
241240

� емоційний компонент виявляється в емоціях подиву, почуття очікування
нового, почуття інтелектуальної радості, успіху;

 � регулятивний (вольовий) компонент виявляється в поетапному русі від
початкового етапу (постановка цілі, задачі) до завершення, до очікуваного ре�
зультату, що супроводжується вольовою спрямованістю, подоланням труднощів
у вирішенні інтелектуальної задачі.

Велику увагу дослідники приділяють умовам розвитку пізнавальних інте�
ресів: формування способів пізнавальної діяльності, системи розумових дій; уск�
ладнення змісту знань, їх систематизації; формі організації навчання, при якій
діти стають в позицію дослідника. Ця форма роботи вимагає від дитини прояву
максимальної розумової активності і самостійності. На думку ряду авторів (Л.
Маневцова, М. Махмутов, Г. Щукіна та ін.), велике значення в процесі добу�
вання знань має надання дитині свободи, самостійності. Так, М.  Махмутов пише:
«У створенні проблемної ситуації виражено довіру до інтелектуальних можли�
востей дітей, у поступовому ускладненні пізнавальних завдань, в стимулюванні
творчого підходу до самостійної пошукової діяльності при розрахунку на оригі�
нальність рішення, нарешті, в складному, а не в полегшеному викладанні закла�
дено глибокий педагогічний оптимізм, віра в сили і можливості дітей» [4, с.24].

Проблемність мислення виражається у «відкритості дитини нового, ... в по�
шуку невідповідностей і суперечностей», у прагненні дитини до самостійної по�
становки питань і проблем. Навіть «невдача народжує пізнавальну проблему,
викликає дослідницьку активність і забезпечує можливість нового етапу в твор�
чому розвитку» [6, с.151].

Роль цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності у дошкільників,
усвідомлення дитиною своїх дій та їх результатів в особистісному й інтелекту�
альному розвитку дитини, підкреслював М. Поддьяков [6, с.51]: «Послідовне
формування навчальної діяльності у дошкільників веде до розвитку у дітей реф�
лексії � здатності пізнання своїх психічних процесів, що має фундаментальне
значення для виникнення більш складних структур розумової діяльності дити�
ни і формування понять».

До кінця дошкільного віку результатом систематичних занять, а також ви�
користання внеситуативно�пізнавального спілкування в дітей, формується пізна�
вальне ставлення до навколишнього, вольова регуляція, пізнавальна компе�
тентність і т.д. Умовою ефективності таких занять є інтегрований характер їх
проведення та побудова системи відносин дорослого і дитини, яка заснована на
особистісно�орієнтованій формі спілкування і спрямована на формування пізна�
вальної сфери дитини.

Таким чином, в процесі розвитку дітей дошкільного віку пізнавальна сфера
дитини виступає: і як засіб захопливого навчання дитини, і як сильний мотив, до
інтелектуального і тривалого протікання пізнавальної діяльності, і як передумо�
ви формування пізнавальної компетентності дошкільника.
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У статті висвітлюються теоретичні засади та практичні ас&
пекти формування методологічної культури майбутнього вчителя
у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.
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В статье рассматриваются теоретические принципы и прак&
тические аспекты формирования методологической культуры бу&
дущего учителя в процессе профессиональной подготовки в высшем
учебном заведении.
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The theoretical principles and practical aspects of forming the
methodological culture of future teacher in the process of professional
preparation at the higher educational establishment  are enlightened  in the
article.

Keywords: methodological culture, methodology, culture, akmeology,
professionalism.

Сучасні дослідження змісту професіоналізму вчителя окреслюють якісно нові
вимоги до рівня його підготовки в контексти формування здатності на високому
рівні організовувати навчально�виховний процес, вести самостійні наукові досл�
ідження, опановувати новими технологіями та інформаційними системами, уза�
гальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично оцінювати
результати власної роботи, творчо працювати над власним самовдосконален�
ням.

Як свідчить аналіз сучасної наукової літератури відповідність сукупності оз�
начених вимог може бути забезпечена за умови сформованості у майбутнього
вчителя розвинутої методологічної культури, що робить актуальним досліджен�
ня теоретичних засад та практики її формування.

Слід відзначити, що теоретичні засади формування методологічної культури
майбутнього вчителя обґрунтовані у працях відомих науковців: С.Гончаренка,
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В.Загвязінського, В.Краєвського, М.Нікандрова, А.Піскунова, Г.Щедровиць�
кого та ін.

Педагогічна методологія досліджується в роботах філософів В.Дмитрієнко,
Г.Петрової, М.Розова, Г.Щедровицького; педагогів Є.Бондаревської, В.Гер�
шунського, С.Гончаренка, В.Загвязінського, В.Краєвського, В.Полонського,
І.Лернера, М.Скаткіна, В.Сластьоніна та інших. Основна увага ними приділяєть�
ся методології конкретних педагогічних досліджень, загальній схемі педагогіч�
них досліджень, методиці застосування в педагогіці загальнонаукових підходів:
структурного, діяльнісного, системного, кібернетичного та інших методологіч�
них підходів до професійної підготовки майбутніх учителів.

Проблеми методів і методології педагогічної діяльності та наукових дослід�
жень стали предметом наукового пошуку закордонних науковців М.О’Коннора,
Ф.Вудфорта, К.Інгекампа, Л.Мейніона, Е.Стоунса, Б.Холмса та ін. Зміст і
функції культури, як базової категорії досліджуваного феномену, розкрито у
працях відомих філософів: В.Біблера, Д.Валєєва, П.Гуревича, Е.Ільєнкова,
В.Межуєва.

Протягом останніх років зростає кількість наукових розробок, пов’язаних iз
вивченням діяльності педагога як фахівця, iз дослідженням професiоналiзму
педагогічної діяльності. Парадигма цих проблем створює предмет педагогічної
акмеологiї, що вивчає професійне становлення педагога, досягнення ним вер�
шин у фаховій діяльності, шляхи i способи вдосконалення як професіонала.
Намічено основні підходи та концепції дослідження сутності i особливостей
професiоналiзму як науково�педагогічного феномену (Б.Ананьєв, А.Бодальов,
В.Бодров, В.Мерлiн, Є.Климов, В.Шадрiков) та професiоналiзму педагогічної
діяльності (I.Багаєва, А.Деркач, Н.Кузміна, А.Реан, В.Панчук та інші).

