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БАГАТОРІВНЕВІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО. 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ 

З ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті визначено та подано характеристику 
сформованоюі професійно-педагогічної готовності м Ш у щ  
магістрів з економіки та підприємництва.
Ключові слова: магістр з економіки і підприемшіЩ, 
професійно-педагогічна підготовка, рівні сформмлцщ  
готовності.

В статье определено характеристику уровней сформиромюііИ 
эффективности профессионально-педагогической готоінмщ 
будущих магистров по экономике и предприниматвльсщ 
Ключевые слова: магистрпоэкономикеипредприниматімЩ 
профессионально-педагогическая подготовка, уро§Щ 
сформированости готовности.

In the article the characteristic of levels of formation the ргоітющі 
and pedagogical readiness of future economics and enterprise im  
ters are defined and presented.
Key words: economics and enterprise masters, professional uni 
pedagogical training, levels of formation the professional and ptnit 
gogical readiness.

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдоскц 
налення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищинии 
якості освітніх послуг та впровадження інноваційних педагогічних систем,

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що важливою уми 
вою модернізації освіти є підготовка педагогічних і науково-педаїшиник 
працівників, їх професійне вдосконалення. «Держава повинна забезпечуніи
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Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі

підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного 
розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних техноло
гій, конкурентоспроможних на ринку праці» [1].

Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки і підприємни
цтва, якій присвячено наше дослідження, має бути зорієнтована на форму
вання в студентів готовності до виконання обов’язків викладача вищого 
навчального' закладу, проведення науково-пошукової роботи; організації 
навчально-виховного процесу в спеціалізованих гімназіях, школах, коледжах. 
Основними завданнями цієї підготовки є поглиблення, розширення, інтегра
ція знань з педагогіки; практичне опанування студентами магістратури різних 
форм організації навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти 
1-4 рівнів акредитації; виховання у магістрантів особистісних якостей майбут
нього педагога, відповідального ставлення до виконання обов’язків вчителя, 
викладача, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, 
самовдосконаленням [2].

Професійно-педагогічна готовність магістрів з економіки і підприємни
цтва розглядається нами як результат професійно-педагогічної підготовки, 
який характеризується сформованістю спеціальних професійно-педагогічних 
знань, умінь і навичок студентів, які виявляються в досвіді їхньої пізнавальної 
та практичної активності, в досвіді творчого педагогічного мислення та досві
ді емоційного ставлення до професії викладача вищої школи.

Під рівнем сформованості професійно-педагогічної готовності магістрів 
з економіки і підприємництва розуміємо сукупність показників, що відобра
жають ступінь прояву визначених нами критеріїв. На основі структури розро
блених нами критеріїв та показників ми виділили рівні готовності магістрів з 
економіки і підприємництва до професійно-педагогічної діяльності.

У ході дослідження нами було проаналізовано наукові підходи щодо 
проблеми визначення рівнів професійно-педагогічної готовності майбутніх 
фахівців. Дослідженню та вирізненню рівнів сформованості вмінь у майбутніх 
фахівців різних сфер діяльності науковці приділяли значну увагу. У своїх 
дослідженнях вчені найчастіше схиляються до визначення трьох рівнів сфор
мованості вмінь: високий, середній, низький. У різних наукових дослідженнях 
ці рівні можуть мати й інші назви. Наприклад, інтуїтивний, елементарний, 
репродуктивний, інтуїтивно-репродуктивний, емпірично-інтуїтивний (низь
кий); середній -  як задовільний, реконструктивний, репродуктивно-творчий, 
нормативно-варіативний; високий -  як досконалий, креативний, еталонний, 
творчий; креативно-моделюючий, реконструктивно-творчий, рефлексив
но-творчий. Л. Савенкова визначає п’ять рівнів готовності майбутніх педагогів 
до професійного спілкування; стихійно-репродуктивний, репродуктивний, 
реконструктивний, варіативний, творчий [3, с. 7-13].
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І. Ісаєв, досліджуючи проблему становлення і розвитку професійнії ми* 
дагогічної культури викладача, визначає чотири рівні сформованості д«моіІ| 
феномена: адаптивний, репродуктивний, евристичний, креативний [4, с Ш |

