ку громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку, слід виK
ходити з того, що бути компетентним означає бути здатним мобілізувати у
конкретній життєвій ситуації отримані знання і досвід.
Перспективи подальшого наукового пошуку ми пов’язуємо із розширенK
ням уявлень про науковий статус понять «правова компетентність», «громадянсьK
ка компетентність», «соціальна компетентність» та їх співвідношення.
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FORMATION OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN’S FUNDAMENTAL
PRINCIPLES OF CIVIL CONSCIOUSNESS: SOME ASPECTS OF THE
PROBLEM
Kichuk Y. V.
Abstract. The article deals with the formation features of primary school
children’s fundamental principles of civil consciousness. The significance
of pedagogical support in the research is demonstrated. The historical and
pedagogical aspects review of the problem of civil consciousness is
represented; the concept of «civil consciousness» is defined.
The researchers analyzed the international experience of civic
education and experimentally established that school is a kind of the
«great» society model, where the relationship experience required for the
entry into the society and self%determination is efficiently formed; and
knowledge is the basis for civil consciousness understanding, the
responsibility for one’s own actions and behavior, a combination of private
and public interests, readiness to defend the nationhood of the country.
Primary School is a foundation, where the entire system of students’
civic education, love inculcation of their own land, Ukraine, historical
memory, spirituality, and national character are based. In this context,
the special role to a subject and actional approach is given. It defines the
inherency between the subject and action and also includes the
individual’s appeal to the available internal resources that make the choice
of certain activities implementation means posibble. The advantages of
this approach in civic education of elementary school children are based
on dominant subjectivity, which is the individual’s ability to change;
children’s actions and activities can not be «subjectless» and
«impersonal.» The competence approach is efficient in this context as
well. So, personality’s civil consciousness fundamental principles
formation requires pedagogical support. Trying to start the process of
primary school children’s civic competence development, it’s necessary
to admit that being competent means to be able to activate acquired
knowledge and experience in specific situations.
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МОТИВАЦІЙНОАКСІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВО
ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАТИКИ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
УДК 378.937
Кожухар Ж. В.
У статті дана характеристика мотиваційно%аксіологічного
компонента науково%пізнавальної компетентності майбутніх
учителів інформатики. Розглянуті умови активізації пізнаваль%
них мотивів студентів у процесі формування науково%пізнаваль%
ної компетентності.
Ключові слова: компетентність, науково%пізнавальна компе%
тентність, мотиваційно%аксіологічний компонент.
В статье дана характеристика мотивационно%аксиологичес%
кого компонента научно%познавательной компетентности буду%
щих учителей информатики. Раскрыты условия активизации по%
знавательных мотивов студентов в процессе формирования на%
учно%познавательной компетентности.
Ключевые слова: компетентность, научно%познавательная
компетентность, мотивационно%аксиологический компонент.
The characteristics of the motivational and axiological component of
the scientific and cognitive competency of future computer science teachers
are defined in the article. The means of cognitive motivation activization
of students in the process of the scientific and cognitive competency
formation are examined.
Key!words: competence, scientific and cognitive competence,
motivational and axiological component.
Актуальність проблеми зумовлена пріоритетністю формування у молодоK
го покоління наукового світогляду, здібностей до творчості, вмінь організовуK
вати самостійну пошукову діяльність та спрямуванням майбутніх вчителів на
впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність. Як наголошується
у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012K2021 роки, головK
ним питанням системи освіти є підготовка фахівців, здатних до власного творK
чого неперервного професійного розвитку.
Саме тому, на нашу думку, формування науковоKпізнавальної компетентK
ності майбутніх учителів інформатики є однією з важливих умов розвитку
творчої особистості та забезпечує можливість більш повної самореалізації
фахівця в майбутній професійній діяльності.
Деякі аспекти цієї проблеми розглядалися в наукових роботах (І. Бех, А. ДерK
кач, В. Петровський, Є. Селезньова, Ю. Таперов, Я. Турбовський, М. ФедороK
ва, В. Юрченко та інші). Поряд з цим, мотиваційноKаксіологічний компонент
науковоKпізнавальної компетентності потребує більш детального вивчення.
Метою статті є розкриття сутності і структури мотиваційноKаксіологічноK
го компоненту науковоKпізнавальної компетентності у майбутніх учителів
інформатики.

25

На підставі теоретичного аналізу та отриманих результатів ми розглядаєK
мо феномен «науковоKпізнавальна компетентність» як спроможність на осK
нові сформованих мотивів і цінностей пізнавальної діяльності та системи знань
про закономірності її розгортання ефективно виконувати наукове дослідженK
ня з послідовною рефлексією процесу самовдосконалення в цій діяльності.
Всі складові внутрішньої структури науковоKпізнавальної компетентності
майбутнього вчителя інформатики (мотивація, цінності та етика, емоції,
відношення, практичні навички, знання, пізнавальні навички) в загальному
вигляді можуть бути систематизовані за такими компонентами: мотиваційноK
аксіологічний (містить мотиви, цінності, цілі, етичні норми); когнітивноKтеK
оретичний (включає теоретичні знання); досвідноKопераційний (концентрує
практичні й пізнавальні вміння).
Як наголошують науковці (Л. Подоляк, С. Рубінштейн, В. Юрченко), успіх
в опануванні майбутньою професією на високому рівні залежить від внутрішK
ньої позитивної мотивації особистості. Сучасні дослідження довели, що найчаK
стіше мотивом вибору професії є соціальні, так звані зовнішні мотиви, а саме:
престижність або реклама учбового закладу, отримання матеріальних благ завK
дяки опанованій професії тощо. Тому психологи (О. Гребенюк, А. Маркова)
наголошують на необхідності цілеспрямованого формування у студентів осоK
бистісної позитивної мотивації до професійної діяльності.