Проте професіоналізм та методологічна культура – явища складні, що по�
требують багатокритеріального комплексного вивчення i, разом з тим, підда�
ються вимірюванню, що дозволяє їм служити одночасно i предметом, i об’єктом
акмеологiчних досліджень.

Тому мета цієї статті – визначити теоретичні засади формування методоло�
гічної культури майбутнього вчителя на основі досягнень педагогічної акмео�
логії.

Слід відзначити, що категорія «професіоналізм» є однією з базових у акмеоло�
гічних дослідженнях, у більшості науково�педагогічних досліджень з проблем
теорії і методики професійної освіти розглядається як найбільш загальна харак�
теристика стану професійного розвитку майбутнього фахівця. Зокрема, у соц�
іолого�педагогічному словнику за редакцією В.Радула професіоналізм педагога
визначається як «сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін,
які відбуваються у людині в процесі оволодіння знаннями та довготривалої діяль�
ності, що забезпечують якісно новий, вищий рівень розв’язання складних про�
фесійних завдань» [13, с. 203]. У короткому акмеологічному словнику А.Дер�
кача та В.Зазикіна професіонал розглядається як суб’єкт професійної діяль�
ності, який володіє високими показниками професіоналізму особистості та діяль�
ності, самоефективності; такий, що має високий професійний і соціальний ста�
тус, систему особистісної та діяльнісної нормативної регуляції, що динамічно
розвивається; є постійно спрямованим на саморозвиток та самовдосконалення,
що мають соціально�позитивне значення [1, с. 227]. За визначенням О.Бодаль�

ова, «професіонал – це суб’єкт діяльності, який володіє такими характеристи�
ками розуму, волі, почуттів, або такими психічними властивостями, які склада�
ють сталу структуру, дозволяють йому на високому рівні продуктивності вико�
нувати ту діяльність, якою він зарекомендував себе як хороший фахівець». Уче�
ний зазначає, що «...дійсний професіоналізм завжди пов’язаний із сильною мо�
тиваційно�емоційною зарядженістю на здійснення саме цієї діяльності і на до�
сягнення в ній унікального, неординарного результату» [2; с.74].

Зауважимо, що акмеологія («акме» � вершина, «логос» � наука) – напрям
соціальних наук, що інтегрує знання про людину на етапі її зрілості, що вивчає
закономірності досягнення людиною «акме» (вершин) в різних видах життєді�
яльності, в тому числі в освіті, самоосвіті і в професійній діяльності.

Відповідно провідними критеріями досягнення майбутнім вчителем високо�
го рівня професіоналізму дослідники розглядають соціальну зрілість, професій�
но�педагогічну та методологічну культуру. Ми враховуємо думку В.Радула, який
розуміє під соціальною зрілістю особистості результат взаємодії цілеспрямовано�
го виховання, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на люди�
ну; певний ступінь розвитку його особистості, який сприяє творчому освоєнню
різних видів культури, а також створює можливість найефективніше давати
користь оточуючим, своєю участю у різних видах діяльності. Учений відзначає,
що “соціальна зрілість особистості характеризується  насамперед не рівнем знань,
не розвитком його орієнтацій, а ступенем засвоєння суспільних відносин та їх
реалізацією в соціально значущій діяльності. По суті мова йде про визрівання,
становлення соціальної зрілості особистості в процесі соціалізації” [10, с.13].

Натомість слід зауважити, що не дивлячись на загальновживаність поняття
“методологічна культура”, його зміст, об’єм і місце в системі інших понять як у
філософії, так і в педагогіці, залишається невизначеним. Одна з головних при�
чин такого відношення до інтерпретації методологічної культури полягає в тра�
диції ототожнення методології й філософії, методологічної культури з філософсь�
кою культурою, що склалася у вітчизняній педагогічній науці XX століття. При
цьому головним критерієм методологічної культури вчителя розглядалося знан�
ня основних положень філософії, діалектичного матеріалізму, уміння їх викори�
стовувати в діяльності ученого�дослідника і педагога�практика.

Педагогічні аспекти вивчення методологічної культури майбутнього вчите�
ля, на наш погляд, найбільш ґрунтовно висвітлені в роботах Г.Валєєва, В.Крає�
вського, А.Кусжанової, В.Сластьоніна та ін. На противагу традиційному уяв�
ленню про методологічну культуру, яка пов’язувалася виключно з науковою
діяльністю, вони стверджують, що ця культура необхідна в практичній діяль�
ності. Її особливість полягає в тому, що вона спрямована на перетворення кон�
кретної ситуації, тоді як теоретична діяльність виявляє специфіку цього пере�
творення на основі тих або інших закономірностей.

Зокрема, В.Краєвський до змісту методологічної культури відносить „знан�
ня, досвід творчої діяльності, досвід емоційно�ціннісного ставлення” [8, с. 121].
На його думку, педагог, який володіє методологічною культурою, має знати ме�
тодологію педагогіки й вміти застосовувати її у процесі вирішення педагогічних
ситуацій. Складовими методологічної культури при цьому визначаються: мето�
дологічні знання філософського, загальнонаукового, конкретно�наукового і тех�
нологічного рівня; здатність до проектування й організації навчально�виховного
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В.Загвязінського, В.Краєвського, М.Нікандрова, А.Піскунова, Г.Щедровиць�
кого та ін.

Педагогічна методологія досліджується в роботах філософів В.Дмитрієнко,
Г.Петрової, М.Розова, Г.Щедровицького; педагогів Є.Бондаревської, В.Гер�
шунського, С.Гончаренка, В.Загвязінського, В.Краєвського, В.Полонського,
І.Лернера, М.Скаткіна, В.Сластьоніна та інших. Основна увага ними приділяєть�
ся методології конкретних педагогічних досліджень, загальній схемі педагогіч�
них досліджень, методиці застосування в педагогіці загальнонаукових підходів:
структурного, діяльнісного, системного, кібернетичного та інших методологіч�
них підходів до професійної підготовки майбутніх учителів.

