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Особливості професійної підготовки майбутнього    
вчителя на сучасному етапі становлення                        

вищої педагогічної освіти 

Викладено результати теоретичного аналізу дефініцій "освіта", "вища педагогічна освіта", 
"професійна підготовка", проаналізовано сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в 
Україні, досліджено особливості професійної підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі 
становлення вищої педагогічної освіти, виявлено актуальні підходи до вдосконалення організацій-
них і змістових основ професійної підготовки майбутнього вчителя.  

The results of theoretical analysis of such definitions as "education", "a higher pedagogical educa-
tion", "a professional preparation" are expounded; the modern progress trends of a higher pedagogical 
education in Ukraine are analysed; the features of the professional preparation of a future teacher on the 
modern stage of the formation of a higher pedagogical education are explored; the actual approaches to 
the improvement of the organizational and semantic bases of the professional preparation of a future 
teacher are found out.  

Проблема професійної підготовки вчителя 
концентрує багато актуальних питань, характер-
них для сучасного етапу становлення вищої пе-
дагогічної школи в Україні. Сучасна вища педаго-
гічна освіта покликана реалізувати мету суспільст-
ва щодо підготовки фахівців, котрі навчать і вихо-
вають здорове покоління, здатне активно включи-
тися у процеси становлення української держави, 
нададуть нових імпульсів розвитку демократії, 
процвітання економіки, культури й духовності. 

Розробляючи проблему професійної підгото-
вки вчителя на сучасному етапі становлення 
вищої педагогічної освіти, ми зосередили дослі-
дницький пошук на розв’язанні таких завдань: 

1. Узагальнити результати психолого-
педагогічних досліджень, що висвітлю-
ють тенденції розвитку вищої педагогіч-
ної освіти в Україні, провести їх теоретич-
ний аналіз.  

2. Дослідити особливості професійної підго-
товки майбутнього вчителя на сучасному 

етапі становлення вищої педагогічної 
освіти. 

3. Виявити актуальні підходи в удоскона-
ленні організаційних і змістових основ 
професійної підготовки майбутнього вчи-
теля. 

На наш погляд, розв’язання цих завдань слід 
розпочати з уточнення ключових понять, зокре-
ма “освіта”, “ вища педагогічна освіта”, 
“професійна підготовка”. 

Значення, у якому поняття “освіта” вжива-
ється в наш час, усталилося наприкінці ХVІІІ ст. 
Особливий вплив на утвердження розуміння 
освіти як загального духовного процесу форму-
вання людини мали Гете, Песталоцці та неогу-
маністи. З того часу це поняття набуло широко-
го значення і не обмежується, як було раніше, 
лише означенням наявності знань.  

Загальновизнаним є те, що реальність 
суспільного буття значною мірою відображає 
результати освіти. Освіта, на думку В.Г.Кре-
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меня, – це “дзеркало соціально-економічного та 
культурно-історичного стану країни” [4, с. 17].  

Аналіз педагогічної і соціально-філософської 
літератури свідчить, що в тлумаченні поняття 
“освіта” є деякі розбіжності. Її визначають як 
одну із сфер духовного виробництва 
(В.Л.Басанець, М.М.Гуренко, В.М.Турченко), як 
процес і результат засвоєння систематизованих 
знань, умінь і навичок (Л.Н.Коган, В.Д.Попов, 
А.М.Прохоров, В.О.Рузін, Ю.В.Сенько).  

Згідно з означенням, прийнятим ХХ сесією 
Генеральної конференції ЮНЕСКО, освіта – це 
процес і результат удосконалення здібностей і 
поведінки особистості, при якому вона досягає 
соціальної зрілості та індивідуального зростання 
[1, с. 241].  

Педагогічний словник за редакцією М.Д.Яр-
маченка трактує поняття “освіта” так: “1) поши-
рення знань, освіти; 2) система освітньо-
виховних закладів у країні” [8, с. 351]. 
М.Д.Ярмаченко зазначає, що мета освіти – 
“всебічно розвивати людину як особистість і 
найвищу цінність суспільства, розвивати її тала-
нти, розумові і фізичні здібності, виховувати в 
неї високі моральні якості; формувати громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору; збага-
чувати на цій основі інтелектуальний, творчий і 
культурний потенціал народу, підвищувати його 
освітній рівень, забезпечувати народне госпо-
дарство кваліфікованими фахівцями” [7, с. 351]. 

