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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ЗВО –  заклад вищої освіти  

ЗДО – заклад дошкільної освіти 

ДО – дошкільна освіта 

ЕГ – експериментальна група 

КГ – контрольна група  

МП – молодий педагог 

ППД – професійно-педагогічна діяльність 

ППР – професійно-педагогічний розвиток 

ПР – професійний розвиток 

РУ – рівні управління 

ШМП – школа молодого педагога 
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АНОТАЦІЯ 

Безсонова О. К., Професійний розвиток молодих педагогів в умовах 

дошкільного навчального закладу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 2019. 

Дослідження висвітлює проблему управління професійним розвитком 

молодих фахівців в умовах закладу дошкільної освіти. Проаналізовано стан 

розроблення проблеми управління професійним розвитком молодих фахівців у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, розкрито науково-методологічні засади 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО (акмеологічного, 

аксіологічного, системного, синергетичного, компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, технологічного); сформовано понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, який розкриває дефініції “розвиток”, “професійний розвиток”, 

“професійний розвиток молодих педагогів  у ЗДО”, окреслено методи та методику 

дослідження. 

На засадах аналізу та узагальнення науково-теоретичних аспектів філософії, 

психології та педагогіки автор з’ясував, що професійний розвиток відбувається в 

певному полі, а саме в педагогічному процесі, та залежить від його якісних та 

кількісних показників. Процес професійного розвитку молодих педагогів є 

індивідуально своєрідним, неповторним, але в ньому можливе виділення якісних 

особливостей та закономірностей, що відбиваються у певних стадіальних 

характеристиках. Динаміка професійного розвитку молодого педагога підвладна 

певним закономірностям та складається з таких етапів: ознайомчий, пошуково-

інформаційний, моделювально-конструктивний, стабілізаційний.  

Нормативно-правова база щодо професійного розвитку молодих педагогів 

ЗДО сформована. У ній визначено основні підходи до професійного розвитку, 

принципи та механізми його впровадження. Головною ідеєю є безперервний 
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розвиток педагога впродовж життя, визначені кваліфікаційні вимоги до нього. Під 

час влаштування на роботу та забезпечення безоплатного перенавчання перевагу 

надають молодим педагогам.  

Разом з тим, констатовано, що в практиці сучасної дошкільної освіти 

існують суттєві недоліки з питання забезпечення професійного зростання 

молодих педагогів, а саме: формальний характер його здійснення, що виявляється 

в невідповідності реальної практики реалізації досліджуваного процесу до 

положень, задекларованих у законодавчих актах й інструктивно-методичних 

документах. Основну причину такого стану вбачаємо в неповній реалізації в 

Україні організаційно-змістового, адміністративного, кадрового й фінансового 

компонентів сприяння професійному розвитку молодих педагогів, відсутності 

морального й матеріального стимулювання суб’єктів наставницької діяльності та 

ефективного моніторингу результативності цього процесу. Зазначені недоліки 

породжують низку суперечностей між визнанням успішного професійного старту 

молодого педагога дошкільної освіти провідною умовою його подальшого 

професійного розвитку та недостатньою готовністю закладів дошкільної освіти до 

здійснення цього процесу на різних рівнях управління; визнанням наставництва 

ефективним інструментом професійного розвитку молодих педагогів дошкільної 

освіти та відсутністю нормативної, теоретичної та технологічної бази сучасного 

інституту наставництва в умовах ЗДО. 

Успішність та результативність професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО залежить від системи управлінських впливів. У нашому дослідженні 

було розроблено систему управління професійним розвитком молодих педагогів, 

яка складається з комплексу структурних та функціональних компонентів (мети, 

ідеї, завдань, смислоутворювальних чинників, принципів, умов, форм, методів, 

результату), а її системоутворювальним фактором є професійний розвиток 

молодих педагогів. Було визначено такі компоненти системи управління 

професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО: цілепрогностичний 

(стратегічний рівень), конструктивний (тактичний рівень), організаційний 

(технологічний рівень), рефлексивно-коригувальний (оперативний рівень). 
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Цілепрогностичний компонент системи представлено метою, що полягає в 

забезпеченні професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО. 