Проблеми методів і методології педагогічної діяльності та наукових дослід�
жень стали предметом наукового пошуку закордонних науковців М.О’Коннора,
Ф.Вудфорта, К.Інгекампа, Л.Мейніона, Е.Стоунса, Б.Холмса та ін. Зміст і
функції культури, як базової категорії досліджуваного феномену, розкрито у
працях відомих філософів: В.Біблера, Д.Валєєва, П.Гуревича, Е.Ільєнкова,
В.Межуєва.

Протягом останніх років зростає кількість наукових розробок, пов’язаних iз
вивченням діяльності педагога як фахівця, iз дослідженням професiоналiзму
педагогічної діяльності. Парадигма цих проблем створює предмет педагогічної
акмеологiї, що вивчає професійне становлення педагога, досягнення ним вер�
шин у фаховій діяльності, шляхи i способи вдосконалення як професіонала.
Намічено основні підходи та концепції дослідження сутності i особливостей
професiоналiзму як науково�педагогічного феномену (Б.Ананьєв, А.Бодальов,
В.Бодров, В.Мерлiн, Є.Климов, В.Шадрiков) та професiоналiзму педагогічної
діяльності (I.Багаєва, А.Деркач, Н.Кузміна, А.Реан, В.Панчук та інші).

Проте професіоналізм та методологічна культура – явища складні, що по�
требують багатокритеріального комплексного вивчення i, разом з тим, підда�
ються вимірюванню, що дозволяє їм служити одночасно i предметом, i об’єктом
акмеологiчних досліджень.

Тому мета цієї статті – визначити теоретичні засади формування методоло�
гічної культури майбутнього вчителя на основі досягнень педагогічної акмео�
логії.

Слід відзначити, що категорія «професіоналізм» є однією з базових у акмеоло�
гічних дослідженнях, у більшості науково�педагогічних досліджень з проблем
теорії і методики професійної освіти розглядається як найбільш загальна харак�
теристика стану професійного розвитку майбутнього фахівця. Зокрема, у соц�
іолого�педагогічному словнику за редакцією В.Радула професіоналізм педагога
визначається як «сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін,
які відбуваються у людині в процесі оволодіння знаннями та довготривалої діяль�
ності, що забезпечують якісно новий, вищий рівень розв’язання складних про�
фесійних завдань» [13, с. 203]. У короткому акмеологічному словнику А.Дер�
кача та В.Зазикіна професіонал розглядається як суб’єкт професійної діяль�
ності, який володіє високими показниками професіоналізму особистості та діяль�
ності, самоефективності; такий, що має високий професійний і соціальний ста�
тус, систему особистісної та діяльнісної нормативної регуляції, що динамічно
розвивається; є постійно спрямованим на саморозвиток та самовдосконалення,
що мають соціально�позитивне значення [1, с. 227]. За визначенням О.Бодаль�

ова, «професіонал – це суб’єкт діяльності, який володіє такими характеристи�
ками розуму, волі, почуттів, або такими психічними властивостями, які склада�
ють сталу структуру, дозволяють йому на високому рівні продуктивності вико�
нувати ту діяльність, якою він зарекомендував себе як хороший фахівець». Уче�
ний зазначає, що «...дійсний професіоналізм завжди пов’язаний із сильною мо�
тиваційно�емоційною зарядженістю на здійснення саме цієї діяльності і на до�
сягнення в ній унікального, неординарного результату» [2; с.74].

Зауважимо, що акмеологія («акме» � вершина, «логос» � наука) – напрям
соціальних наук, що інтегрує знання про людину на етапі її зрілості, що вивчає
закономірності досягнення людиною «акме» (вершин) в різних видах життєді�
яльності, в тому числі в освіті, самоосвіті і в професійній діяльності.

Відповідно провідними критеріями досягнення майбутнім вчителем високо�
го рівня професіоналізму дослідники розглядають соціальну зрілість, професій�
но�педагогічну та методологічну культуру. Ми враховуємо думку В.Радула, який
розуміє під соціальною зрілістю особистості результат взаємодії цілеспрямовано�
го виховання, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на люди�
ну; певний ступінь розвитку його особистості, який сприяє творчому освоєнню
різних видів культури, а також створює можливість найефективніше давати
користь оточуючим, своєю участю у різних видах діяльності. Учений відзначає,
що “соціальна зрілість особистості характеризується  насамперед не рівнем знань,
не розвитком його орієнтацій, а ступенем засвоєння суспільних відносин та їх
реалізацією в соціально значущій діяльності. По суті мова йде про визрівання,
становлення соціальної зрілості особистості в процесі соціалізації” [10, с.13].

Натомість слід зауважити, що не дивлячись на загальновживаність поняття
“методологічна культура”, його зміст, об’єм і місце в системі інших понять як у
філософії, так і в педагогіці, залишається невизначеним. Одна з головних при�
чин такого відношення до інтерпретації методологічної культури полягає в тра�
диції ототожнення методології й філософії, методологічної культури з філософсь�
кою культурою, що склалася у вітчизняній педагогічній науці XX століття. При
цьому головним критерієм методологічної культури вчителя розглядалося знан�
ня основних положень філософії, діалектичного матеріалізму, уміння їх викори�
стовувати в діяльності ученого�дослідника і педагога�практика.

Педагогічні аспекти вивчення методологічної культури майбутнього вчите�
ля, на наш погляд, найбільш ґрунтовно висвітлені в роботах Г.Валєєва, В.Крає�
вського, А.Кусжанової, В.Сластьоніна та ін. На противагу традиційному уяв�
ленню про методологічну культуру, яка пов’язувалася виключно з науковою
діяльністю, вони стверджують, що ця культура необхідна в практичній діяль�
ності. Її особливість полягає в тому, що вона спрямована на перетворення кон�
кретної ситуації, тоді як теоретична діяльність виявляє специфіку цього пере�
творення на основі тих або інших закономірностей.