За визначенням С.У.Гончаренка, “освіта – 
духовне обличчя людини, яке складається під 
впливом моральних і духовних цінностей, що є 
надбанням її культурного кола, а також процес 
виховання, самовиховання, впливу, шліфування, 
тобто процес формування обличчя людини” [1, 
с. 241]. 

Узагальнюючи різні підходи вчених до ви-
значення поняття “освіта”, зазначимо, що в кож-
ному з них відбивається та чи інша грань цього 
складного поняття, а саме:  

− освіта як система освітніх структур 
(навчальних закладів), форм освіти, типів 
освіти; 

− освіта як процес і результат; 
− освіта як вплив на особистість; 
− освіта як розвиток тощо [11].  
На наш погляд, освіта як соціальна інститу-

ція відіграє важливу роль не лише у формуванні 
економічного, інтелектуального, морального і 
культурного потенціалу сучасного суспільства. 
З одного боку, вона відтворює знання і досвід, 
накопичених людством, а з іншого – визначає 
подальший шлях життєдіяльності окремої, конк-
ретної людини, а через нього – нації і всього 
людства. Тому цілком слушним є висловлюван-
ня І.А.Зязюна про те, що освіта є 
“соціокультурним інститутом нації” [2, с. 13]. 

Сучасний етап розвитку системи освіти в 
Україні характеризується пошуком ефективних 
механізмів подолання ідеологізованості мети, 
домінування державних навчальних програм над 
індивідуальністю вчителя й учня, усталеної сис-
теми оцінювання результатів навчання, імпера-
тивних методів управління тощо. Зусиллями 
провідних учених України (О.М.Алексюк, 
І.Д.Бех, С.У.Гончаренко, І.А.Зязюн, В.Г.Кре-
мінь, В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко, О.В.Су-
хомлинська, М.Д.Ярмаченко та інші) розробле-
но концептуальні положення, що сприяють утве-
рдженню принципів демократизації і гуманізації 
в освіті, відродженню національних традицій, а 
також реформуванню всіх ланок освіти.  

Цілком слушним, на наш погляд, є висновок 
М.І.Романенка про те, що Україна кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. стала свідком становлення нової 
освітньої парадигми [8]. Так, позитивні тенден-
ції у становленні державності в Україні, розви-
ток демократичних засад привели до зміни ідео-
логічної і філософської парадигм: від тоталітар-
ної – до демократичної; від безособистісної – до 
особистісно зорієнтованої; від унітарної – до 
плюралістичної; від адаптивної – до такої, яка 
розвивається, від знаннєвої – до діяльнісної.  

У контексті визначених завдань дослідження 
доцільним є звернення до напрацювань 
В.М.Мадзігона, який, розглядаючи зміни у сфері 
освіти, зауважує, що демократичні цінності фор-
муються через усі без винятку аспекти навчання 
і виховання, на всіх рівнях – змістовому, органі-
заційному, функціональному, комунікативному. 
Учений пояснює, що на змістовому рівні забез-
печується доступ до об’єктивного, незаполітизо-
ваного, незаангажованого змісту освіти, забезпе-
чується широкий вибір альтернативних підруч-
ників, посібників, допоміжної літератури. На 
організаційному рівні здійснюється децентралі-
зація управління системою освіти, забезпечуєть-
ся гнучкість, відкритість напрямів, типів і струк-
тур освіти. На функціональному – використову-
ються методи навчання, коли той, кого навча-
ють, є суб’єктом навчально-виховного процесу. 
Комунікативний рівень передбачає відносини 
між учителем і учнем, між дирекцією школи, 
вчителями і учнями [6, с. 10]. 