Конструктивний компонент пов’язаний з конструюванням поля зростання у змісті 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО, умовами, які 

реалізуються за допомогою інтерактивних форм і методів організації процесу 

професійного розвитку в три етапи: жорсткого контролю, контрольованої 

свободи, довіри, що розкриває системні механізми педагогічного процесу, який 

здійснюється в межах досягнення кінцевої мети. Організаційний компонент 

представлено технологією управління професійним розвитком молодого педагога 

у ЗДО, що складається з форм та методів її реалізації. 

З метою діагностики рівнів професійного розвитку молодих педагогів було 

визначено структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-

діяльнісний), критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, компетентнісний), 

показники й рівні сформованості професійного розвитку молодих педагогів у ЗДО 

(критичний, стабілізаційний, нормативний, досконалий).  

Розроблено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови ефективного впровадження технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва, а саме: розроблення й реалізація 

індивідуальної програми професійного розвитку молодого педагога в умовах 

закладу дошкільної освіти; впровадження технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва; створення в колективі сприятливої 

психологічної атмосфери творчої  партнерської взаємодії. 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування й експериментальну 

апробацію технології професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва в умовах ЗДО. Означена технологія враховує об’єктивні дидактичні 

закономірності й забезпечує в конкретних умовах відповідність результату 

діяльності попередньо поставленим цілям.  

Технологія професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва в ЗДО подана в дисертації в єдності таких блоків: теоретично-

цільового як наукового обґрунтування концептуальних ідей, підходів, принципів; 
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організаційно-технологічного як спеціально організованої технології взаємодії; як 

сукупності компонентів професійного розвитку, які реалізувалися на відповідних 

процесуальних етапах упровадження педагогічних умов професійного розвитку 

молодих педагогів; оптимальної партнерської взаємодії в системі “наставник – 

молодий педагог”; рефлексивно-коригувального як комплексу діагностувальних 

методик, критеріїв, рівнів і результату професійного розвитку молодих педагогів. 

Виокремлено чотири послідовних етапи впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва у ЗДО: 

аналітико-прогностичний, проблемно-пошуковий, операційно-технологічний, 

рефлексивно-коригувальний. Під час першого етапу – аналітико-прогностичного – 

проведено діагностичне обстеження для виявлення індивідуально-типологічних 

особливостей професійної поведінки молодих педагогів і педагогів-наставників та 

утворені відповідні пари “наставник – молодий педагог”. Під час другого етапу – 

проблемно-пошукового – на підставі розробленої стратегії професійного розвитку 

молодих педагогів налагодили їх тісну співпрацю з наставниками з метою набуття 

професійної компетентності молодими педагогами в процесі безпосередньої 

практичної педагогічної діяльності, під час якої вони творчо застосовують різні 

освітні технології, стандартні та нестандартні прийоми вирішення освітніх 

завдань. Під час третього етапу – операційно-технологічного – створили 

різнорівневу структуру управління, яка ґрунтується на демократичному стилі 

взаємодії з педагогами, що сприяла делегуванню повноважень з управління ЗДО 

членам колективу, створенню педагогічної команди та позитивного 

психологічного клімату в педагогічному колективі. Під час четвертого етапу – 

рефлексивно-коригувального – на підставі результатів проведених досліджень, 

методичних впливів педагог-наставник та молодий педагог коригували цілі та 

задачі, вносили корективи в стратегію професійного розвитку молодого педагога, 

які сприяли б їхньому професійному розвитку.  

Упровадження в практику діяльності технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва забезпечило помітне зростання 

показників професійного розвитку молодих педагогів. Аналіз отриманих даних 
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засвідчив позитивну динаміку якісних та кількісних показників усіх компонентів 

професійного розвитку молодих педагогів, доводячи ефективність технології 

професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва, комплексу 

педагогічних умов її ефективного функціонування, що дозволяє рекомендувати її 

до широкого впровадження в діяльність ЗДО. 