Зокрема, В.Краєвський до змісту методологічної культури відносить „знан�
ня, досвід творчої діяльності, досвід емоційно�ціннісного ставлення” [8, с. 121].
На його думку, педагог, який володіє методологічною культурою, має знати ме�
тодологію педагогіки й вміти застосовувати її у процесі вирішення педагогічних
ситуацій. Складовими методологічної культури при цьому визначаються: мето�
дологічні знання філософського, загальнонаукового, конкретно�наукового і тех�
нологічного рівня; здатність до проектування й організації навчально�виховного
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процесу: усвідомлення, формулювання й творче вирішення педагогічних задач,
методична рефлексія.

Є.Бондаревська під методологічною культурою вчителя розуміє особливу фор�
му діяльності педагогічної свідомості, побудови самим педагогом методології осо�
бистісно�професійного саморозвитку [3, с. 112]. У її розумінні особливістю мето�
дологічної культури є здатність вчителя до суб’єктивного розуміння педагогічного
процесу, вміння вести методологічний пошук, тобто оволодіння вчителем діяльн�
істю з визначення сенсу, основ, ідей педагогічних явищ як особистісно значущих в
контексті професійного саморозвитку і здійснення педагогічної діяльності.

Ми враховуємо думку В.Сластьоніна, що слід розрізняти професіоналізм діяль�
ності та професіоналізм особистості. Учений зазначає, що первинним було розу�
міння професіоналізму як характеристики діяльності людини. Проте згодом, з
розумінням того, що професійні досягнення можуть зумовлюватися не лише
організацією праці та професійною підготовкою, але й розвитком особистісних
якостей і характеристик, дослідники усвідомили необхідність цілісної інтерпре�
тації феномену професіоналізму у діяльнісному та особистісному проявах.

З сучасних акмеологічних позицій, які обґрунтовує А.Деркач, професіоналізм
діяльності – якісна характеристика суб’єкта праці, що відображає високу про�
фесійну кваліфікацію і компетентність, різноманітність ефективних професій�
них умінь і навичок, зокрема, таких, що засновані на творчих рішеннях, воло�
діння сучасними алгоритмами і способами розв’язання професійних задач, що
дозволяє здійснювати діяльність з високою і стабільною продуктивністю.

За його ж визначенням, професіоналізм особистості – якісна характеристи�
ка суб’єкта праці, що відображає високий рівень розвитку професійно важли�
вих і особистісно�ділових, акмеологічний інваріантів професіоналізму, високий
рівень креативності, адекватний рівень домагань, мотиваційну сферу і ціннісні
орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток фахівця [1].

Враховуючи вищенаведене, а також – теоретичні положення щодо визна�
чення об’єктивного і суб’єктного проявів культури та положення діяльнісного
підходу (як одного з пріоритетних у побудові процесу професійного становлен�
ня майбутнього вчителя), ми можемо припустити, що методологічна культура у
об’єктивному вимірі існує як певний символічний простір. У процесі діяльності
(навчальної, наукової, самоосвітньої, громадської) майбутні вчителі залучають�
ся до зразків методологічної культури, зафіксованих у соціокультурному про�
сторі (субкультурі) педагогічного ВНЗ, сприймають вже генеровані ідеї, народ�
жують нові. Під час діяльності суб’єктів цього процесу зразки методологічної
культури транслюються, зберігаються, сприймаються і використовуються як
об’єктивні і суб’єктивні явища. Суб’єктивними ці явища стають тому, що хтось
(певний суб’єкт) є автором тієї чи іншої ідеї, що становить основу явища, а
об’єктивними – тому що ці явища відкриваються іншими суб’єктами, для яких
вони існують об’єктивно, оскільки є результатом діяльності інших дослідників і
визнаються науковим загалом [10].

Крім того, об’єктивний вимір методологічної культури обумовлює вимоги до
рівня особистісного розвитку вчителя (способом виявлення невідповідностей
між об’єктивним змістом та особистісним рівнем сформованості методологічної
культури), виступає як механізм, що спрямовує його саморозвиток у ході зас�
воєння культури і досягнення вершин у професійному розвитку.

У цьому контексті сутність методологічної культури може бути представле�
ний як певна емпірична реальність, як образ, що безпосередньо інтеріоризуєть�
ся вчителем в його «внутрішньому досвіді» і скеровує, мотивує його практичну
діяльність.

Педагогічна акмеологія як науковий напрямок спирається на психолого�пе�
дагогічну концепцію, орієнтовану на вивчення людини як об’єкта комплексних
досліджень, а саме � як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності та індивідуаль�
ності (Б.Ананьєв, В.Мерлін, Б.Климов, Дк.Левінджер та ін.). У світлі цієї кон�
цепції людина розглядається як динамічна система, що постійно розвивається,
змінюється, отримує нові особистісні й індивідуально психологічні якості, які
забезпечують широкі можливості соціальної і професійної адаптації. Системоут�
ворювальним фактором у комплексному дослідженні людини як суб’єкта праці,
спілкування та пізнання у генезисі та розвитку є вихід на індивідуальність, яка
визначається як синтез властивостей замкненої системи, що саморегулюється,
або як унікальне явище, що має власний світ, самосвідомість і саморегуляцію
поведінки як підґрунтя досягнення професіоналізму.

Тому у своєму дослідженні методологічну культуру майбутнього вчителя ми
розглядаємо як цілісне багаторівневе і багатокомпонентне утворення у струк�
турі його особистості, інтегровану особистісно�професійну характеристику, що
містить педагогічну філософію (переконання), знання педагогічної методології,
володіння методами і методологією наукового пізнання, розумову діяльність в
режимі методологічної рефлексії, розвинуті здібності критичного аналізу педа�
гогічної дійсності, систему інтеріоризованих педагогічних та загальнолюдських
цінностей, котрі визначають професійну свідомість, інтенсивність та якість про�
фесійної діяльності і детерміновані властивостями інтегральної індивідуальності.