Аналіз наукових праць (І. Бех, А. Деркач, В. Петровський, Є. СелезньоK
ва) засвідчує, що цінності є смислоутворювальними домінантами аксіосфери
особистості. Існує думка (І. Бех), що ієрархізованою системою суспільно знаK
чущих цінностей є доброчинність, а надцінністю, що має узгоджуватися з усім
спектром ціннісних орієнтацій особистості, є гідність [1]. Науковець висуває
поняття культури гідності; в контексті цієї культури моральним постулатом
особистості має бути такий: працьовитість та раціональність в задоволенні
власних потребKцінностей і через особистісне вдосконалення, що здійснюєтьK
ся таким шляхом, – допомагати іншим задовольняти їхні розумні потреби.
На нашу думку, моральним постулатом особистості майбутнього вчителя
як носія духовності, знань, досвіду життєдіяльності є самовиховання та самоK
розвиток заради вдосконалення інших.
Подолання прагматичного буття людини, прагнення до ідеалу, довершеK
ності, цілісності, на думку А. Королькова та К. Романова, є передумовою дуK
ховності. К. Романов наголошує, що метою навчання має стати підготовка
особистості до «одухотворения» практичної діяльності. У цьому ракурсі є важK
ливим не безмежно розширювати знання учнів, а готувати їх до самостійної
розумної продуктивної діяльності. З позиції науковця, реалізація мотивації
до самонавчання є можливою, якщо особистість ставить перед собою питання
стосовно того, що є смислом життя, як свобода волі співвідноситься із законаK
ми буття тощо [8].
Отже, цінність – це є засадничий мотив. Такими базовими мотивами, на
думку психологів, є свобода як прагнення до самоактуалізації, самореалізації
та саморозвитку, справедливість, благородство, відданість, патріотизм. І. Бех
стверджує, що досягнення мотиваKцінності є остаточною метою особистості.
Як відомо, мета – це вмотивоване й усвідомлене передбачення майбутньK
ого результату. Є. Селезньова наголошує, що в просторі цілей особистості існує

їхня чітко організована ієрархія, в якій найбільш масштабною є ціль життя,
що є цільюKідеалом. Людина одвічно прагне до ціліKідеалу, її предмет є безK
межним. На відміну від цілі життя, Є. Селезньова виокремлює також і життєві
цілі, котрі відзначаються абсолютним характером, оскільки не можуть бути
досягнуті через відсутність наявних засобів їх реалізації. Науковець підпоK
рядковує життєві цілі провідній цілі життя; вони відбивають певні етапи житK
тєдіяльності людини. Розглядаючи ієрархію цілей у просторі життя людини,
Є. Селезньова зазначає, що цільKідеал відповідає простору життєтворчості в
цілому, вона є її духовним детермінантом, а життєві цілі відбивають масштаб
цієї ціліKідеалу. Як стверджує дослідниця, конкретні цілі, котрі слугують реаK
лізації певних дій у форматі життєвих цілей, є інструментальними, вони визK
начають активність людини на рівні операцій. Провідними ознаками простоK
ру цілей є координованість (кожна ціль виступає компонентом структури цього
простору; взаємозв’язок між цілями визначає гармонійність реалізації житK
тєвих планів), відносність (всі цілі можуть бути співставлені між собою за
ступенем їхньої пріоритетності в різних видах діяльності та в різні вікові етаK
пи життя людини), об’єктивність (кожна мета дійсно існує в просторі особиK
стості, більш того, існують цілі, які є характерними для багатьох людей), спряK
мованість (аналіз мети допомагає визначити, чи зорієнтована активність люK
дини на неї саму, на зовнішній світ), нормативний характер (цілепокладанK
ня, що продиктоване уявленнями про необхідне).
Особливої значущості в просторі цілей набуває поняття шляху життя, яке
характеризується цілеспрямованістю й цілевідповідністю. Є. Селезньова наK
голошує, що визначення мети залежить від здатності людини усвідомлювати
своє призначення, потенціал й внутрішні ресурси, а також чітко оцінювати
вплив соціуму, який може бути позитивним або негативним [9].
З цього приводу Я. Турбовський наголошує на тому, що саме духовність і
є тією системою цінностей вищого порядку, в яку включена людина та яка
визначає правильність її життєвого шляху. Науковець підкреслює, що такі
цінності спрямовують на досягнення досконалості, орієнтують на добротвоK
рення, активізують почуття відповідальності [13].
Вивчення наукового фонду (А. Деркач, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн)
свідчить, що головною особливістю людини є системоутворювальна єдність
діяльності й суб’єктності, що містить потребу, здатність і можливість проекK
тування цієї діяльності, забезпечує ставлення до неї як до умови буття й власK
ного розвитку в ньому. Зростання суб’єктності в діяльності дозволяє розвиваK
ти самість, тобто саморозвиватися. Такий саморозвиток передбачає потребу в
реалізації набутого рівня знань, умінь, досвіду, що, в цілому, є передумовою
самореалізації. Отже, саморозвиток й самореалізація є невід’ємними харакK
теристиками творчої особистості, яка прагне презентувати суспільству найкK
раще в собі, залишити після себе світлий слід у соціумі, сприяти еволюції людK
ства. А. Деркач зазначає, що самореалізація є основою і змістом акмеологічK
ного розвитку. Акмеологічне зростання передбачає розвиток здатності особиK
стості заявити про себе в світі, виразити себе, висловити своє «Я»; це є самоK
здійснення у власних здібностях, замислах і можливостях, прийняте іншими
– суспільством. Саме тому в системі ціннісних орієнтацій особливо значущим
видається та система феноменів, котра забезпечує «розвиток самореалізації»:
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Всі складові внутрішньої структури науковоKпізнавальної компетентності
майбутнього вчителя інформатики (мотивація, цінності та етика, емоції,
відношення, практичні навички, знання, пізнавальні навички) в загальному
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аксіологічний (містить мотиви, цінності, цілі, етичні норми); когнітивноKтеK
оретичний (включає теоретичні знання); досвідноKопераційний (концентрує
практичні й пізнавальні вміння).