Автор дисертаційної роботи розробив технологію професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва; курс навчання для наставників 

“Професіонал”, довідник-порадник для молодих педагогів “Мистецтво перших 

кроків”, систему тренінгів для молодих педагогів, систему професійно-

педагогічних континуумів для керівників ЗДО з питань організації роботи з 

молодими педагогами, змістовний модуль для курсів підвищення кваліфікації. 

Отримані результати можуть бути використані в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти, в процесі викладання фахових дисциплін у закладах вищої 

освіти та під час проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів дошкільної 

освіти в системі ОІППО. 

Основні положення й результати дослідження відбито у 24 публікаціях 

автора, з яких – 23 одноосібних і 1 у співавторстві, зокрема: 7 статей у наукових 

фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних періодичних виданнях, у тому числі 

2 – у періодичному науковому виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної бази даних: Scientific Indexing Services (USA); 12 публікацій 

апробаційного характеру, 4 статті в збірниках матеріалів міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Ключові слова: молоді педагоги закладів дошкільної освіти, професійний 

розвиток молодих педагогів, наставництво, педагогічна технологія, індивідуальна 

програма професійного розвитку, педагогічні умови. 
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ABSTRACT 

Bessonova O. K., Management of professional development of young 

specialists in the conditions of the institution of preschool education. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.08 – Preschool Education. – Institute of Problems on Education of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The study highlights the problem of managing the professional development of 

young professionals in the context of creating pre-school education. The state of 

development of the problem of managing the professional development of young 

specialists of domestic and foreign literature, the scientific and methodological 

foundations of the professional development of young teachers in the context of health 

(axiological, systemic, synergetic, competence, personality-oriented, technological) is 

analyzed. The terminological research apparatus that reveals the definitions of 

“development”, “professional development”, “professional training of young 

managers”, methods and methods of research are defined. 

On the basis of the analysis and generalization of the scientific and theoretical 

aspects of philosophy, psychology and pedagogy, the author finds that professional 

development takes place in a certain field, namely in the pedagogical process, and 

depends on its qualitative and quantitative indicators. The professional development of 

a young teacher is characterized by non-linearity, jump-like, ability to self-organize. 

The process of professional development of young teachers is individually original, 

unique, but it is possible to allocate qualitative features and patterns that are reflected in 

certain stadium characteristics. The dynamics of the professional development of a 

young teacher is subject to certain laws and consists of the following stages: 

familiarization, search-information, modeling-constructive, stabilization. 

As a result of studying the legal framework for the professional development of 

young teachers, K should note that such a base has been formed. It defines the main 

approaches to professional development, the principles and mechanisms of 
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implementation. The main idea is continuous development during life, certain 

qualification requirements for teachers. The advantages of young teachers in the 

placement of work and provision of free retraining, exchange of skills in the conditions 

of health are noted. 

At the same time, it was stated that in the practice of modern preschool education 

there are significant disadvantages on this issue that adversely affect professional 

development, namely: the formal nature of its implementation, which manifests itself in 

the inconsistency of the actual practice of realization of the investigated process 

declared in legislative acts and instructive-guidance documents. The main reason for 

this situation is the inadequate implementation of organizational, content, 

administrative, personnel and financial components in Ukraine for the promotion of the 

professional development of young teachers, the lack of moral and material incentives 

for the subjects of mentoring and effective monitoring of the effectiveness of this 

process. These disadvantages give rise to a number of contradictions between: 

recognition of the successful professional start of a young teacher of preschool 

education as a precondition for his further professional development and lack of 

readiness of pre-school establishments to implement this process at different levels of 

government; the recognition of mentoring as an effective tool for the professional 

development of young teachers of pre-school education and the lack of a normative, 

theoretical and technological basis of a modern mentoring institute in conditions of 

ZDO. 

