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one’s organization to prepare them for their professional activities in higher educational institution. In our opinion, this is a com-

mon characteristic of preparedness for self-training, which is a result of students’ previous experience and describes the current 

status of their ability to self-training activities. It is found out that preparedness of extramural students’ for self-training of profes-

sional and pedagogical activity is due to the state of their proficiency, which reveals their cognitive and operational training base. 

On the other hand, it is due to learning ability, as the level of development of their abilities for studying, that determines the de-

gree of demonstration of their individual activity as subjects of educational activity. Components and indicators of preparedness 

of extramural students’ for self-training are defined. 

Keywords: training, learning, proficiency, learning ability, extra-mural students’, self-training activity, components, indica-

tors, preparedness. 
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Вступ. Сучасні перетворення, що відбуваються в 

нашій державі, вимагають появи нових освітніх пара-

дигм, концепцій, орієнтованих на демократизацію й 

гуманізацію педагогічного процесу в навчальних за-

кладах різних рівнів. Сьогодні суспільство потребує 

підготовки майбутніх учителів, які не тільки мають 

відповідні професійні знання, але й уміють правильно 

спілкуватися, дотримуватися визначених норм пове-

дінки, ставити і вирішувати поставлені завдання, бра-

ти на себе відповідальність за прийняті рішення, до-

сягати поставлених цілей й аналізувати одержані ре-

зультати. Важливим є й те, що професійна діяльність 

сучасного педагога-вихователя – це не тільки дотри-

мання професійних функцій і виконання соціально-

професійної ролі, а й бачення та виявлення власного 

місця у педагогічному процесі. З огляду на це, актуа-

льною є проблема вироблення майбутніми вчителями 

власної професійної позиції й оволодіння ними тех-

нологіями, що уможливлять здійснювати свою діяль-

ність відповідно до особистісно-зорієнтованої теорії 

гуманістичного виховання. Значну роль у становленні 

професійної позиції студентів відіграє педагог-

наставник. 

Зазначимо, що існують різні підходи до тракту-

вання поняття позиції, зокрема її розглядають як по-

ложення в суспільстві, групі, тобто як соціальну по-

зицію (Г. Андрєєва. А. Асмолов, І. Кон, О. Леонтьєв, 

Б. Ломов, Т. Марялова, А. Петровський, Т. Сеньхо та 

ін); як ставлення людини до дійсності в цілому або до 

різних її галузей, або як позицію особистості 

(Л. Божович, Г. Граник Т. Загрузіна, Л. Заніна, 

З. Капустін, Б. Паригін, О. Романова, С. Рубінштейн, 

А. Співаковська, В. Ядов та ін); як місця людини в 

безпосередній взаємодії, в актуальній ситуації, тобто 

як рольову позицію (Б. Ананьев, Г. Андрєєва, 

А. Венгер, І. Кон, Є. Кондратьєв, В. Ляудіс, 

Д. Майєрс, Л. Петровська та ін.). 

Поняття «професійна позиція педагога» було 

предметом досліджень таких науковців, як: 

О. Асмолов, Н. Анікеєва, І. Бех, Л. Кондрашова, 

А. Маркова, Л. Мітіна, В. Сластьонін, В. Слободчиков 

та ін. Натомість, незважаючи на те, що проблематика 

професійної позиції педагогів постійно перебуває в 

полі уваги науковців, професійна позиція педагога-

наставника не була предметом спеціальних наукових 

розвідок. 

Формулювання мети статті та завдань. Мета і 

завдання статті полягає у розгляді сутності поняття 

«професійна позиція педагога», визначенні ролі педа-

гога-наставника у виробленні професійної позиції 

майбутніх учителів під час їхньої підготовки до на-

ставницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу статті. Сучасна 

освіта потребує підготовлених учителів, що здатні на 

високому професійному рівні виконувати педагогічну 

діяльність. З огляду на це, підвищуються вимоги до 

особистісних і професійних якостей учителя, які ви-

магають від сучасного учителя переорієнтації його 

свідомості на гуманістичні цінності, розвитку відпо-

відних ціннісно-смислових потенціалів особистості, 

формування особистісно орієнтованої професійної 

позиції. Вибір професійної позиції майбутнім учите-

лем є важливою передумовою його професійної дія-

льності, що повинна ґрунтуватися на гуманізмі як си-

стемі ідей та поглядів на дитину як на найвищу цін-

ність.  
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Найбільш загальним визначенням поняття «по-

