of such concepts as «readiness for professional selfdevelopment», «professional identity», «identification». The definitions of concepts such as «professional
identity», «self-determination», «introspection». Studied approach on the conditions of formation of
readiness for professional self-development of undergraduates at the University of pedagogical profile.
Key words: professional self-development; professional self-determination; self-actualization;
self-determination; self-reflection; teacher identity; professional identity; self-awareness; self-control;
self-motivation.
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