Враховуючи, що вихідною тезою класичної 
парадигми освіти є положення про те, що знання 
про себе людина повинна виводити із знань про 
світ, на сучасному етапі становлення освіти 
“постає завдання розв’язання проблеми реально-
сті, проблеми свободи, проблеми особистос-
ті” [10, с. 27]. Тому цілком логічним стало те, 
що перегляд освітнього ідеалу й змісту освіти 
України на початку нового тисячоліття окреслив 
контури нової освітньої парадигми – гуманісти-
чної.  
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Філософська обґрунтованість освіти на прин-
ципах гуманізму виявляється у виборі пріорите-
тів сфери цілепокладання, організації і змісті 
професійної підготовки майбутнього вчителя, 
рівнях реалізації особистісного начала у визна-
ченні її форм і методів, особливостях взаємовід-
носин учителів і учнів, викладачів і студентів, у 
ставленні суспільства до освітніх закладів усіх 
типів.  

Прикметою сучасності є те, що гуманізація 
освіти є темою, яка жваво обговорюється в колі 
педагогів-професіоналів, батьків, студентів, уч-
нів, оскільки кожен із них мав, має або матиме 
відношення до системи освіти: як той, хто на-
вчає; як той, кого навчали, навчають або навча-
тимуть.  

Проте зазначимо, що поняття “гуманізація 
освіти” тлумачиться кожним суб’єктом освіт-
нього процесу по-різному. Іноді його зводять до 
гуманного ставлення до тих, хто навчається, 
іноді плутають із гуманітаризацією освіти. 
“Український педагогічний словник” дає змогу 
встановити сутнісну характеристику поняття 
“гуманізація освіти” як “центральної складової 
нового педагогічного мислення, яка передбачає 
перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогі-
чного процесу у світлі їхньої людинотворчої 
функції” [1, с. 76]. 

Слід звернути увагу на те, що для вищої пе-
дагогічної освіти властиві всі проблеми, пов’яза-
ні зі зміною методологічних основ освіти зага-
лом. На часі перегляд змісту освітнього процесу 
у вищій педагогічній школі, удосконалення про-
фесійної підготовки вчителя, перебудова стилю 
мислення, що виробився впродовж останніх де-
сятиліть у вищих педагогічних навчальних за-
кладах. Актуальність цих завдань підкреслює те, 
що суспільство усвідомлює виняткову значу-
щість ролі вчителя в сучасних державницьких 
процесах. На підтвердження цього наведемо 
висловлювання І.А.Зязюна, який стверджує: “У 
порівняльному цілепокладанні важливішої, від-
повідальнішої, важчої служби в державі за учи-
тельську не існує. Учитель у державі – службо-
вець Першого рангу. Цивілізований світ трима-
ється на трьох китах – освіті, праці, капіталі. Два 
останні перебувають у прямій залежності від 
першого [3, с. 292]. 

Зі становленням вищої педагогічної школи в 
Україні пов’язані актуальні питання професійної 
підготовки вчителя. Зазначимо, що в 
“Енциклопедії професійної освіти” поняття 
“професійна підготовка” тлумачиться як сукуп-
ність спеціальних знань, умінь і навичок, якос-
тей, трудового досвіду і норм поведінки, які за-
безпечують можливість успішної праці за обра-
ною професією [12, с. 390].  

Узагальнюючи напрацювання науковців і 
практиків із проблем підготовки вчителя, зазна-

чимо, що для студента вищого педагогічного 
навчального закладу було і є актуальним вико-
нання таких вимог:  

− засвоїти педагогічні, психологічні, спеціа-
льні й інші знання; 

− сформувати практичні вміння і навички 
(інформаційні, організаційні, комунікати-
вні, дослідницькі, самоосвіти тощо); 

− розвинути, сформувати й скоректувати 
педагогічні здібності (дидактичні, органі-
заційні, конструктивні, перцептивні, екс-
пресивні, комунікативні); 

− розвинути, сформувати або скоректувати 
морально-психологічні, соціально-пер-
цептивні й індивідуально-психологічні 
особливості і якості (повага до людини, 
комунікативність, емпатійність, милосер-
дя, справедливість, стриманість, вимогли-
вість, воля, готовність до самовдоскона-
лення); 

− розвинути інтелектуальні параметри 
(мислення, ерудицію, пам’ять, усне та 
писемне мовлення); 

− розвинути професійно-спрямовані пара-
метри (любов до дітей і професії, відда-
ність професії, відповідальність, обов’я-
зок, чесність, толерантність, тактовність).  