зиція» сучасному науковому тезаурусі є таке: «стано-

вище»; «кут зору, ставлення до чого-небудь, що ви-

значає характер поведінки, дії. Поведінка, характер 

дій, що зумовлені цим кутом зору, цим ставленням» 

[5, с.1021]; «стійка система відносин людини до пев-

них аспектів діяльності, що виявляється у відповідній 

поведінці та вчинках. Позиція – це утворення, що роз-

вивається; її зрілість характеризується несуперечніс-

тю і відносною стабільністю» [14, с.347]. 

Науковцями (К. Абульханова-Славська, 

Г. Аксьонова, М. Боритко, Л. Вєдєрнікова, 

В. Слободчиков і ін.) поняття «позиція» трактується 

як спосіб реалізації базових, екзистенційних ціннос-

тей особистості. На їхню думку, позиція є найбільш 

цілісною, інтегративною характеристикою всього 

способу життя людини, яка досягла повної самовиз-

наченості і стала суб'єктом власної життєдіяльності.  

Інші науковці (Б. Ананьев, О. Асмолова, 

Л. Божович, М. Боришевський, Б. Братусь, Р. Нємов 

та ін.) розглядають позицію як самостійне, відмінне 

від статусу і ролі поняття, як глибоко індивідуальне 

утворення особистості, результат досягнення люди-

ною певного рівня морального та інтелектуального 

розвитку, появи стабільної системи ціннісних наста-

нов. У їхньому розумінні позиція виступає усталеним 

компонентом структури особистості і розглядається в 

розрізі таких проблем, як ставлення, активність, мо-

тивація, особистісна зрілість, самосвідомість, особис-

тісний смисл тощо.  

На тому, що позиція є сполучною ланкою між 

свідомістю й особистістю, де особистість завдяки сві-

домості займає певну позицію у взаємостосунках між 

людиною та світом, наголошує С. Рубінштейн. Тобто, 

уточнює автор, особистість формується лише усвідо-

млюючи й утверджуючи свою позицію відносно лю-

дей і суспільства на основі власного бачення світу та 

розуміння взаємодії з ним, через систему ціннісного 

ставлення до довколишньої дійсності й до самої себе 

[13, с.436-437]. 

До основних параметрів, які характеризують по-

зицію особистості, відносять: спрямованість (ціннісні 

орієнтації, інтереси, потреби, мотиви, цілі, життєві 

перспективи, ідеали); сферу функціонування ціннос-

тей (моральна, релігійна, громадянська, професійна 

тощо); стійкість позиції особистості (її незалежність 

від ситуації, наполегливість дій, твердість намірів); 

активність (здатність ініціювати ідеї, приймати рі-

шення, відповідати за їх наслідки, виявляти творче 

ставлення до життя) [7, с.88]. 

Як процес і результат вибору особистістю влас-

ної позиції, цілей і засобів самоздійснення, Н. Нікітіна 

та Н. Кислинська розглядають самовизначення, зазна-

чаючи, що у професійному вимірі воно спрямоване на 

пошук сенсу своєї професійної діяльності впродовж 

усього професійного шляху, тобто на пошук і реаліза-

цію свого професійного «Я» [9, с.90-91]. Цілком поді-

ляючи думку авторів, зазначимо, що в межах особис-

тісного підходу, самовизначення розглядається як 

процес і результат вибору особистістю своєї позиції, 

цілей і засобів самоздійснення в конкретних обстави-

нах життя; основний механізм набуття і прояву люди-

ною свободи. При цьому сутність процесу самовизна-

чення полягає в актах виявлення й утвердження інди-

відуальної позиції у проблемних ситуаціях, коли лю-

дина опиняється перед необхідністю альтернативного 

вибору і повинна приймати екзистенційні або прагма-

тичні рішення. Позиція особистості педагога визначає 

вектор його професійної діяльності, відображає спе-

цифіку індивідуальної свідомості, сукупності значу-

щих цінностей та міжособистісних відносин, на який 

впливають і соціальні обставини. Тобто позиція педа-

гога не є статичним утворенням, вона може змінюва-

тися під впливом подій, що відбуваються в соціумі.  