The success and effectiveness of professional development by young educators in 

conditions of ZDO depends on the system of managerial influences. In our study, the 

system of professional development of young educators was developed, which consists 

of a complex of structural and functional components (goals, ideas, tasks, meanings, 

principles, conditions, forms, methods, and results), and its system-forming factor is the 

professional development of young teachers.  

Identified the following components of the management system for the 

professional development of young educators in the conditions of ZDO: purposeful 

(strategic level), constructive (tactical level), organizational (technological level), and 
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reflexivity-corrective (operational level). The goal-prognostic component of the system 

is represented by the goal of ensuring the professional development of young teachers in 

conditions of ZDO. The constructive component is connected with the construction of 

the field of development in the content of the professional development of young 

teachers in conditions of ZDO, conditions – implemented through interactive forms and 

methods of organizing the process of professional development in three stages: rigorous 

control, controlled freedom, trust – revealing system mechanisms pedagogical a process 

that is carried out within the reach of the ultimate goal. The organizational component 

is represented by the technology of management of the professional development of a 

young teacher in conditions of ZDO, consisting of forms and methods of its 

implementation. 

In order to diagnose the levels of professional development of young teachers, the 

structural components (cognitive, emotional-value, practical-activity), criteria 

(cognitive, emotional-value, competence), indicators and levels (critical, stabilizing, 

normative, perfect) of formation of professional development of young teachers in 

conditions ZDO. 

The pedagogical conditions for the effective implementation of the technology of 

professional development of young teachers on the basis of mentoring, namely: team 

interaction: the creation of a favorable psychological atmosphere of creative 

cooperation on the basis of command type of management, is created, scientifically 

substantiated and experimentally verified; mentoring: phased introduction of technology 

for the professional development of young teachers on the basis of mentoring; an 

individual strategy for the professional development of a young teacher in ZDO: the 

development and implementation of each young teacher of an individual professional 

development strategy. 

The theoretical substantiation and experimental approbation of technology of 

professional development of young teachers on the basis of mentoring in the conditions 

of zdo is carried out in the dissertation. This technology takes into account the objective 

didactic patterns and ensures, under specific conditions, the correspondence of the result 

of activity to previously set goals. 
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The technology of professional development of young teachers on the basis of 

mentoring in the conditions of health is presented in the dissertation in the unity of the 

following blocks: the theoretical-target as a scientific substantiation of conceptual ideas, 

approaches, principles; organizational-technological as a specially organized technology 

of interaction; as a set of components of professional development, which were realized 

at the relevant procedural stages of the introduction of pedagogical conditions for the 

professional development of young teachers; optimal partnership in the “mentor – 

young teacher” system; reflexive-correcting as a complex of diagnostic methods, 

criteria, levels and result of professional development of young teachers. 

Four consecutive stages of introducing the technology of professional 

development of young teachers in the context of health on the basis of mentoring are 

identified: analytical-prognostic, problem-searching, operational-technological, 

reflexive-correcting. During the first stage – analytical-prognostic – a diagnostic 

examination was conducted to identify individual and typological features of 

professional behavior of young teachers and teachers – mentors and educated 

corresponding pairs “mentor – young teacher”. During the second stage – problem-

searching – on the basis of the developed strategy of professional development of young 

teachers, the young teachers and mentors established a close cooperation with the aim 

of acquiring professional competence by young educators in the process of direct 

practical pedagogical activity, during which they creatively apply various educational 

technologies, show their originality , apply standard and non-standard methods of 

solving educational problems. During the third stage – operational-technological – the 

problematic search engine, a multi-level management structure was created, which was 

based on a democratic style of interaction with teachers, facilitated the delegation of 

authority for the management of team members, the creation of a pedagogical team, and 

a positive psychological climate in the pedagogical team. 