У наш час активізується процес удосконален-
ня підходів до професійної підготовки вчителя. 
Це продиктовано вимогами до підготовки спеці-
алістів відповідно до світових запитів. В інфор-
маційному обігу з’являються цікаві праці, при-
свячені вдосконаленню сутнісних основ педаго-
гічної освіти (І.А.Зязюн, В.А.Сластьонін та ін-
ші); спрямованості навчання на формування 
творчої особистості, на своєрідність її індивідуа-
льних проявів (В.І.Загвязинський, С.О.Сисоєва, 
В.С.Шубинський та інші) тощо. У педагогіці й 
суміжних науках накопичуються наукові уяв-
лення про сутність людини і її природи 
(М.І.Сєченов, Н.А.Берштейн, С.Л.Рубінштейн, 
Б.М.Теплов, Б.Г.Ананьєв та інші). Відчутно ви-
являється тенденція до персоніфікації стилю 
життя індивіда, спрямованість зусиль учених на 
дослідження життєвого вибору людини, збере-
ження її життя і здоров’я, забезпечення ефектив-
ної професійної діяльності, однією з умов якої є 
професійне довголіття. Саме в цьому виявля-
ються гуманістичні принципи професійної під-
готовки майбутнього вчителя, яка передбачає 
зміну пріоритетів: 

– у визначенні освітніх цілей (актуалізація і 
розвиток особистості); 

– в удосконаленні змісту, у якому освітній 
стандарт, зорієнтований на підготовку високо-
кваліфікованого спеціаліста, органічно поєдну-
ється з потребами, інтересами, можливостями 
студентів; 
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– у відпрацюванні навчальних технологій, 
що забезпечують затребуваність особистого до-
свіду й інтересів студентів, суб’єктивну позицію 
студента в освітньому процесі, зорієнтованість 
його на постійну роботу над собою, самопізнан-
ня, самореалізацію, самовдосконалення. 

Зауважмо, що гуманістична (особистісна) 
орієнтація професійної підготовки майбутнього 
вчителя на сучасному етапі є потребою часу. 
Вона стає об’єктом психолого-педагогічних до-
сліджень, на рівні конкретних форм і методів 
починає входити у масову свідомість. Пізнаваль-
на орієнтація стає при цьому обов’язковою час-
тиною особистісної орієнтації, а пізнавальний 
досвід – частиною цілісного досвіду особистос-
ті. Таке уявлення про сутність освіти потребує 
значного коректування уявлень про цілі, зміст і 
основу освітнього процесу. Це виражається в 
тому, що знання і досвід минулого трансформу-
ються системою освіти у здатність окремої лю-
дини до пошуку і створення нових знань та но-
вого досвіду, вироблення способів мислення й 
стратегії поведінки. Отже, професійна підготов-
ка майбутнього вчителя має перенести увагу на 
особистість людини, систему її цінностей, по-
треби, шляхи і засоби їх задоволення. Проте це 
не означає нехтування підготовкою до професій-
ної праці вчителя, а вимагає розглядати її, як 
зазначалося вище, крізь призму потреб, інтере-
сів, прагнень особистості.  

Гуманізація вищої педагогічної освіти аж 
ніяк не ставить під сумнів значення професійних 
знань, умінь і навичок, але визначає їх роль як 
засобів, інструментів самореалізації особистості 
в процесі оволодіння майбутньою професією. У 
процесі реалізації гуманістичних підходів у ви-
щій педагогічній школі, у системі засобів на-
вчання зростає питома вага тих, які забезпечу-
ють професійне і особистісне самовдосконален-
ня. 

Незважаючи на суттєві досягнення вітчизня-
них учених і практиків в розробленні досліджу-
ваної проблеми, у змісті, методах і формах під-
готовки вчителя є багато притаманних тільки їй 
протиріч і невирішених проблем. 