В аспекті дослідження для нас важливим є розг-

ляд науковцями сутності професійної позиції педаго-

га, або педагогічної позиції. Явище педагогічної по-

зиції, за твердженням В. Сластьоніна, відображає сис-

тему тих інтелектуальних, вольових і емоційно-

оцінних ставлень до світу, педагогічної дійсності і пе-

дагогічної діяльності зокрема, які є джерелом актив-

ності педагога. На думку науковця, вона визначається, 

з одного боку, тими вимогами, очікуваннями й мож-

ливостями, які пред'являє й надає йому суспільство. А 

з іншого – діють внутрішні, особисті джерела актив-

ності: схильності, переживання, мотиви й цілі педаго-

га, його ціннісні орієнтації, світогляд, ідеали [10, с 

32].  

Дещо по-іншому розглядає поняття «професійно 

педагогічна позиція» А. Маркова, акцентуючи на то-

му, що вона позначає стійкі системи ставлень вчителя 

до учнів, до себе, до колег, визначає його поведінку, 

стиль життя і діяльності [8]. У межах проблеми твор-

чої самореалізації педагога досліджує професійну по-

зицію Л. Ведернікова і зауважує, що «педагог, який 

прагне до самореалізації, хоче бути, а не здаватися 

або просто працювати педагогом, тобто він орієнту-

ється не на роль і функції, а на позицію педагога як 

найвищу цінність» [4, с 50]. Зазначене твердження 

науковця є актуальним для нашого дослідження, адже 

лише за наявності бажання і прагнення бути педаго-

гом-наставником учитель/викладач може здійснювати 

педагогічне наставництво, тобто лише обравши пози-

цію наставника він зможе самореалізуватись у своїй 

професії і допомогти самовизначитися й самореалізу-

ватися своїм підопічним. 

Зазначимо, що вибір майбутнім учителем позиції 

педагогічного наставництва не може бути здійснений 

кожним із студентів. На нашу думку, це є поодиноким 

явищем, натомість уважаємо за необхідно готувати 

майбутніх учителів до здійснення такої діяльності. На 

унікальності педагогічної позиції наголошує І. Бех, на 

думку якого вона одночасно є і особистісною, і про-

фесійною. Педагог, продовжує науковець, у своїй дій-

сно педагогічній позиції ніде і ніколи не зустрічається 

з дитиною як «об'єктом» (якщо він дійсно педагог); в 
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особистісній позиції він завжди зустрічається з іншою 

людиною, а у власне професійній – з умовами її ста-

новлення і розвитку [2, с 76].  

На важливій ролі професійної позиції у профе-

сійній діяльності акцентує й інший видатний науко-

вець – Ш. Амонашвілі, який розглядає професійну по-

зицію як особистісне ставлення людини до тієї діяль-

ності, якою вона займається, до самої себе в цій дія-

льності. Зокрема він зазначає, що «людина може жити 

своєю професією тільки тоді, коли вона прагне пізна-

ти через неї саму себе, і саме таким шляхом вона мо-

же принести найбільшу користь суспільству» [1, с.27]. 

Досліджуючи проблематику професійної позиції, 

Є. Рогов виокремлює такі.  

Перша позиція – дистанційна, тобто визначення 

духовної відстані між суб'єктами взаємодії. Вона ха-

рактеризується трьома основними ознаками: «дале-

ко», «близько», «поруч». Дистанція «далеко» означає 

відсутність щирості у взаєминах, формальне виконан-

ня своїх обов'язків. Педагог, який обрав дистанцію 

«близько», – це друг своїх учнів, який реалізує разом 

із ними творчі задуми. Найреальніше розглядати таку 

дистанцію у педагога в сфері мистецтва, спорту, нау-

ки. Дистанція «поруч» передбачає шанобливе став-

лення до учнів, неформальне ставлення до своїх про-

фесійних обов'язків, прийняття інтересів, сподівань 

учнів як своїх власних.  