Як наголошують науковці (Л. Подоляк, С. Рубінштейн, В. Юрченко), успіх
в опануванні майбутньою професією на високому рівні залежить від внутрішK
ньої позитивної мотивації особистості. Сучасні дослідження довели, що найчаK
стіше мотивом вибору професії є соціальні, так звані зовнішні мотиви, а саме:
престижність або реклама учбового закладу, отримання матеріальних благ завK
дяки опанованій професії тощо. Тому психологи (О. Гребенюк, А. Маркова)
наголошують на необхідності цілеспрямованого формування у студентів осоK
бистісної позитивної мотивації до професійної діяльності.
Аналіз наукових праць (І. Бех, А. Деркач, В. Петровський, Є. СелезньоK
ва) засвідчує, що цінності є смислоутворювальними домінантами аксіосфери
особистості. Існує думка (І. Бех), що ієрархізованою системою суспільно знаK
чущих цінностей є доброчинність, а надцінністю, що має узгоджуватися з усім
спектром ціннісних орієнтацій особистості, є гідність [1]. Науковець висуває
поняття культури гідності; в контексті цієї культури моральним постулатом
особистості має бути такий: працьовитість та раціональність в задоволенні
власних потребKцінностей і через особистісне вдосконалення, що здійснюєтьK
ся таким шляхом, – допомагати іншим задовольняти їхні розумні потреби.
На нашу думку, моральним постулатом особистості майбутнього вчителя
як носія духовності, знань, досвіду життєдіяльності є самовиховання та самоK
розвиток заради вдосконалення інших.
Подолання прагматичного буття людини, прагнення до ідеалу, довершеK
ності, цілісності, на думку А. Королькова та К. Романова, є передумовою дуK
ховності. К. Романов наголошує, що метою навчання має стати підготовка
особистості до «одухотворения» практичної діяльності. У цьому ракурсі є важK
ливим не безмежно розширювати знання учнів, а готувати їх до самостійної
розумної продуктивної діяльності. З позиції науковця, реалізація мотивації
до самонавчання є можливою, якщо особистість ставить перед собою питання
стосовно того, що є смислом життя, як свобода волі співвідноситься із законаK
ми буття тощо [8].
Отже, цінність – це є засадничий мотив. Такими базовими мотивами, на
думку психологів, є свобода як прагнення до самоактуалізації, самореалізації
та саморозвитку, справедливість, благородство, відданість, патріотизм. І. Бех
стверджує, що досягнення мотиваKцінності є остаточною метою особистості.
Як відомо, мета – це вмотивоване й усвідомлене передбачення майбутньK
ого результату. Є. Селезньова наголошує, що в просторі цілей особистості існує

їхня чітко організована ієрархія, в якій найбільш масштабною є ціль життя,
що є цільюKідеалом. Людина одвічно прагне до ціліKідеалу, її предмет є безK
межним. На відміну від цілі життя, Є. Селезньова виокремлює також і життєві
цілі, котрі відзначаються абсолютним характером, оскільки не можуть бути
досягнуті через відсутність наявних засобів їх реалізації. Науковець підпоK
рядковує життєві цілі провідній цілі життя; вони відбивають певні етапи житK
тєдіяльності людини. Розглядаючи ієрархію цілей у просторі життя людини,
Є. Селезньова зазначає, що цільKідеал відповідає простору життєтворчості в
цілому, вона є її духовним детермінантом, а життєві цілі відбивають масштаб
цієї ціліKідеалу. Як стверджує дослідниця, конкретні цілі, котрі слугують реаK
лізації певних дій у форматі життєвих цілей, є інструментальними, вони визK
начають активність людини на рівні операцій. Провідними ознаками простоK
ру цілей є координованість (кожна ціль виступає компонентом структури цього
простору; взаємозв’язок між цілями визначає гармонійність реалізації житK
тєвих планів), відносність (всі цілі можуть бути співставлені між собою за
ступенем їхньої пріоритетності в різних видах діяльності та в різні вікові етаK
пи життя людини), об’єктивність (кожна мета дійсно існує в просторі особиK
стості, більш того, існують цілі, які є характерними для багатьох людей), спряK
мованість (аналіз мети допомагає визначити, чи зорієнтована активність люK
дини на неї саму, на зовнішній світ), нормативний характер (цілепокладанK
ня, що продиктоване уявленнями про необхідне).
Особливої значущості в просторі цілей набуває поняття шляху життя, яке
характеризується цілеспрямованістю й цілевідповідністю. Є. Селезньова наK
голошує, що визначення мети залежить від здатності людини усвідомлювати
своє призначення, потенціал й внутрішні ресурси, а також чітко оцінювати
вплив соціуму, який може бути позитивним або негативним [9].
З цього приводу Я. Турбовський наголошує на тому, що саме духовність і
є тією системою цінностей вищого порядку, в яку включена людина та яка
визначає правильність її життєвого шляху. Науковець підкреслює, що такі
цінності спрямовують на досягнення досконалості, орієнтують на добротвоK
рення, активізують почуття відповідальності [13].