Останнім часом особливо актуальним є дія-
льнісний підхід до підготовки вчителя. Дослі-
дження вітчизняних і зарубіжних учених дово-
дять, що високий рівень професійної підготовки 
вчителя досягається за умови, коли зміст профе-
сійно орієнтованих предметів стає особистісно 
привабливим. Так реалізується мотиваційно-
ціннісне ставлення до навчання. Проте, на жаль, 
знання часто засвоюються студентом на форма-
льному рівні. Діяльнісний підхід недостатньо 
впроваджується у практику підготовки студента 
вищого педагогічного навчального закладу до 
майбутньої професійної діяльності. Через низку 
причин між набуттям знань і їх практичним ви-

користанням існує часовий проміжок, на трива-
лість якого впливають політичні й економічні 
контексти, недосконалість механізмів соціально-
го захисту майбутніх учителів тощо, і загалом – 
недостатня концептуальна обґрунтованість су-
часних вимог до змісту і технологій вивчення 
навчальних дисциплін, що мають значний поте-
нціал формування готовності майбутнього вчи-
теля до здійснення професійних функцій.  

У результаті теоретичного аналізу і вивчення 
практичного досвіду підготовки студентів вищо-
го педагогічного навчального закладу до майбу-
тньої професійної діяльності виокремлено декі-
лька протиріч у вищій педагогічній освіті, зокре-
ма: 

− знаннєвий підхід у навчанні; 
− формальний підхід при проектуванні й 

організації навчальної діяльності;  
− брак екстеріоризації; 
− брак зв’язку між професійною підготов-

кою (вивчення фундаментальних дисцип-
лін) і життєвими запитами, інтересами, 
потребами студента.  

Усунення цих протиріч, на нашу думку, по-
требує подальшого вдосконалення професійної 
підготовки вчителя за такими напрямами: 

− відхід від традиційного, предметно орієн-
тованого навчання, реалізація діяльнісно-
го підходу; 

− забезпечення єдності теоретичного і прак-
тичного складників у процесі професійної 
підготовки вчителя; 

− зміна цільових настанов навчання з інфор-
матизації особистості на створення умов 
для розвитку і саморозвитку особистості;  

− пошук освітнього змісту через усвідом-
лення значущості особистісного досвіду, 
знань, ціннісних відносин, потреб, інтере-
сів, можливостей студента; 

− орієнтація позиції студента в навчальному 
процесі на розвиток здібностей, реаліза-
цію інтересів, потреб у самопізнанні, са-
мовдосконаленні, саморозвитку; 

− здійснення під час організації навчально-
го процесу комплексу умов, що забезпе-
чують повноцінне опанування змістом 
майбутньої професійної діяльності, що 
передбачає раціональний спосіб організа-
ції своєї праці, збереження активного ін-
телектуального довголіття, емоційну ста-
більність, тривалу працездатність, уміння 
знімати нервове напруження, компенсува-
ти втомлення, відновлювати втрачені си-
ли. 

Розглядаючи проблему професійної підгото-
вки майбутнього педагога, не можна обійти ува-
гою такий її важливий момент, як визначення 
основних вимог до вчителя з урахуванням зрос-
таючих потреб суспільства. Загальноприйнятим 
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є об’єднання професійних вимог до вчителя в 
такі основні блоки: вимоги до вчителя як об’єкта 
сучасної культури, активного члена суспільства; 
вимоги до вчителя як до спеціаліста 
(загальнопрофесійні і спеціальні професійні). 
Зазначимо, що загалом вимоги до вчителя як до 
спеціаліста визначаються його здатністю розв’я-
зувати на сучасному науковому рівні завдання у 
визначеній сфері професійної діяльності. Тому 
якісно нового рівня формування загальнопрофе-
сійних якостей вчителя можна досягти лише за 
умови конструктивного перегляду підходів до 
розв’язання питань змісту і форм його професій-
ної підготовки. 

Розмірковуючи про вимоги до студента ви-
щого педагогічного навчального закладу як до 
суб’єкта сучасної культури, активного члена 
суспільства, ми дійшли висновку, що освічена 
людина, усвідомлюючи себе частиною суспільс-
тва, мусить відчувати себе належною й до людс-
тва загалом. Майбутній учитель має бути носієм 
і продовжувачем найкращих досягнень цивіліза-
ції, які втілюються в матеріальній і духовній 
культурі. Гадаємо, що саме духовну культуру 
мають на увазі, коли говорять про загальнокуль-
турну складову освіти. Ми цілковито поділяємо 
думку Ю.Ф.Фокіна, який стверджує, що “освіта 
може розглядатися як геном, який забезпечує 
відтворення і прогресивний розвиток соціально-
го життя” [10, с. 73].  