Л. Спірін, обґрунтовує п’ять рівнів сформованості професійно-педагшіч 
них умінь: долрофесійний (дуже низький, вихідний), початкового ВОЛОДІННІ 
(низький), обмеженої сформованості (середній); достатньої сформованої!!! 
(високий), успішного оволодіння (майстерність) [5, с. 32]. Н. Кузьміна пирії- 
няє п'ять рівнів продуктивності педагогічної діяльності: мінімальний, низі*кмА, 
середній, високий, найвищий [6, с 133;

Для визначення рівнів сформованості професійно-педагогічної готоіМО» 
сті магістрів з економіки і підприємництва нами було обґрунтовано критерії 
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. Кожен із них конкрі* 
тизовано на основі відповідних показників. Так, мотиваційний критерій і\»ч 
змогу з’ясувати ставлення майбутнього фахівця до професійно-ледаїогічмої 
діяльності, виражає ступінь сформованості інтересу, позитивного емоційної в 
ставлення до викладацької діяльності. Виявляється у прагненні овоподІТИ 
психолого-педагогічними знаннями і вміннями та сприяє саморозвитку, щ о« 
необхідною умовою професійного становлення та вдосконалення. Основними 
показниками когнітивного критерію є знання нормативної бази з органімції 
навчально-виховного процесу, наукової діяльності та професійно-педаїоііч 
ної підготовки студентів ОКР магістр у ВНЗ; знання про особистість студпній 
як об’єкт та суб’єкт професійно-педагогічної діяльності, його вікові й Індииі 
дуально-психологічні особливості; знання про психолого-педагогічні вимоїн 
до особистості науково-педагогічного працівника як суб'єкта професійно ми 
дагогічної діяльності, знання з психології педагогічної взаємодії та педагогіч* 
ної конфліктології; знання про новітні педагогічні технології; знання із зміоту 
дисципліни, яка викладається. Показниками діяльнісного критерію є уміння 
виокремлювати компоненти змісту професійної підготовки студентін і» 
обгрунтовувати їхнє значення; уміння оперувати змістом нормативних доку* 
ментів, аналізувати особливості організації навчального процесу у ВНЗ; умій* 
ня обирати педагогічно доцільні форми організації навчальної діяльності ї ї  
методи навчання студентів; уміння обирати методи та форми контропю 
навчальних досягнень об’єктів освітньої діяльності; уміння аналізувати, порів
нювати та пропонувати до використання педагогічно та професійно доцільні 
технології навчальної роботи зі студентами, уміння визначати причини виник 
нення педагогічно-комунікативних бар’єрів та конфліктів у системі «вимів» 
дач-студент», обирати стратегії їх конструктивного регулювання; умінни 
творчо мислити; уміння працювати в колективі; уміння встановлення педаиі 
гічно доцільних стосунків; уміння використовувати інформаційний ресурс 
Основними показниками рефлексивного критерію визначено відповідані.-
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ність, тактовність, доброзичливість, комунікабельність; інтелектуальну 
мобільність; здатність до адекватної самооцінки, до самоорганізації, самов
досконалення та саморозвитку, здатність до критики та самокритики; емоцій
на усталеність, упевненість у собі, креативність.

Аналіз результатів досліджень учених, а також врахування терміну нав
чання студентів в умовах магістратури, на основі обґрунтованих критеріїв та 
показників дозволили нам обмежитись чотирма рівнями готовності магістрів
з економіки і підприємництва до професійно-педагогічної діяльності: допро- 
фесійний (дуже низький, вихідний); початкового володіння (низький); обме
женої сформованості (середній); достатньої сформованості (високий). Назви 
рівнів запропоновано на основі класифікації Л. Спіріна.