Друга позиція – «рівнева», що характеризує ієра-

рхічний зв'язок педагога і вихованців у їхній взаємо-

дії, тобто це прихильність суб'єктів відносно один до 

одного «по вертикалі»: «під», «над», «нарівні». Для 

положення «над» характерним є адміністративний 

тиск на учня, оскільки «він малий, недосвідчений, не-

дотепний». Положення «під» – це схиляння перед 

природою дитинства, боязнь втручання у процес роз-

витку дитини; найчастіше такий учитель перетворю-

ється в обслуговуючий персонал, потурає будь-якому 

капризу дитини. Положення «нарівні» – це визнання 

Людини і в дитині, і в педагога; при цьому характер-

ною є взаємна повага особистості з обох боків. Тільки 

у виняткових випадках педагог дозволяє собі зайняти 

позицію «над», тобто підпорядкувати собі волю дити-

ни в силу відповідальності і досвіду дорослого.  

Третя позиція – кінетична («кінетика» – рух), що 

передбачає стан людини відносно іншого у спільній 

діяльності, у спільному русі до мети: «попереду», 

«позаду», «разом». Позиція «попереду» визначає ава-

нгардну роль педагога, тобто він веде за собою своїх 

учнів. Роль веденого виражається характеристикою 

«позаду». «Разом»: обидва суб'єкта виробляють стра-

тегію спільних дій для досягнення спільної мети. Зда-

ється, однозначності вибору тут не може бути. У го-

ловному – педагог «попереду», у дрібницях – «поза-

ду», в цілому – «разом» з дітьми йде по життю учи-

тель, долаючи з ними всі перешкоди [12, с.289]. Отже, 

з погляду ставлення педагога-наставника до призна-

чення своєї професії еталоном можна вважати пози-

цію: поруч, нарівні, разом, але трохи попереду.  

У цьому контексті особливого значення набуває 

позиція педагога, яку В. Сластьонін трактує як систе-

му інтелектуальних, вольових і емоційно-оцінних від-

носин зі світом, педагогічної дійсності і педагогічної 

діяльності, що є джерелом активності вихователя. Цю 

систему визначають, з одного боку, тими вимогами, 

очікуваннями і можливостями, які ставить та надає 

педагогу суспільство, а з іншого – діють внутрішні, 

особисті джерела активності (переживання, мотиви та 

завдання педагога, його ціннісні орієнтації, світогляд, 

ідеали тощо) [10, с.25-26]. У позиції педагога-

наставника виявляється його особистість, характер 

соціальної орієнтації, тип громадянської поведінки і 

діяльності. 

З огляду на зазначене цілком справедливо вини-

кає запитання: «Як формувати позицію педагога-

наставника?». Згідно з положеннями гуманістичної 

педагогіки необхідно розпочинати з усвідомлення 

майбутніми вчителями значущості педагогічного на-

ставництва в аспекті вироблення професійної позиції.  

У процесі професійного рефлексивного аналізу, на 

основі роздумів, спостережень над собою і оточенням, 

оцінки певних явищ, перебуваючи у «внутрішньому діа-

лозі», на думку М.Боритка, відбувається співвідношення 

можливостей свого «Я» з тим, чого вимагає обрана про-

фесія. У такий спосіб педагог-вихователь (у нашому разі 

– педагог-наставник) формує особистісне оцінювання 

взаємостосунків, домінантним орієнтиром яких є мора-

льні цінності. Побудова на такій основі професійної «Я-

концепції» педагога-наставника повинна розпочинатися 

ще під час навчання у виші. У зв’язку з цим М. Боритко 

зазначає, що професійно-особистісне самовизначення 

студентів пов’язане з вибором форм їх навчання. Само-

визначенню, яке відіграє суттєву роль у формуванні 

особистісно-професійної позиції педагога, зауважує ав-

тор, сприяє аналіз педагогічної ситуації, що проводиться 

на семінарсько-практичних заняттях; проектне дослі-

дження, яке інтегрує лекційний матеріал; лабораторно-

практичні заняття; педагогічна практика, що спрямована 

на оволодіння системою методів розуміння дитини, пе-

дагогічного процесу та досвіду вчителя, на застосування 

системного підходу у проектуванні та реалізації позаау-

диторної виховної роботи, на моделюванні та уявленні 

своєї педагогічної системи [3, с.58]. 