Вивчення наукового фонду (А. Деркач, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн)
свідчить, що головною особливістю людини є системоутворювальна єдність
діяльності й суб’єктності, що містить потребу, здатність і можливість проекK
тування цієї діяльності, забезпечує ставлення до неї як до умови буття й власK
ного розвитку в ньому. Зростання суб’єктності в діяльності дозволяє розвиваK
ти самість, тобто саморозвиватися. Такий саморозвиток передбачає потребу в
реалізації набутого рівня знань, умінь, досвіду, що, в цілому, є передумовою
самореалізації. Отже, саморозвиток й самореалізація є невід’ємними харакK
теристиками творчої особистості, яка прагне презентувати суспільству найкK
раще в собі, залишити після себе світлий слід у соціумі, сприяти еволюції людK
ства. А. Деркач зазначає, що самореалізація є основою і змістом акмеологічK
ного розвитку. Акмеологічне зростання передбачає розвиток здатності особиK
стості заявити про себе в світі, виразити себе, висловити своє «Я»; це є самоK
здійснення у власних здібностях, замислах і можливостях, прийняте іншими
– суспільством. Саме тому в системі ціннісних орієнтацій особливо значущим
видається та система феноменів, котра забезпечує «розвиток самореалізації»:
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прагнення до самоствердження, самовираження, самопроектування, самоK
презентації, самоздійснення, самооптимізації.
Цієї думки дотримується й Ю. Таперов, який, зокрема, зазначає, що в тій
діяльності, котра відповідає внутрішнім мотивам особистості, задовольняєтьK
ся й потреба в самореалізації. Мотив самореалізації набуває нового смислу,
забезпечуючи «активний динамізм професійної діяльності» [12]. Науковець
наводить ті феномени, що, на його думку, оптимізують мотивацію розширенK
ня життєвої перспективи та забезпечують динамізм професійного розвитку:
прагнення до лідерства й досягнення його; ініціація групової мотивації, прийK
няття групової професійної норми та її перетворення; включення у функціоK
нальноKрольову структуру групи; згуртування трудового колективу, прийняття
професійних цінностей; тиск на колег; індивідуальний та професійний контK
роль. Схема акмеологічного зростання особистості професіонала, за Ю. ТаK
перовим, включає на початковому етапі реальний професійний розвиток,
який, завдяки механізмам оптимізації та ініціації, переходить в стан оптиK
мального професійного розвитку, а потім й ідеального. Ю. Таперов, дотриK
муючись наукових поглядів А. Деркача, цілком правомірно стверджує, що
перехід від реального до оптимального розвитку передбачає реалізацію проK
фесійної діяльності як умови саморозвитку, а перехід від оптимального до ідеK
ального розвитку – саморозвиток у професійній діяльності як умови самореK
алізації особистості [12].
Розглядаючи взаємозв’язок впливу особистості, її духовного потенціалу на
соціум і навпаки, привертає увагу позиція В. Петровського, який стверджуK
вав: «у мені вбачають особистість, якщо я здатний бути джерелом значущих
змін у житті інших людей» [6]. Це так званий феномен персоналізації, відпоK
відно до якого, людина здійснює вплив на спосіб життя, думки, особистісний
розвиток інших незалежно від часу та простору. На наш погляд, цей вплив
може розглядатися як ефект самовкладу особистості у внутрішній світ інших
людей. Як відзначає В. Петровський, часто людина може й не знати про віддаK
лені феномени персоналізації. Це положення актуалізує проблему відповіK
дальності того, хто здійснює дослідження. Саме тому пріоритетним моральK
ним орієнтиром особистості майбутнього вчителя в науковоKдослідницькій
діяльності мають стати гуманістичні цінності, центральним утворенням яких
є любов, повага, толерантність. Це й допоможе, за словами В. Кременя, олюдK
нити, одухотворити світ навколо себе. Сучасна епоха вимагає творчої особисK
тості, що здатна інноватизувати інтелектуальноKпізнавальні відносини, впроK
ваджуючи гуманістично зорієнтовані, людиноцентричні технології. СьоK
годнішній учитель, на думку В. Кременя, має бути інноваційно мислячою осоK
бистістю, що здатна до самозміни, саморозвитку й самовтілення в педагогічній
діяльності.
Отже, в сучасній парадигмі професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики, окрім гуманістичних цінностей, набуває значення прагнення
до втілення власного потенціалу. В. Петровський підкреслює, що «Я – це згуK
щення можливостей, які втілюються зовні, а головна потреба людського існуK
вання – це засвоєння цих можливостей» [6]. При цьому важливим є те, наK
скільки робота, яка здійснюється суб’єктом, або об’єкт, що створюється ним,
відповідають силі його прагнень. Тобто особистість має знаходитися на висоK

кому рівні своїх очікувань, бажань, вимог; лише відчуваючи гостре прагненK
ня втілити свої можливості, людина може реалізувати себе.
Важливим у цьому смисловому полі є прагнення особистості до конституK
ювання самостійної поведінки (В. Розін). Оскільки поняття «особистість», з
позиції науковця, включає «самостійну поведінку й зусилля, спрямовані на
побудову себе самого» [7], однією з принципових ціннісних орієнтацій є саK
мотворення. Самоконституювання й самотворення здійснюються на основі глиK
бокого аналізу вимог реальності, соціуму, динаміки саморозвитку, а також
рефлексії. Передумовою цього процесу є індивідуальна творчість, яка має
вивести особистість на новий – вищий – рівень діяльності із створення нового
простору життя. Підтримуючи ідеї М. Фуко, В. Розін наполягає на тому, що
особистість має конституювати себе, осмислюючи реальність, здійснювати опір
тим інституціям, котрі пригнічують особистість, переборювати своє минуле
буття, робити власне життя шедевром мистецтва.