Допрофесійний (дуже низький, вихідний) рівень п роф е с ійно -пед а го гіч - 
ної готовності майбутніх магістрів з економіки і підприємництва характеризу
ється індиферентним ставленням студентів до п ро ф е с ій н о -пе д а го гічн о ї 
діяльності та неусвідомленістю значущості функцій науко во -пе д аго гічно го  
працівника, несформованістю професійних та пізнавальних інтересів. У май
бутніх фахівців відсутні прагнення передавати набуті знання студентам та 
формувати в них практичні уміння й професійно важливі якості. Вони виріз
няються помітною байдужістю у ставленні до наукового і професійного пошу
ку та відсутністю бажання досліджувати педагогічні проблеми на науковому 
рівні. У них не сформована система знань про професійну діяльність, її види 
та структуру, а також про місце педагогічної діяльності у системі різновидів 
діяльності; відсутня система знань щодо нормативної бази з організації 
навчального процесу та професійно-педагогічної підготовки студентів ОКР 
магістр у ВНЗ; знань про професійно-педагогічну діяльність. Студенти цього 
рівня характеризуються недостатніми знаннями змісту нормативних докумен
тів щодо організації навчального процесу та наукової діяльності у ВНЗ, змісту 
підготовки студентів у ВНЗ. У них відсутня система знань про особистість 
студента як об’єкта та суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, його віко
ві та індивідуально-психологічні особливості. Студенти мають примітивний 
рівень знань про психолого-педагогічні вимоги до особистості науково-педа
гогічного працівника як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, його 
функції та професійно значущі якості. Вони мають поверхові знання з психо
логії педагогічної взаємодії та педагогічної конфліктології; щодо особливос
тей педагогічного спілкування, причин виникнення, методів попередження та 
способів подолання педагогічних конфліктів. Студенти мають елементарний 
рівень знань про новітні педагогічні технології, що базуються на використанні 
особистісно зорієнтованого, системного, діяльнісного, компетентнісного під
ходів. У них не сформовані уміння виокремлювати компоненти змісту профе
сійної підготовки студентів, оперувати змістом нормативних документів, які
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визначають стратегію вітчизняної вищої освіти, аналізувати особливості 
організації навчального процесу у ВНЗ за умов використання кредитно-мо 
дульної технології та визначати особливості організації й змісту підготовки 
студентів ОКР магістр. Вони некомпетентні у виборі педагогічно доцільних 
форм організації навчальної діяльності, методів навчання студентів, у виборі 
стилів педагогічного спілкування та дотриманні педагогічного такту 
Представники цього рівня нездатні до педагогічної взаємодії, регулюванни 
власних емоцій та здійснення емоційно-вольового впливу на об’єкти навчан 
ня. Майбутні фахівці не вміють виявляти причини конфліктів, педагогічно-ко- 
мунікативних бар’єрів та обирати способи їх уникнення. У майбутніх магістрі» 
цього рівня не розвинені уміння прогнозувати результати педагогічної діяль 
ності, відсутні уміння щодо використання інформаційних ресурсів для поліп 
шення професійно-педагогічної діяльності. Через нездатність до самооргані 
зації, критики та самокритики, студенти цього рівня не впевнені в собі, не 
вміють «пристосовуватися» до комунікативних ситуацій та нездатні до адек 
ватної самооцінки.

Студенти початкового рівня володіння (низького) байдужі у ставленні до 
професійно-педагогічної діяльності та частково розуміють значущість функ 
цій науково-педагогічного працівника. У них недостатньо сформовані профі 
сійні та пізнавальні інтереси. Майбутні фахівці не зацікавлені у передачі 
набутих знань студентам та формування в них практичних умінь й професій 
но важливих якостей, не надто прагнуть до наукового і професійного пошуку 
та дослідження педагогічних проблем. У них недостатньо сформована потри 
ба у самовдосконаленні, наявний низький рівень володіння знаннями про 
педагогічну діяльність, а також її місце у системі різновидів діяльності; знані, 
нормативної бази щодо організації навчального процесу та професійно-педії 
гогічної підготовки студентів ОКР магістр у ВНЗ. Студенти виявляють фра 
гментарні знання щодо змісту нормативних документів з організації навчаль 
ного процесу та наукової діяльності у ВНЗ, мають поверхові знання щодо 
змісту підготовки студентів у ВНЗ. У них спостерігається низький рівень знані, 
про особистість студента як об'єкт та суб’єкт професійно-педагогічної діяль 
ності, його вікові, індивідуально-психологічні особливості тощо. Вони мають 
поверхові знання щодо психолого-педагогічних вимог до особистості науко
во-педагогічного працівника як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, 
його функцій та професійно значущих якостей. Представники цього рівни 
характеризуються нестійким пізнавальним інтересом до новітніх педагогічних 
технологій, недостатньо обізнані з поняттями педагогічної взаємодії та кон 
фліктології, особливостями педагогічного спілкування. Майбутні фахівці нп 
мають чіткого уявлення про зміст нормативних документів, які визначають 
стратегію вітчизняної вищої освіти щодо дотримання вимог Єдиного європвй