Теоретико�методологічною основою формування методологічної культури вчи�
теля безумовно є положення теорії діяльності, розроблені Л.Виготським, Е.Ільєн�
ковим та ін. В інтерпретації В.В.Давидова вони мають таке визначення:

� основою психічного розвитку людини є якісна зміна соціальної ситуації її
життя або діяльності;

� загальними моментами психічного розвитку людини слугують її навчан�
ня та виховання;

� психічні новоутворення, які виникають у людини, похідні від інтеріори�
зації вихідної форми її діяльності;

� суттєва роль у процесі інтеріоризації належить різноманітним знаково�
символічним системам, які виникають в історії культури;

� важливе значення в діяльності й свідомості людини мають її інтелект та
емоції, які перебувають у внутрішній єдності [5, с. 133].

Вважаємо, що важливою характеристикою методологічної культури май�
бутнього вчителя є готовність і спрямованість до самовдосконалення, досягнен�
ня акме у професійній діяльності, що забезпечує динамiчнiсть, розвиток про�
фесійних якостей і характеристик шляхом адекватної, методологічно обґрун�
тованої самооцінки i оперативного усунення виявлених у процесі педагогічної
діяльності особистісних недоліків, вдосконалення рівня професіоналізму відпов�
ідно до вимог часу, досягнення вершин у професійному розвиткові.

Методологічну культуру майбутнього вчителя можна розглядати як ак�
меологічний феномен професійної організації, що виникає при поєднанні
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процесу: усвідомлення, формулювання й творче вирішення педагогічних задач,
методична рефлексія.

Є.Бондаревська під методологічною культурою вчителя розуміє особливу фор�
му діяльності педагогічної свідомості, побудови самим педагогом методології осо�
бистісно�професійного саморозвитку [3, с. 112]. У її розумінні особливістю мето�
дологічної культури є здатність вчителя до суб’єктивного розуміння педагогічного
процесу, вміння вести методологічний пошук, тобто оволодіння вчителем діяльн�
істю з визначення сенсу, основ, ідей педагогічних явищ як особистісно значущих в
контексті професійного саморозвитку і здійснення педагогічної діяльності.

Ми враховуємо думку В.Сластьоніна, що слід розрізняти професіоналізм діяль�
ності та професіоналізм особистості. Учений зазначає, що первинним було розу�
міння професіоналізму як характеристики діяльності людини. Проте згодом, з
розумінням того, що професійні досягнення можуть зумовлюватися не лише
організацією праці та професійною підготовкою, але й розвитком особистісних
якостей і характеристик, дослідники усвідомили необхідність цілісної інтерпре�
тації феномену професіоналізму у діяльнісному та особистісному проявах.

З сучасних акмеологічних позицій, які обґрунтовує А.Деркач, професіоналізм
діяльності – якісна характеристика суб’єкта праці, що відображає високу про�
фесійну кваліфікацію і компетентність, різноманітність ефективних професій�
них умінь і навичок, зокрема, таких, що засновані на творчих рішеннях, воло�
діння сучасними алгоритмами і способами розв’язання професійних задач, що
дозволяє здійснювати діяльність з високою і стабільною продуктивністю.

За його ж визначенням, професіоналізм особистості – якісна характеристи�
ка суб’єкта праці, що відображає високий рівень розвитку професійно важли�
вих і особистісно�ділових, акмеологічний інваріантів професіоналізму, високий
рівень креативності, адекватний рівень домагань, мотиваційну сферу і ціннісні
орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток фахівця [1].

Враховуючи вищенаведене, а також – теоретичні положення щодо визна�
чення об’єктивного і суб’єктного проявів культури та положення діяльнісного
підходу (як одного з пріоритетних у побудові процесу професійного становлен�
ня майбутнього вчителя), ми можемо припустити, що методологічна культура у
об’єктивному вимірі існує як певний символічний простір. У процесі діяльності
(навчальної, наукової, самоосвітньої, громадської) майбутні вчителі залучають�
ся до зразків методологічної культури, зафіксованих у соціокультурному про�
сторі (субкультурі) педагогічного ВНЗ, сприймають вже генеровані ідеї, народ�
жують нові. Під час діяльності суб’єктів цього процесу зразки методологічної
культури транслюються, зберігаються, сприймаються і використовуються як
об’єктивні і суб’єктивні явища. Суб’єктивними ці явища стають тому, що хтось
(певний суб’єкт) є автором тієї чи іншої ідеї, що становить основу явища, а
об’єктивними – тому що ці явища відкриваються іншими суб’єктами, для яких
вони існують об’єктивно, оскільки є результатом діяльності інших дослідників і
визнаються науковим загалом [10].

Крім того, об’єктивний вимір методологічної культури обумовлює вимоги до
рівня особистісного розвитку вчителя (способом виявлення невідповідностей
між об’єктивним змістом та особистісним рівнем сформованості методологічної
культури), виступає як механізм, що спрямовує його саморозвиток у ході зас�
воєння культури і досягнення вершин у професійному розвитку.

У цьому контексті сутність методологічної культури може бути представле�
ний як певна емпірична реальність, як образ, що безпосередньо інтеріоризуєть�
ся вчителем в його «внутрішньому досвіді» і скеровує, мотивує його практичну
діяльність.

Педагогічна акмеологія як науковий напрямок спирається на психолого�пе�
дагогічну концепцію, орієнтовану на вивчення людини як об’єкта комплексних
досліджень, а саме � як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності та індивідуаль�
ності (Б.Ананьєв, В.Мерлін, Б.Климов, Дк.Левінджер та ін.). У світлі цієї кон�
цепції людина розглядається як динамічна система, що постійно розвивається,
змінюється, отримує нові особистісні й індивідуально психологічні якості, які
забезпечують широкі можливості соціальної і професійної адаптації. Системоут�
ворювальним фактором у комплексному дослідженні людини як суб’єкта праці,
спілкування та пізнання у генезисі та розвитку є вихід на індивідуальність, яка
визначається як синтез властивостей замкненої системи, що саморегулюється,
або як унікальне явище, що має власний світ, самосвідомість і саморегуляцію
поведінки як підґрунтя досягнення професіоналізму.