 During the fourth stage - reflexivity-corrective - on the basis of the results of the 

research, methodological influences, the teacher-tutor and the young teacher corrected 

the goals and objectives, made adjustments to the strategy of professional development 

of the young teacher, which would promote their professional development. 
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Implementation in the practice of technology of professional development of 

young teachers on the basis of mentoring provided a significant increase in the 

indicators of professional development of young teachers. The analysis of the obtained 

data highlighted the positive dynamics of qualitative and quantitative indicators of all 

components of the professional development of young teachers, confirming the 

effectiveness of the technology of professional development of young teachers on the 

basis of mentoring, a set of pedagogical conditions for its effective functioning, which 

allows it to be recommended for wide introduction into the activity of pre-school 

establishments. 

The author of the dissertation research is developed: technology of professional 

development of young teachers on the basis of mentoring; a training course for mentors 

“Professional”, a manual for young teachers “The Art of the First Steps”, a system of 

trainings for young teachers, a system of professional and pedagogical continuum for 

health leaders on how to organize work with young teachers, a comprehensive module 

for advanced training courses. The obtained results can be used in the educational 

process of preschool education institutions, in the process of teaching special disciplines 

in higher education and during the training courses for teachers of pre-school education 

in the system of OIPPO. 

The main provisions and results of the research are reflected in 24 publications of 

the author, of which – 23 individual and 1 in co-authorship, in particular: 7 articles in 

the scientific professional editions of Ukraine, 2 – in foreign periodicals, including 2 in 

the periodical scientific publication included to the international science-research 

database: Scientific Indexing Services (USA); 12 publications of approbatory character, 

4 articles in collections of materials of International and All-Ukrainian scientific-

practical conferences. 

Key words: young teachers of preschool education institutions, professional 

development of young teachers, management system, professional development, 

educational technology, individual program of professional development, pedagogical 

conditions. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток суспільства вимагає 

змін системи професійного вдосконалення педагогічних і науково-педагогічних 

працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції 

України в європейське і світове освітнє співтовариство. Натомість, 

невідповідність між викликами нашого часу та дійсним рівнем готовності 

педагогів до професійної діяльності сьогодні надзвичайно гостро виявляється в 

усіх сферах освіти, починаючи з дошкільної та закінчуючи післядипломною.  

Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Законі України «Про освіту» (2017), Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року, реалії сьогодення вимагають від педагога 

високого рівня професіоналізму, творчої соціально-професійної активності та 

здатності навчатися впродовж усього життя.  

У низці психолого-педагогічних праць підкреслюється, що початок 

педагогічної кар’єри є важливим етапом у процесі професійного становлення 

педагога (А. Сафіна, М. Гумерова, Л. Гараєва). Практика засвідчує, що в умовах 

стрімких змін світу адаптуватися до нових умов професійної діяльності за 

максимально короткий час без сторонньої допомоги досить складно. Окреслене 

питання можна вирішити, цілеспрямовано керуючи професійним розвитком 

молодих фахівців через надання повноважень наставнику щодо їх всебічної 

підтримки безпосередньо на робочому місці. 

Найбільш активно проблема наставництва розвивалася в теорії педагогічної 

науки, і зарубіжної, і вітчизняної, починаючи з ХІХ століття (Володимир 

Мономах, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Я. Коменський, К. Ставровецький), різні 

аспекти зазначеної проблеми досліджувались і у ХХ столітті (К. Ушинський, 

В. Сухомлинський, В. Макаренко, Н. Гаврилів та інші).  

Технологія наставництва активно вивчається зарубіжними науковцями, 

однак здебільшого в бізнесі (менторство й коучинг). Проте і в освітній галузі 

визначено етапи становлення та розвитку наставництва, його переваги й недоліки 
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(Б. Гершунський, М. Глікман, В. Загвязинський, Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггінсон, 

М. Сюрте, Д. Дюбуа, І. Іванова, Д. Клаттербак, Н. Кузьміна, Р. Льюїс, 

А. Мамфорд, Т. Назарова, Е. Парслоу, Е. Стокдейл, С. Тетерук, Л. Тілман та інші).  