Подальше самовизначення і формування активної 

педагогічної позиції потрібно здійснювати у практичній 

діяльності, в середовищі освітянського колективу. Зва-

жаючи на те, що самооцінка, самосвідомість, самоствер-

дження і соціальний статус є структурними елементами 

педагогічної позиції вчителя [11, с.87], а самовизначення 

– основою для самовиховання, самовдосконалення і са-

морозвитку, то сукупність цих процесів забезпечує осо-

бистісне і професійне зростання педагога-наставника. 

Останнє призводить до якісних змін у його потенціалі, 

зокрема, розширює свідомість. 

Відтак, у сучасних умовах навчання й виховання 

майбутнього вчителя роль педагога полягає в його інди-

відуальному розвитку і її можна розглядати з позиції ви-
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кладача-спеціаліста певного кваліфікаційного профілю 

(у навчальний час) або з позиції педагога-наставника, 

помічника і друга студента (у позанавчальний час). За-

уважимо, що сьогодні недооцінюється роль педагога-

наставника у розвитку особистості студента, його про-

фесійному самовизначенні, подальшому самовдоскона-

ленні й самореалізації, а також у розкритті його індиві-

дуальних творчих сил.  

Висновки. Підсумовуючи, доходимо висновку, що 

роль педагога-наставника у вищому педагогічному на-

вчальному закладі передбачає організацію життєдіяль-

ності майбутніх учителів у такий спосіб, щоб вони чер-

пали в ній натхнення, сили та можливості для самореалі-

зації в майбутній педагогічній діяльності, для розвитку 

своїх здібностей та для задоволення інтересів. Безпереч-

но важливим в аспекті дослідження є цілеспрямована 

робота педагога-наставника щодо вироблення професій-

ної позиції майбутніх учителів як наставників, що ви-

ступає перспективою наших подальших наукових розві-

док. 
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Т. Ю. Осипова 

ПРОБЛЕМА ВИРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК НАСТАВ-

НИКА 

Статья посвящена определению сущности понятий «позиция личности», «профессиональная позиция педаго-

га», анализируется роль педагога-наставника в выработке профессиональной позиции будущих учителей, в направ-

ленности студентов на дальнейшее саморазвитие, самообразование, самореализации. В педагогическом наставниче-

стве. 

Ключевые слова: позиция личности, профессиональная позиция педагога, педагог-наставник, будущие учителя. 

 

T. Yu. Osipova  

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER-MENTOR’S PROFESSIONAL POSI-

TION  

The article is devoted to defining the essence of such concepts as "position of a personality", "teacher’s professional posi-

tion". The key parameters characterizing a position of the personality are determined and include the following points: orienta-

tion (values, interests, needs, motives, purposes, life prospects, ideals); value functioning sphere (moral, religious, civil, pro-

fessional, etc.); sustainability position of a person (situational independence, persistence of actions, firmness of intentions); 

activity (ability to initiate ideas, make decisions, be responsible for their consequences, show the creative attitude towards 

life). The role of a teacher-mentor in development of professional position of future teachers in orientation of students for fur-

ther self-development, self-education, self-realization in pedagogical mentoring is analyzed. It is determined that activity of a 

teacher-mentor assumes the organization of activity of future teachers so that they drew their inspiration in it, strength and op-

portunities for self-realization in future pedagogical activity, to develop their abilities and satisfy their interests. Demands for 

purposeful work concerning the development of a professional position of future teachers as teachers-mentors are specified. 

Keywords: position of a personality, professional position of a teacher, teacher-mentor, future teachers. 
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