 Вчені й практики сходяться на тому, що 
якість підготовки вчителів на сучасному етапі 
становлення освіти має бути такою, щоб фахів-
ці, підготовлені у вищих педагогічних навчаль-
них закладах України, були конкурентоспромо-
жними на світовому і, насамперед, європейсько-
му ринку праці. На нашу думку, невід’ємною 
умовою досягнення високого рівня професійної 
підготовки вчителя є збереження і подальший 
розвиток традицій навчання і виховання, конс-
труктивне осмислення їх із позицій сучасних 
вимог України до фахівців цієї галузі. Це сприя-
тиме поступальному розвитку і становленню 
вітчизняної системи освіти і забезпечить їй вхо-
дження у європейський освітній простір як не-
повторного, самобутнього складника. 

Слід також звернути особливу увагу на те, 
що на сучасного вчителя покладається реаліза-
ція важливого суспільного завдання: виховання 
здорового покоління. Учені, практики, батьки 
останніми роками констатують значне погір-
шення стану здоров’я школярів. Досить тривож-
на інформація надходить від самих учителів і 
свідчить про несприятливі чинники впливу осві-
тнього процесу в навчальних закладах на стан 
здоров’я учнів. Це стосується організації і змісту 
навчання, узгодженості навчального наванта-
ження і закономірностей вікового й статевого 
розвитку дітей і підлітків, розподілу наванта-

ження впродовж навчального дня, тижня, місяця 
тощо, психологічних особливостей стосунків 
учителя з учнями і між самими учнями, методи-
чних підходів до забезпечення навчання, які 
недостатньо враховують індивідуальні особли-
вості учнів і не зорієнтовані на попередження 
порушень стану їх здоров’я тощо.  

З огляду на вищесказане, ми дійшли такого 
важливого висновку: майбутній учитель впро-
довж навчання у педагогічному ВНЗ мусить 
оволодіти значним обсягом знань, умінь і нави-
чок, зокрема в галузі вікової психології і вікової 
фізіології, які б допомогли йому у ході здійснен-
ня освітнього процесу і виховання учнів зберег-
ти і зміцнити їх здоров’я. 

Формуванню уявлень студента вищого педа-
гогічного навчального закладу про діяльність 
педагога, крім усвідомлення комплексу вимог, 
які до нього висуваються, сприяє осмислення 
специфіки функцій, які виконує вчитель. Відо-
мо, що поліфункціональність є однією з най-
більш характерних особливостей педагогічної 
діяльності. Педагог у кожний момент своєї дія-
льності здійснює одночасно декілька функцій. Їх 
склад і особливості вчені розглядають в декіль-
кох ракурсах і на різних рівнях інтеграції. У цьо-
му контексті слід зазначити, що досить слушни-
ми є міркування В.А.Семиченко щодо важливос-
ті реалізації в діяльності вчителя таких функцій, 
як психотерапевтична, рекреаційна і культуро-
виробництва [9, с. 33-37].  

Як уже зазначалося, вчитель є суб’єктом су-
часної культури, носієм соціально очікуваного 
стилю поведінки, способу життя. Важлива роль 
у трансляції наукових знань, адаптації їх до змі-
нених умов соціального буття, формування но-
вих стереотипів мислення належить педагогу. 
Підтвердження цієї думки знаходимо в словах 
В.Г.Кременя: “Без педагогізації всіх верств сус-
пільства не можемо досягти і демократизації. Бо 
демократія – це толерантність, терпимість один 
до одного. Це повага до людини – особистості. 
А хто виховує особистість? Школа. А хто може 
дати взірець для толерантних стосунків? Знову 
ж таки школа, педагог” [5, с. 58]. У контексті 
сказаного дозволимо собі висловити думку про 
те, що вчитель, який поважає себе й інших, є 
зразком толерантності, терпимості у ставленні 
до своїх вихованців, може стати запорукою збе-
реження і зміцнення фізичного й психічного 
благополуччя дітей.  