ського простору вищої освіти та науки. Студенти слабо орієнтуються у виборі 
педагогічно доцільних форм організації навчальної діяльності та методів 
навчання студентів. Через низький рівень педагогічної рефлексії майбутні 
фахівці не готові до педагогічної взаємодії, регулювання власних емоцій та 
здійснення емоційно-вольового впливу на об’єкти навчання. їм не вдається на 
належному рівні виявляти причини конфліктів, педагогічно-комунікативних 
ар єрів та обирати способи їх уникнення. Майбутні фахівці погано володіють 

уміннями прогнозувати результати педагогічної діяльності. Через недостат
ньо розвинені творчі здібності студенти цього рівня не повною мірою готові 
до вирішення педагогічних ситуацій, педагогічних задач та здійснення науко- 
во-пошукової діяльності. У них слабо розвинені уміння прогнозувати резуль
тати педагогічної діяльності. Через недостатній рівень сформованості вмінь 
використовувати інформаційні ресурси студентам не вдається на належному 
рівні працювати в напрямку поліпшення професійно-педагогічної діяльності, 

редставники цього рівня характеризуються поверховістю у ставленні до 
педагогічної професії I не готові брати на себе відповідальність за результати 
діяльності. У них наявний низький рівень самоорганізації, самовдосконалення 
та саморозвитку. Вони не готові до сприйняття критики та самокритики, 

редставникам цього рівня бракує впевненості та вмінь встановлювати і під
тримувати зворотній зв'язок у спілкуванні.

Для студентів, що досягли рівня обмеженої сформованості (середнього), 
характерне нейтральне ставлення до професійно-педагогічної діяльності та 
розуміння значущості функцій науково-педагогічного працівника. У майбутніх 
фахівців спостерігається певна обмеженість професійних та пізнавальних 
інтересів. Представники цього рівня не мають особливого інтересу щодо 
трансформації знань студентам та формування в них практичних умінь і про
фесійно важливих якостей. Вони не надто прагнуть до наукового і професій
ного пошуку та дослідження педагогічних проблем, хоча потреба у самовдо- 
сканаленні у них сформована на достатньому рівні. Студенти середнього 
рівня характеризуються достатніми знаннями про професійну діяльність, її 
види та структуру, а також місце педагогічної діяльності у системі різновидів 
діяльності, знаннями нормативної бази щодо організації навчального процесу 
та професійно-педагогічної підготовки студентів ОКР магістр у ВНЗ; знаннями 
про професійно-педагогічну діяльність. Студенти на достатньому рівні воло
діють знаннями змісту нормативних документів щодо організації навчального 
процесу та наукової діяльності у ВНЗ, у них наявні знання про особистість 
студента, його вікові та індивідуально-психологічні особливості. Представники 
цього рівня виявляють цікавість до новітніх педагогічних технологій, що базу
ються на використанні особистісно зорієнтованого, комунікативного, діяль
нісного, контекстного підходів, володіють базовими знаннями щодо змісту