Окрім цінностей самореалізації й самотворення до структури мотиваційK
ноKаксіологічного компонента є доцільним віднести й громадянські цінності
(М. Боришевський), серед яких назвемо основні: патріотизм, відповідальність
за відродження нашої країни, мови, національної свідомості. Слід підкреслиK
ти, що лише системно виховуючи в особистості гуманістичні, громадянські
цінності й цінності самореалізації, маємо, як влучно помітив М. БоришевсьK
кий, «творення себе у вибудовуванні свого життєвого шляху, який веде до
осягнення найвищої мети – служіння людям, Вітчизні» [2].
Як свідчить дослідження психологоKпедагогічної літератури, в науці склаK
лося декілька підходів щодо класифікації мотивів навчальноKпізнавальної
діяльності учнів і студентів. Як відомо (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. РубіншK
тейн), є доцільним відносити мотиви, пов’язані з навчальною діяльністю, до
внутрішніх, а не пов’язані з нею (соціальний статус учня, відношення до ньоK
го інших людей, винагорода, покарання тощо) – до зовнішніх. Цієї позиції
дотримуються численні дослідники (Н. Бібік, Н. Бордовська, І. Ільїн, Н.
Кічук, М. Князян, М. Матюхіна, А. Реан).
Так, М. Князян вважає, що серед мотивівKякостей, котрі є внутрішніми для
навчальноKпізнавальної діяльності студентів, пріоритетними є прагнення до пізнанK
ня, творчості, активного продуктивного життя, постійного саморозвитку.
Дещо більш конкретизований варіант окреслених вище позицій знаходиK
мо у М. Федорової, яка виокремлює соціальну, пізнавальну, рефлексивну
групи мотивів, а також групи мотивів самореалізації та самоосвіти.
Аналіз наукових джерел [4, 5, 9, 11, 14] свідчить, що соціальні мотиви
лежать поза навчальноKпізнавальною діяльністю студентів, саме тому вони є
зовнішніми.
Як неодноразово підкреслювали науковці (Н. Бібік, О. Савченко), пізнаK
вальні потреби й мотиви – це внутрішні умови включення студена в активну
навчальну діяльність. В аспекті організації пошукової діяльності О. Савченко
наголошує, що є доцільним викликати у тих, хто навчається, інтерес, допитK
ливість, бажання самостійно розмірковувати, і як наслідок – сформувати
стійке прагнення до пошукової роботи. Лише викликаючи здивування, заK
хоплення, зацікавленість, задоволення від подолання труднощів, можливо
досягти позитивного ефекту навчання.

28

29

прагнення до самоствердження, самовираження, самопроектування, самоK
презентації, самоздійснення, самооптимізації.
Цієї думки дотримується й Ю. Таперов, який, зокрема, зазначає, що в тій
діяльності, котра відповідає внутрішнім мотивам особистості, задовольняєтьK
ся й потреба в самореалізації. Мотив самореалізації набуває нового смислу,
забезпечуючи «активний динамізм професійної діяльності» [12]. Науковець
наводить ті феномени, що, на його думку, оптимізують мотивацію розширенK
ня життєвої перспективи та забезпечують динамізм професійного розвитку:
прагнення до лідерства й досягнення його; ініціація групової мотивації, прийK
няття групової професійної норми та її перетворення; включення у функціоK
нальноKрольову структуру групи; згуртування трудового колективу, прийняття
професійних цінностей; тиск на колег; індивідуальний та професійний контK
роль. Схема акмеологічного зростання особистості професіонала, за Ю. ТаK
перовим, включає на початковому етапі реальний професійний розвиток,
який, завдяки механізмам оптимізації та ініціації, переходить в стан оптиK
мального професійного розвитку, а потім й ідеального. Ю. Таперов, дотриK
муючись наукових поглядів А. Деркача, цілком правомірно стверджує, що
перехід від реального до оптимального розвитку передбачає реалізацію проK
фесійної діяльності як умови саморозвитку, а перехід від оптимального до ідеK
ального розвитку – саморозвиток у професійній діяльності як умови самореK
алізації особистості [12].
Розглядаючи взаємозв’язок впливу особистості, її духовного потенціалу на
соціум і навпаки, привертає увагу позиція В. Петровського, який стверджуK
вав: «у мені вбачають особистість, якщо я здатний бути джерелом значущих
змін у житті інших людей» [6]. Це так званий феномен персоналізації, відпоK
відно до якого, людина здійснює вплив на спосіб життя, думки, особистісний
розвиток інших незалежно від часу та простору. На наш погляд, цей вплив
може розглядатися як ефект самовкладу особистості у внутрішній світ інших
людей. Як відзначає В. Петровський, часто людина може й не знати про віддаK
лені феномени персоналізації. Це положення актуалізує проблему відповіK
дальності того, хто здійснює дослідження. Саме тому пріоритетним моральK
ним орієнтиром особистості майбутнього вчителя в науковоKдослідницькій
діяльності мають стати гуманістичні цінності, центральним утворенням яких
є любов, повага, толерантність. Це й допоможе, за словами В. Кременя, олюдK
нити, одухотворити світ навколо себе. Сучасна епоха вимагає творчої особисK
тості, що здатна інноватизувати інтелектуальноKпізнавальні відносини, впроK
ваджуючи гуманістично зорієнтовані, людиноцентричні технології. СьоK
годнішній учитель, на думку В. Кременя, має бути інноваційно мислячою осоK
бистістю, що здатна до самозміни, саморозвитку й самовтілення в педагогічній
діяльності.