Тому у своєму дослідженні методологічну культуру майбутнього вчителя ми
розглядаємо як цілісне багаторівневе і багатокомпонентне утворення у струк�
турі його особистості, інтегровану особистісно�професійну характеристику, що
містить педагогічну філософію (переконання), знання педагогічної методології,
володіння методами і методологією наукового пізнання, розумову діяльність в
режимі методологічної рефлексії, розвинуті здібності критичного аналізу педа�
гогічної дійсності, систему інтеріоризованих педагогічних та загальнолюдських
цінностей, котрі визначають професійну свідомість, інтенсивність та якість про�
фесійної діяльності і детерміновані властивостями інтегральної індивідуальності.

Теоретико�методологічною основою формування методологічної культури вчи�
теля безумовно є положення теорії діяльності, розроблені Л.Виготським, Е.Ільєн�
ковим та ін. В інтерпретації В.В.Давидова вони мають таке визначення:

� основою психічного розвитку людини є якісна зміна соціальної ситуації її
життя або діяльності;

� загальними моментами психічного розвитку людини слугують її навчан�
ня та виховання;

� психічні новоутворення, які виникають у людини, похідні від інтеріори�
зації вихідної форми її діяльності;

� суттєва роль у процесі інтеріоризації належить різноманітним знаково�
символічним системам, які виникають в історії культури;

� важливе значення в діяльності й свідомості людини мають її інтелект та
емоції, які перебувають у внутрішній єдності [5, с. 133].

Вважаємо, що важливою характеристикою методологічної культури май�
бутнього вчителя є готовність і спрямованість до самовдосконалення, досягнен�
ня акме у професійній діяльності, що забезпечує динамiчнiсть, розвиток про�
фесійних якостей і характеристик шляхом адекватної, методологічно обґрун�
тованої самооцінки i оперативного усунення виявлених у процесі педагогічної
діяльності особистісних недоліків, вдосконалення рівня професіоналізму відпов�
ідно до вимог часу, досягнення вершин у професійному розвиткові.

Методологічну культуру майбутнього вчителя можна розглядати як ак�
меологічний феномен професійної організації, що виникає при поєднанні
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умов, що характеризують процес професійної підготовки як акмеологічне
середовище.

 До провідних акмеологічних механізмів формування методологічної куль�
тури майбутнього вчителя, на нашу думку, слід віднести:

• адаптацію у професійному середовищі з компенсаторним ефектом;
• ідентифікацію сенсу й стратегії життя з професійним ідеалом;
• спонукання внутрішньої активності майбутнього педагога в його взаємодії

з соціокультурним середовищем ВНЗ.
Важливою умовою формування методологічної культури майбутнього вчи�

теля є, на нашу думку, врахування у процесі професійної підготовки основних
акмеологічних законів, якими, за А.Деркачем і В.Зазикіним, є:

1) закон особистісно�професійного розвитку і примноження особистісного
потенціалу встановлює взаємозв’язок між процесом становлення професійних
характеристик і формуванням цілісної особистості;

2) закон самовираження особистості в професії, який описує процеси і ме�
ханізми професійного самовизначення, самоствердження, самореалізації, ство�
рення професійного образу «Я» і особистісно�професійного росту в контексті
самовираження особистості в професії [1, с.51�52].

Отже, на динаміку розвитку методологічної культури майбутнього вчителя
активно впливають суб’єктивні фактори, тобто такі, що безпосередньо пов’я�
зані з педагогом як суб’єктом професійної діяльності. Вплив цих факторів може
свідомо регулюватися i коригуватися самим майбутнім учителем. У цю групу
факторів входять:

1. Фактор мети фахової діяльності, що передбачає орієнтацію студента на:
соціальне замовлення суспільства; програму викладання того чи іншого предме�
та; власні мотиви, потреби чи інтереси, що зумовлюють самореалізацію у про�
фесії та досягнення успіху у професійній діяльності.

2. Фактор відповідності соціального замовлення та особистісних потреб і
мотивів майбутнього викладача, що передбачає:

� сформованість професійно необхідних знань;
� розвиток професійної майстерності;
� здатність до професійної саморефлексії, що передбачає оцiнку педагогом

себе як професіонала.
Ми враховуємо думку В.Сластьоніна, що рефлексивна культура є системот�

вірним фактором професіоналізму та методологічної культури й визначається
сукупністю здібностей, способів і стратегій, котрі забезпечують усвідомлення і
подолання стереотипів особистісного досвіду і діяльності педагога способом їх
переосмислення, висування інновацій, що призводять до подолання проблем�
них ситуацій, які виникають у процесі вирішення професійних завдань [12].

Вважаємо, що рефлексивна культура майбутнього вчителя, як складова ме�
тодологічної культури, являє собою системне особистісне утворення у складі та�
ких компонентів, як: рефлективність, професійно�особистісний, науковий і
ціннісно�смисловий потенціал, відповідальність.

Більшість дослідників переконані, що у сфері освіти методологічну культуру
доцільно розглядати як культуру професійної діяльності й як певну культуру
мислення, що проявляється в здатності до педагогічної рефлексії, уміннях само�
стійно порівнювати, зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, нау�

ково її обґрунтовувати та професійно відстоювати. Для цього майбутньому вчи�
телеві потрібен необхідний інструментарій, за допомогою якого він буде вико�
нувати зазначені вище операції, дії. До цих універсальних дій слід віднести отри�
мані знання певних методологічних норм (правил наукового пізнання) та вміння
їх застосовувати в процесі розв’язання різних педагогічних задач, нестандарт�
них ситуацій.

Тому важливо вже на перших етапах формування методологічної культури
майбутнього вчителя закласти основи цих універсальних дій, які в подальшому
дозволять сформувати методологічні знання та вміння, що дозволяють судити
про готовність педагога самостійно створювати простір, що сприяє здійсненню
процесів розвитку освіти та науково�дослідної діяльності. Тобто, формування
методологічної компетентності майбутнього вчителя має бути одним з пріори�
тетних завдань професійно�педагогічної освіти в контексті формування інших
складових професійно�педагогічної компетентності та як важливої передумови
становлення його методологічної культури.