фахових дисциплін. Майбутні фахівці мають чітке уявлення про гнідими |Ш  
взаємодію та педагогічну конф ліктологію . Майбутні фахівці досить Д О М І  
орієнтуються у змісті нормативних документів, які визначають і ірнтПш  
вітчизняної вищої освіти на дотримання вимог Єдиного європейським! нрн 
стару вищої освіти та науки; майже готові аналізувати особливості о р га и іа я щ  
навчального процесу у ВИЗ за умов використання кредитно-модульної шмін 
л огіїта  визначати особливості організації й змісту підготовки студоіиїм ІІКН 
магістр. Студенти обізнані з особливостями та причинами виникнення кпи 
фліктів і педагогічно-комунікативних бар’єрів. Вони вміють використовуй»^ 
інформаційні ресурси, їм вдається на належному рівні працювати в напрямі 
поліпшення професійно-педагогічної діяльності. Представники цьо го  ріння 
усвідомлюють значущість проф есійної відповідальності, характеризую)мій 
толерантністю, тактовністю і доброзичливістю, що дозволяє їм на д о с т а т к и  
му рівні встановлювати педагогічно доцільні зв’язки, здатні до сприиннпи 
критики та самокритики, вміють варіативно діяти у педагогічних ситуаціям, 
мають адекватну самооцінку, достатній рівень самоорганізації, здатні до 
самовдосконалення та саморозвитку. Характеризуються емоційною усталені
стю, комунікабельністю та впевненістю в собі.

Студентам достатнього (високого) рівня сформованості характери» 
позитивне ставлення до професійно-педагогічної діяльності та усвідомлений 
значущості функцій науково-педагогічного працівника. Вони характеризую її, 
ся високим рівнем сформованості професійних та пізнавальних інтересі», 
здатні на високому рівні передавати набуті знання студентам та формувати и 
них практичні уміння й професійно важливі якості, постійно прагнуть до нау 
кового і професійного пошуку та дослідження педагогічних проблем, виявля
ють потребу у професійному зростанні, самовдосконаленні та розвитку.

Представники цього рівня ґрунтовно оволоділи знаннями про професій 
ну діяльність, її види та структуру, а також місце педагогічної діяльності у 
системі різновидів діяльності; знаннями нормативної бази щодо організації 
навчального процесу та професійно-педагогічної підготовки студентів ОКР 
магістр у ВНЗ. Вони вільно оперують знаннями щодо нормативних документів 
про організацію навчального процесу та наукової діяльності у ВНЗ, мають 
високий рівень знань щодо змісту підготовки студентів у ВНЗ, досконало 
володіють знаннями про особистість студента як об’єкта та суб’єкта профе
сійно-педагогічної діяльності, його вікові та індивідуально-психологічні осо
бливості. Мають підвищений інтерес до новітніх педагогічних технології, що 
базуються на використанні особистісно зорієнтованого, системного, діяльніс- 
ного, компетентнісного підходів. Студенти мають ґрунтовні знання щодо зм і
сту фахових дисциплін, мають чітке уявлення про педагогічну взаємодію та 
конфліктологію. Майбутні фахівці вільно оперують змістом нормативних

і

документів, які визначають стратегію вітчизняної вищої освіти на дотримання 
вимог Єдиного європейського простору вищої освіти та науки, вміло орієнту
ються у виборі педагогічно доцільних форм організації навчальної діяльності 
та методів навчання студентів, вільно орієнтуються у виборі стилів педагогіч
ного спілкування та дотриманні педагогічного такту. Вони мають творче 
мислення та здатні до варіативного вирішення педагогічних задач, готові до 
здійснення науково-пошукової діяльності, глибоко усвідомлюють відпові
дальність, що покладатиметься на них під час виконання обов’язків науко
во-педагогічних працівників.. Мають високий рівень самоорганізації, здатні 
до самовдосконалення та саморозвитку, характеризуються емоційною уста
леністю та впевненістю в собі.

Багаторівневість професійно-педагогічної готовності магістрів з еконо
міки і підприємництва зумовлена тим, що більшість студентів магістратури не 
прагнуть до професійно-педагогічної діяльності, деякі з них допускають мож
ливість викладацької діяльності, і лише частина виявила бажання займатися 
науково-педагогічною діяльністю.
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