Як уже зазначалося, за своїм професійним і 
соціальним статусом педагог має бути носієм 
загальнокультурних норм, зразком поведінки, 
стилю життя. До вчителя ставиться постійна 
вимога удосконалювати рівень спеціальної осві-
ти, усвідомлюючи велику відповідальність пе-
ред суспільством. Тому стратегія загальнопро-
фесійної підготовки вчителя повинна включати, 
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крім установки на професійний розвиток і про-
фесійне становлення, вміння підготувати себе до 
професійної діяльності, яка має складну специ-
фіку.  

Ми глибоко переконані, що тільки той учи-
тель, який піклується про своє здоров’я, гарно 
виглядає, веде здоровий спосіб життя, може пе-
реконати своїх вихованців дотримуватися тако-
го стилю життя, який би сприяв збереженню і 
зміцненню їхнього здоров’я. Зважаючи на це, ми 
переконані, що сам учитель, його зовнішній ви-
гляд, вчинки, стиль діяльності, спосіб життя є 
для учнів значущими зразками, еталонами, вико-
нують роль нормативів культури, тиражуються і 
відтворюються. Саме через учителя здійснюєть-
ся відтворення культури суспільства, нації в 
соціально схваленому напрямі. Ми переконані, 
що студенту вищого педагогічного закладу важ-
ливо усвідомити, що він готує себе до професії, 
успіх самореалізації у якій буде визначатися як 
його фаховою обізнаністю, так і психічним та 
фізичним благополуччям, ставленням до власно-
го здоров’я і здоров’я вихованців, адже життя і 
здоров’я є найбільшими цінностями в царині 
гуманістичної педагогіки. 

 Узагальнюючи все вищевикладене, ми дійш-
ли таких висновків: 

1. Теоретичний аналіз тенденцій розвитку 
вищої педагогічної освіти в Україні дав змогу 
встановити визнання науковою і педагогічною 
громадськістю ключової ролі вчителя у проце-
сах відродження інтелектуального потенціалу 
народу, виховання здорового покоління, утвер-
дження принципів гуманізму у професійній дія-
льності. 

2. Узагальнення психолого-педагогічних до-
сліджень дало змогу визначити, що проблема 
мети професійної підготовки вчителя перебуває 
в наш час на етапі осмислення й уточнення її 

цільової установки, що зумовлює необхідність у 
принципово новій парадигмі її здійснення – гу-
маністичній. 

3. Дослідження сучасних тенденцій станов-
лення вищої педагогічної освіти в Україні ви-
явили сутнісні регулятиви професійної підготов-
ки вчителя, які ґрунтуються на визнанні педаго-
гічної освіти як основного механізму трансляції 
найкращих досягнень людства, а вчителя – як 
ключової фігури освітнього процесу, яка має 
донести до вихованців норми і правила соціаль-
но схваленої поведінки, традиції, історію свого 
народу й людства, норми й зразки життя, які 
підтримують суспільні цінності, а також нові 
зразки прогресивної поведінки і діяльності. 

4. На сучасному етапі становлення вищої 
педагогічної освіти в Україні актуалізується під-
хід, в основі якого лежить ґрунтовне засвоєння 
структури майбутньої професійної діяльності, 
яка передбачає оволодіння знаннями і навичка-
ми раціонального способу організації праці, збе-
реження активного інтелектуального довголіття, 
емоційної стабільності, тривалої професійної 
працездатності. 

Визначаючи перспективи майбутніх дослід-
ницьких розвідок, зазначимо, що визнання вчи-
теля ключовою фігурою процесу освіти і вихо-
вання порушує питання про необхідність пошу-
ку ефективних підходів до розв’язання пробле-
ми збереження і зміцнення його здоров’я, фор-
мування стратегії здорового стилю життєдіяль-
ності ще на етапі професійної підготовки. У цьо-
му процесі має бути визначена інструментальна 
роль знань, умінь і навичок, які майбутній вчи-
тель одержує в процесі професійної підготовки, 
а також віднайдені засоби їх доповнення індиві-
дуальним досвідом кожного учасника навчаль-
ного процесу та особистісно прийнятими страте-
гіями творчої діяльності.  
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