Отже, в сучасній парадигмі професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики, окрім гуманістичних цінностей, набуває значення прагнення
до втілення власного потенціалу. В. Петровський підкреслює, що «Я – це згуK
щення можливостей, які втілюються зовні, а головна потреба людського існуK
вання – це засвоєння цих можливостей» [6]. При цьому важливим є те, наK
скільки робота, яка здійснюється суб’єктом, або об’єкт, що створюється ним,
відповідають силі його прагнень. Тобто особистість має знаходитися на висоK

кому рівні своїх очікувань, бажань, вимог; лише відчуваючи гостре прагненK
ня втілити свої можливості, людина може реалізувати себе.
Важливим у цьому смисловому полі є прагнення особистості до конституK
ювання самостійної поведінки (В. Розін). Оскільки поняття «особистість», з
позиції науковця, включає «самостійну поведінку й зусилля, спрямовані на
побудову себе самого» [7], однією з принципових ціннісних орієнтацій є саK
мотворення. Самоконституювання й самотворення здійснюються на основі глиK
бокого аналізу вимог реальності, соціуму, динаміки саморозвитку, а також
рефлексії. Передумовою цього процесу є індивідуальна творчість, яка має
вивести особистість на новий – вищий – рівень діяльності із створення нового
простору життя. Підтримуючи ідеї М. Фуко, В. Розін наполягає на тому, що
особистість має конституювати себе, осмислюючи реальність, здійснювати опір
тим інституціям, котрі пригнічують особистість, переборювати своє минуле
буття, робити власне життя шедевром мистецтва.
Окрім цінностей самореалізації й самотворення до структури мотиваційK
ноKаксіологічного компонента є доцільним віднести й громадянські цінності
(М. Боришевський), серед яких назвемо основні: патріотизм, відповідальність
за відродження нашої країни, мови, національної свідомості. Слід підкреслиK
ти, що лише системно виховуючи в особистості гуманістичні, громадянські
цінності й цінності самореалізації, маємо, як влучно помітив М. БоришевсьK
кий, «творення себе у вибудовуванні свого життєвого шляху, який веде до
осягнення найвищої мети – служіння людям, Вітчизні» [2].
Як свідчить дослідження психологоKпедагогічної літератури, в науці склаK
лося декілька підходів щодо класифікації мотивів навчальноKпізнавальної
діяльності учнів і студентів. Як відомо (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. РубіншK
тейн), є доцільним відносити мотиви, пов’язані з навчальною діяльністю, до
внутрішніх, а не пов’язані з нею (соціальний статус учня, відношення до ньоK
го інших людей, винагорода, покарання тощо) – до зовнішніх. Цієї позиції
дотримуються численні дослідники (Н. Бібік, Н. Бордовська, І. Ільїн, Н.
Кічук, М. Князян, М. Матюхіна, А. Реан).
Так, М. Князян вважає, що серед мотивівKякостей, котрі є внутрішніми для
навчальноKпізнавальної діяльності студентів, пріоритетними є прагнення до пізнанK
ня, творчості, активного продуктивного життя, постійного саморозвитку.
Дещо більш конкретизований варіант окреслених вище позицій знаходиK
мо у М. Федорової, яка виокремлює соціальну, пізнавальну, рефлексивну
групи мотивів, а також групи мотивів самореалізації та самоосвіти.
Аналіз наукових джерел [4, 5, 9, 11, 14] свідчить, що соціальні мотиви
лежать поза навчальноKпізнавальною діяльністю студентів, саме тому вони є
зовнішніми.
Як неодноразово підкреслювали науковці (Н. Бібік, О. Савченко), пізнаK
вальні потреби й мотиви – це внутрішні умови включення студена в активну
навчальну діяльність. В аспекті організації пошукової діяльності О. Савченко
наголошує, що є доцільним викликати у тих, хто навчається, інтерес, допитK
ливість, бажання самостійно розмірковувати, і як наслідок – сформувати
стійке прагнення до пошукової роботи. Лише викликаючи здивування, заK
хоплення, зацікавленість, задоволення від подолання труднощів, можливо
досягти позитивного ефекту навчання.
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Отже, підсумовуючи все викладене вище, можемо стверджувати, що моK
тиваційноKаксіологічний компонент у структурі науковоKпізнавальної компеK
тентності представлено його аксіологічною складовою у вигляді таких цінноK
стей, як цінності свободи, справедливості, доброчинності, благородства, віддаK
ності, патріотизму, прагненнями до ідеалу, довершеності, самоствердження,
самовираження, самореалізації та саморозвитку. Студент, що діє в науковоK
му просторі, має відзначатися такими ціннісними орієнтирами, як прагнення
до позитивноKзначущих змін у житті інших людей, до самовдосконалення заK
ради вдосконалення іншої людини й соціуму в цілому. Щодо мотиваційної
складової цього компонента – слід наголосити, що ефективність когнітивної
творчості, продуктивність інтелектуального функціонування в соціальноKпроK
фесійній галузі є можливими лише за умов, коли особистість виявляє внутрішні
мотиви, пов’язані із змістом діяльності (бажання пізнавати нове, оволодіваK
ти особистісно й професійно значущою інформацією, виявляючи інтелектуK
альну активність, долаючи перепони, розв’язуючи протиріччя тощо).
Таким чином, мотивація навчання є важливою частиною всієї системи
освіти, його функціональною характеристикою. Тому ефективність управK
ління пізнавальною діяльністю студентів залежить від створення педагогічK
них умов і стимулів, які забезпечують позитивну мотивацію у студентів.