Відповідно, в основу професійного навчання повинна бути покладена така
діяльність, яка заснована на засвоєнні наукової картини світу і педагогічної
дійсності, на культурному аналізі і синтезі, на усвідомленні освітніх цінностей і
цілей. Це стане основою для формування і розвитку творчого мислення, яке
пов’язане з інтуїтивним, цілісним пізнанням світу. Таке можливе за умови моде�
лювання і формування нових ідеалів, цілей, цінностей існування і розвитку лю�
дини в культурних формах педагогізації освітнього соціокультурного середови�
ща вищого педагогічного закладу освіти, розробки нових стандартів педагогічної
освіти.

Отже, не претендуючи на повноту й вичерпність висвітлення даної пробле�
ми в межах цієї статті, слід констатувати, що методологічна культура є важли�
вим елементом професіоналізму вчителя, визначає адекватність сприйняття
майбутнім педагогом професійної дійсності, спроможність до організації творчої
професійної діяльності на наукових засадах, здатність до самоаналізу й самоак�
туалізації, можливість досягення вершин у професійній діяльності, активно фор�
мується у процесі цілісної взаємодії студента з соціокультурним простором ви�
щого навчального закладу. Важливою умовою ефективного становлення мето�
дологічної культури майбутнього вчителя є реалізація у процесі професійної підго�
товки наукових засад та принципів педагогічної акмеології.
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потенціалу встановлює взаємозв’язок між процесом становлення професійних
характеристик і формуванням цілісної особистості;

2) закон самовираження особистості в професії, який описує процеси і ме�
ханізми професійного самовизначення, самоствердження, самореалізації, ство�
рення професійного образу «Я» і особистісно�професійного росту в контексті
самовираження особистості в професії [1, с.51�52].

Отже, на динаміку розвитку методологічної культури майбутнього вчителя
активно впливають суб’єктивні фактори, тобто такі, що безпосередньо пов’я�
зані з педагогом як суб’єктом професійної діяльності. Вплив цих факторів може
свідомо регулюватися i коригуватися самим майбутнім учителем. У цю групу
факторів входять:

1. Фактор мети фахової діяльності, що передбачає орієнтацію студента на:
соціальне замовлення суспільства; програму викладання того чи іншого предме�
та; власні мотиви, потреби чи інтереси, що зумовлюють самореалізацію у про�
фесії та досягнення успіху у професійній діяльності.

2. Фактор відповідності соціального замовлення та особистісних потреб і
мотивів майбутнього викладача, що передбачає:

� сформованість професійно необхідних знань;
� розвиток професійної майстерності;
� здатність до професійної саморефлексії, що передбачає оцiнку педагогом

себе як професіонала.
Ми враховуємо думку В.Сластьоніна, що рефлексивна культура є системот�

вірним фактором професіоналізму та методологічної культури й визначається
сукупністю здібностей, способів і стратегій, котрі забезпечують усвідомлення і
подолання стереотипів особистісного досвіду і діяльності педагога способом їх
переосмислення, висування інновацій, що призводять до подолання проблем�
них ситуацій, які виникають у процесі вирішення професійних завдань [12].

Вважаємо, що рефлексивна культура майбутнього вчителя, як складова ме�
тодологічної культури, являє собою системне особистісне утворення у складі та�
ких компонентів, як: рефлективність, професійно�особистісний, науковий і
ціннісно�смисловий потенціал, відповідальність.

Більшість дослідників переконані, що у сфері освіти методологічну культуру
доцільно розглядати як культуру професійної діяльності й як певну культуру
мислення, що проявляється в здатності до педагогічної рефлексії, уміннях само�
стійно порівнювати, зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, нау�

ково її обґрунтовувати та професійно відстоювати. Для цього майбутньому вчи�
телеві потрібен необхідний інструментарій, за допомогою якого він буде вико�
нувати зазначені вище операції, дії. До цих універсальних дій слід віднести отри�
мані знання певних методологічних норм (правил наукового пізнання) та вміння
їх застосовувати в процесі розв’язання різних педагогічних задач, нестандарт�
них ситуацій.

Тому важливо вже на перших етапах формування методологічної культури
майбутнього вчителя закласти основи цих універсальних дій, які в подальшому
дозволять сформувати методологічні знання та вміння, що дозволяють судити
про готовність педагога самостійно створювати простір, що сприяє здійсненню
процесів розвитку освіти та науково�дослідної діяльності. Тобто, формування
методологічної компетентності майбутнього вчителя має бути одним з пріори�
тетних завдань професійно�педагогічної освіти в контексті формування інших
складових професійно�педагогічної компетентності та як важливої передумови
становлення його методологічної культури.

Відповідно, в основу професійного навчання повинна бути покладена така
діяльність, яка заснована на засвоєнні наукової картини світу і педагогічної
дійсності, на культурному аналізі і синтезі, на усвідомленні освітніх цінностей і
цілей. Це стане основою для формування і розвитку творчого мислення, яке
пов’язане з інтуїтивним, цілісним пізнанням світу. Таке можливе за умови моде�
лювання і формування нових ідеалів, цілей, цінностей існування і розвитку лю�
дини в культурних формах педагогізації освітнього соціокультурного середови�
ща вищого педагогічного закладу освіти, розробки нових стандартів педагогічної
освіти.

Отже, не претендуючи на повноту й вичерпність висвітлення даної пробле�
ми в межах цієї статті, слід констатувати, що методологічна культура є важли�
вим елементом професіоналізму вчителя, визначає адекватність сприйняття
майбутнім педагогом професійної дійсності, спроможність до організації творчої
професійної діяльності на наукових засадах, здатність до самоаналізу й самоак�
туалізації, можливість досягення вершин у професійній діяльності, активно фор�
мується у процесі цілісної взаємодії студента з соціокультурним простором ви�
щого навчального закладу. Важливою умовою ефективного становлення мето�
дологічної культури майбутнього вчителя є реалізація у процесі професійної підго�
товки наукових засад та принципів педагогічної акмеології.

Література
1. Акмеология: Учебное пособие / А.Деркач, В.Зазыкин. – С�Пб.: Питер,

2003. – 256 с.
2. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и

условия достижения. – М.: Флинт�Наука, 1998. – 230 с.
3. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и лич�

ная ценность // Педагогика. — 1999. — №3. — С. 37�43.
4. Гуревич П.С. Философия культуры. – М.: Аспект Прес, 1995. – 288 с.
5. Давыдов В.В. Вклад Э.В. Ильенкова в теоретическую психологию.//

Вопросы психологии. – 1994. – №1. – С. 131�135.
6. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов�иссле�

дователей. – Чебоксары: Изд�во Чуваш, ун�та, 2001. – 244 с.



249248

7. Краевский В.В. Педагогика и ее методология вчера и сегодня // Интер�
нет�журнал «Эйдос». – 2003. – 2 декабря. http: //www.eidos.ru/journal/2003/
0711�03.htm.

8. Краевский В.В. Три измерения в педагогике // М.Н.Скаткин и совре�
менное образование: Материалы научно�практ. конф. В 2�х т. – М., 2000. –
Т.1. – С. 11�17.

9. Кульневич С.В. Личностная ориентация методологической культуры
учителя // Педагогика. – 1997. – №5. – С.108�115.

10.Радул В.В. Соціально�педагогічна зрілість. – Кіровоград: «Імекс�ЛТД»,
2002. – 242 с.

11.Радул В.В., Кравцов В.О., Михайліченко М.В. Основи професійного ста�
новлення особистості сучасного вчителя: Навчальний посібник. – Кіровоград:
«Імекс�ЛТД» , 2007. – 252 с.

12.Сластенин В.А. Рефлексивная культура и профессионализм учителя //
Педагогическое образование и наука. – 2005. – № 3. – С. 37�43.

13.Соціолого�педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. – К.: “Екс.Об”,
2004. – 304 с.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ТА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНІЙ

ЛІТЕРАТУРІ
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Костенко Р.В.
Стаття присвячена теоретичному аналізу визначення сутності

понять «комп’ютерні технології» та «інформаційні технології» у
науково&педагогічній літературі. Поняття «інформаційні техно&
логії» визначається у статті як цілеспрямована організована су&
купність інформаційних процесів з використанням засобів обчис&
лювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки
даних, швидкий пошук інформації, розсередження даних, доступ
до джерел інформації незалежно від місця їхнього розташування. У
даному контексті поняття «комп’ютерні технології» та «інфор&
маційні технології» представляються тотожними.

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні техно&
логії, інформаційні технології навчання, комп’ютер, інформація.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» И «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В

НАУЧНО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Р.В. Костенко

Статья посвящена теоретическому анализу сущности понятий
«компьютерные технологии» и «информационные технологии» в
научно&педагогической литературе. Понятие «информационные
технологии» определяется в статье как целенаправленная органи&
зованная совокупность информационных процессов с использова&
нием средств вычислительной техники, которые обеспечивают
высокую скорость обработки данных, быстрый поиск информа&
ции, рассредоточение данных, доступ к источникам информации

независимо от места их расположения. В данном контексте поня&
тия «компьютерные технологии» и «информационные технологии»
представляются тождественными.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные
технологии, информационные технологии обучения, компьютер,
информация.

DEFINITION OF ESSENCE OF CONCEPTS «COMPUTER
TECHNOLOGIES» AND «INFORMATION TECHNOLOGIES» IN THE

SCIENTIFIC � PEDAGOGICAL LITERATURE
R.V. Kostenko

The article is devoted to the theoretical analysis of essence of concepts
«computer technologies» and «information technologies» in the scientific&
pedagogical literature. The concept «information technologies» is defined
in the article as the purposeful organized set of information processes with
use of means of computer facilities, which provide high speed of data
processing, fast search of the information, dispersal of the data, access to
sources of the information irrespective of a place of their arrangement. In
the given context of concept «computer technologies» and «the information
technologies» are represented identical.

Key words: information technologies, computer technologies,
information technologies of training, computer, information.

Актуальність. Інформатизація освіти є одним із головних напрямків проце�
су інформатизації сучасного суспільства. Використання комп’ютерних та інфор�
маціних технологій сприяє оновленню та удосконаленню методів навчання у
вищих навчальних закладах. Останнім часом відбувається стримкий розвиток
інформаційних технологій, що забезпечує перехід нашого суспільства від індус�
тріального до постіндустріального – інформаційного. Нові суспільні реалії зу�
мовлюють появу нових вимог до якості підготовки майбутніх фахівців, які зуст�
річаються у своїй професійній діяльності з необхідністю швидкого сприйняття й
обробки великих обсягів інформації, володіння сучасними вміннями роботи на
основі комп’ютерних технологій. Вважаємо необхідним розглянути більш де�
тально сутність понять «інформаційні технології» та «комп’ютерні технології»
для їх порівняльного аналізу.

Постановка проблеми і ступінь дослідження. Вченими досліджено різні
аспекти використання інформаціних технологій у навчально�виховному про�
цесі. По�різному вони визначають й сам термін «інформаційні технології». На
думку В.М.Глушкова, «інформаційні технології – людино�машинна технологія
накопичення, оброблення та передавання інформації [4]». Поняття «інфор�
маційні технології» застосовується частіше за все як методи, засоби, прийоми,
процеси роботи з інформацією. Так, В.І.Гриценко, М.И.Вовк, А.Б.Котова вва�
жають, що інформаційна технологія – це, по�перше, сукупність процесів руху
і переробки інформації, по�друге, описи цих процесів. Об’єктом переробки і
руху є інформація, дані. Складовими частинами описів є схеми технологічного
процесу (маршруту) і сценарії (інструкції) процесів переробки інформації [6].
Поряд з поняттям «інформаційні технології» вчені застосовують такі терміни,