Саме тому необхідною педагогічною умовою при формуванні мотиваційноK
аксіологічного компоненту, на наш погляд, є спільна діяльність студентів початK
кових курсів з викладачами у науковоKдослідній діяльності кафедр вищого наK
вчального закладу для активізації внутрішніх мотивів особистості, що відповідає
принципу мотиваційного забезпечення навчального процесу (О. Гребенюк). РозK
роблений проект «Партнерство заради професійного розвитку студентів» упроK
ваджувався відповідно до десяти стадій, що дозволило систематизувати наукову
співтворчість викладачів і студентів, забезпечити послідовність формування поK
шукових умінь майбутніх фахівців, активізувати їхню пізнавальну мотивацію.
Активна науковоKпізнавальна діяльність майбутніх учителів інформатики
разом з викладачами кафедр створили певну позитивну емоційну атмосферу,
ознайомити майбутніх фахівців з науковою проблемою, що вивчається, сфорK
мували стійкий особистісний пізнавальний інтерес до наукових проблем каK
федр, що є запорукою стійкої мотивації до наукового пізнання, розширення
власного наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення у майбутній
професійній діяльності. У процесі здійснення наукового дослідження в пошуK
ковоKтворчих групах у майбутніх учителів збуджується та активізується власK
не наукове мислення, студенти вивчають праці наукового керівника, збагаK
чуючи свої теоретичні знання, проводять педагогічні розвідки, розширюючи
власний досвід у вирішенні проблем у професійній діяльності.
Результатом спільної праці студентів та викладачів над науковими проблеK
мами є сформоване мотиваційне підґрунтя, розуміння власного «образуKЯ»
як майбутнього фахівця, формування ціннісних орієнтацій, пов’язаних з
професійною діяльністю, забезпечення умов для розвитку самопізнання та
самовдосконалення. Студенти не лише прагнуть, вони пропонують певні пракK
тичні дії щодо внесення позитивноKзначущих змін у життя оточуючих їх люK
дей. Вони в повній мірі виявляють внутрішні мотиви, що пов’язані із змістом
наукової, професійної, трудової діяльності, інтелектуальну активність.

Оформлення свого доробку студенти презентують у вигляді доповідей на
науковоKпрактичних конференціях, публікацій статей та тез у наукових виK
даннях, курсових, дипломних проектах тощо.
Перспективи дослідження полягають у розкритті засобів активізації творK
чих можливостей майбутніх учителів інформатики через дослідницьку
діяльність, виявлення впливу науковоKпізнавальної компетентності на проK
фесійне функціонування вчителівKпрактиків у ході післядипломної підготовK
ки й перепідготовки.
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Отже, підсумовуючи все викладене вище, можемо стверджувати, що моK
тиваційноKаксіологічний компонент у структурі науковоKпізнавальної компеK
тентності представлено його аксіологічною складовою у вигляді таких цінноK
стей, як цінності свободи, справедливості, доброчинності, благородства, віддаK
ності, патріотизму, прагненнями до ідеалу, довершеності, самоствердження,
самовираження, самореалізації та саморозвитку. Студент, що діє в науковоK
му просторі, має відзначатися такими ціннісними орієнтирами, як прагнення
до позитивноKзначущих змін у житті інших людей, до самовдосконалення заK
ради вдосконалення іншої людини й соціуму в цілому. Щодо мотиваційної
складової цього компонента – слід наголосити, що ефективність когнітивної
творчості, продуктивність інтелектуального функціонування в соціальноKпроK
фесійній галузі є можливими лише за умов, коли особистість виявляє внутрішні
мотиви, пов’язані із змістом діяльності (бажання пізнавати нове, оволодіваK
ти особистісно й професійно значущою інформацією, виявляючи інтелектуK
альну активність, долаючи перепони, розв’язуючи протиріччя тощо).
Таким чином, мотивація навчання є важливою частиною всієї системи
освіти, його функціональною характеристикою. Тому ефективність управK
ління пізнавальною діяльністю студентів залежить від створення педагогічK
них умов і стимулів, які забезпечують позитивну мотивацію у студентів.
Саме тому необхідною педагогічною умовою при формуванні мотиваційноK
аксіологічного компоненту, на наш погляд, є спільна діяльність студентів початK
кових курсів з викладачами у науковоKдослідній діяльності кафедр вищого наK
вчального закладу для активізації внутрішніх мотивів особистості, що відповідає
принципу мотиваційного забезпечення навчального процесу (О. Гребенюк). РозK
роблений проект «Партнерство заради професійного розвитку студентів» упроK
ваджувався відповідно до десяти стадій, що дозволило систематизувати наукову
співтворчість викладачів і студентів, забезпечити послідовність формування поK
шукових умінь майбутніх фахівців, активізувати їхню пізнавальну мотивацію.
Активна науковоKпізнавальна діяльність майбутніх учителів інформатики
разом з викладачами кафедр створили певну позитивну емоційну атмосферу,
ознайомити майбутніх фахівців з науковою проблемою, що вивчається, сфорK
мували стійкий особистісний пізнавальний інтерес до наукових проблем каK
федр, що є запорукою стійкої мотивації до наукового пізнання, розширення
власного наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення у майбутній
професійній діяльності. У процесі здійснення наукового дослідження в пошуK
ковоKтворчих групах у майбутніх учителів збуджується та активізується власK
не наукове мислення, студенти вивчають праці наукового керівника, збагаK
чуючи свої теоретичні знання, проводять педагогічні розвідки, розширюючи
власний досвід у вирішенні проблем у професійній діяльності.
Результатом спільної праці студентів та викладачів над науковими проблеK
мами є сформоване мотиваційне підґрунтя, розуміння власного «образуKЯ»
як майбутнього фахівця, формування ціннісних орієнтацій, пов’язаних з
професійною діяльністю, забезпечення умов для розвитку самопізнання та
самовдосконалення. Студенти не лише прагнуть, вони пропонують певні пракK
тичні дії щодо внесення позитивноKзначущих змін у життя оточуючих їх люK
дей. Вони в повній мірі виявляють внутрішні мотиви, що пов’язані із змістом
наукової, професійної, трудової діяльності, інтелектуальну активність.

Оформлення свого доробку студенти презентують у вигляді доповідей на
науковоKпрактичних конференціях, публікацій статей та тез у наукових виK
даннях, курсових, дипломних проектах тощо.
Перспективи дослідження полягають у розкритті засобів активізації творK
чих можливостей майбутніх учителів інформатики через дослідницьку
діяльність, виявлення впливу науковоKпізнавальної компетентності на проK
фесійне функціонування вчителівKпрактиків у ході післядипломної підготовK
ки й перепідготовки.
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THE MOTIVATIONAL AND AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE
SCIENTIFIC AND COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE
COMPUTER SCIENCE TEACHERS: STRUCTURAL ANALYSIS

Kozhukhar Zhanna
The relevance of the article «The motivational and axiological
component of the scientific and cognitive competency of future compuer
science teachers: structural analysis» is determined by the tendency to
form the scientific mentality of the young generation, creative skills and
abilities to organize an independent research activity and by the mission
of future teachers to apply innovative technologies into the teaching
process. The aim of the article is to define the essence and the structure of
the motivational and axiological component of the scientific and cognitive
competency of future computer science teachers. The motivational and
axiological component in the structure of the scientific and cognitive
competency is presented by its axiological content with the following
values: freedom, honesty, charity, nobleness, devotion, patriotism,
aspiration for the ideal, perfection, self%affirmation, self%realization and
self%development. It should be emphasized that efficiency of the cognitive
creativity, productivity of the intellectual functioning in socially%
professional sphere is possible only under conditions in which personality
reveals inner motives connected with the content of the activity (desire to
learn new facts, important information, to show intellectual activity in
spite of any dif f iculties, to solve any contradictions, etc.). The
pedagogical mean for the motivational and axiological component
formation, in our point of view, is the cooperation between first year
students and teachers in the scientific and research activity in the higher%
school educational institutions in order to activate personality’s inner
motives. The developed project «Partnership for students’ professional
progress» was implemented according to ten stages that gave the possibility
to systematize the scientific cooperation between teachers and students
and activate their cognitive motivation.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
УДК 378.147:373.3
Кондратьєва О.М.
У статті проаналізовано сучасний стан професійно%педагогічної
підготовки майбутніх вчителів початкової школи і встановлено, що
одним із пріоритетів її модернізації є компетентнісний підхід.
Ключові слова: професійно%педагогічна підготовка, компетен%
тнісний підхід.
В статье проанализировано современное состояние професси%
онально%педагогической подготовки будущих учителей начальной
школы и установлено, что одним из приоритетов ее модерниза%
ции является компетентностный подход.
Ключевые слова: профессионально%педагогическая подготов%
ка, компетентностный подход.
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The article deals with the current state of vocational and educational
training of future primary school teachers. Also it was determined that
one of the priorities of educational training modernization is competency
based approach.
Keywords: vocational and educational training, competency based
approach.
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначеK
но головну мету української освіти, яка полягає у створенні умов для особисK
тісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України,
формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створюK
вати та розвивати цінності громадянського суспільства; здатності консолідації
української нації, інтеграції України у європейський і світовий простір як
конкурентоспроможної та процвітаючої держави. Велику роль у розв’язанні
цих завдань відіграє вчитель. Тому важливою умовою модернізації українсьK
кої освіти є підготовка майбутніх педагогічних кадрів.
Концептуальні положення щодо розвитку педагогічної освіти ґрунтуються
на засадах Закону України «Про загальну середню освіту», Закону «Про вищу
освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», дерK
жавної програми «Вчитель», «Концепції педагогічної освіти». Професійна пеK
дагогічна підготовка майбутнього вчителя – це складний, динамічний і безK
перервний процес, який вимагає урахування сучасних потреб сучасної шкоK
ли у професійноKпедагогічних фахівцях, здатних творчо вирішувати складні
теоретичні та практичні завдання освітнього процесу, що свідчить про важK
ливість проблеми професійноKпедагогічної підготовки майбутніх учителів,
пошуку ефективних шляхів та вибору раціональних методів керівництва проK
цесом їхнього навчання. Підвищення рівня компетентності майбутніх педаK
гогів є одним з актуальних завдань сучасної професійної підготовки фахівців.
Болонська конвенція передбачає реформування системи освіти, оновлення
її змісту та структури. Процес входження нашої країни до європейського освітK
нього простору передбачає оновлення процесу навчання у початковій школі.
Результатом такої модернізації є новий Державний стандарт початкової загальK
ної освіти, який був розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуK
ванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів. Цей доK
кумент визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальK
нолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського
характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання
на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
У зв’язку з цим процес професійної педагогічної підготовки майбутніх учиK
телів початкової школи теж зазнає змін. Сучасна освітня система майбутньоK
го вчителя початкової школи обумовлена структурноKорганізаційними змінаK
ми національної освіти, спрямованої на інтеграцію до європейського освітньK
ого простору та компетентністним підходом.
Метою нашого наукового дослідження є компетентністний підхід у проK
цесі професійноKпедагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової
школи на сучасному етапі.
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