Актуальними у контексті дослідження є філософські праці, присвячені проблемі 

розвитку та саморозвитку особистості (М. Бахтін, М. Бердяєв, Е. Коваленко,  

В. Лозовой, Л. Сідак); психолого-педагогічні праці стосовно розвитку і 

саморозвитку особистості (Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, В. Кремень, О. Кононко, 

В. Огневʼюк, С. Рубінштейн, О. Савченко); положення щодо самоактуалізації 

особистості (А. Маслоу, К. Юнг) тощо. Молодих фахівців як специфічну 

категорію трудових ресурсів досліджували Б. Докторів, І. Кон, C. Рязанова; 

професійні утруднення педагогів-початківців – К. Абульханова-Славська, 

О. Глотова, В. Сластьонін, С. Вінман, Л. Йоханнессен, Т. МакКанн, Д. Майстер.  

Отже, аналіз наукових джерел та вивчення практичного досвіду, з одного 

боку, засвідчили наявність наукового підґрунтя дослідження проблеми 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів дошкільної освіти, з 

іншого – виявили низку суперечностей між: 

– сучасними вимогами суспільства до високоякісного рівня підготовленості 

молодих фахівців освітньої сфери та незадовільним станом реалізації цього 

завдання у сучасному освітньому середовищі;  

– визнанням успішного професійного старту молодого педагога дошкільної освіти 

провідною умовою його подальшого професійного розвитку та низьким рівнем 

теоретичної обґрунтованості проблеми професійного розвитку молодих педагогів; 

– визнанням наставництва ефективним інструментом професійного розвитку 

молодих педагогів дошкільної освіти та відсутністю нормативної, теоретичної і 

технологічної бази сучасного інституту наставництва в закладах дошкільної 

освіти. 

Актуальність проблеми та необхідність усунення виявлених суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження: “Професійний розвиток молодих педагогів в 

умовах дошкільного навчального закладу”. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною фундаментального дослідження лабораторії 

дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

“Науково-методичне забезпечення формування базових якостей особистостей 

дітей старшого дошкільного віку в дошкільних начальних закладах” (державний 

реєстраційний номер 0113U001214). 

Тема дослідження затверджена вченою радою державного закладу 

“Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (протокол № 6 від 

30.01.2015 р.) та узгоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 

23.06.2015 р.).  

Мета дослідження – на основі аналізу наукових джерел із проблеми 

професійного розвитку розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити організаційно-педагогічні умови професійного розвитку молодих 

педагогів у закладах дошкільної освіти.  

Завдання дослідження: 

1. Шляхом аналізу філософських, психолого-педагогічних джерел уточнити 

сутність категорій “професійний розвиток молодих педагогів у закладах 

дошкільної освіти”, “наставництво”. 

2. Узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід з організації наставництва як 

технології професійного розвитку молодих педагогів.  

3. Розробити та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку молодих педагогів у закладах дошкільної освіти.  

4. Визначити компоненти, критерії, показники та рівні професійного розвитку 

молодих педагогів дошкільної освіти. 

5. Експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов 

професійного розвитку молодих педагогів у закладах дошкільної освіти.  

Об’єкт дослідження – професійний розвиток молодих педагогів у закладах 

дошкільної освіти.  
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Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: положення 

акмеологічного (К. Абульханова-Славська, В. Вакуленко, А. Деркач, А. Маркова 

та інші), аксіологічного (Г. Батищев, Т. Бутківська, І. Зязюн, Д. Леонтьєв, 

Т. Піроженко та інші), системного (Ф. Корольов, Н. Кузьміна, В. Кушнір, 

О. Ліннік, С. Мартиненко, В. Садовський та інші), синергетичного (Г. Аксьонова, 

О. Князєва, І. Пригожин, А. Самарський, Д. Чернавський та інші), особистісно 

орієнтованого (Г. Балл, І. Бех, Л. Божович, О. Дубасенюк, Г. Костюк, О. Леонтьєв 

та інші), компетентнісного (І. Бех, В. Луговий, О. Пометун, О. Савченко, 

В. Химинець та інші) і технологічного (А. Вербицький, Т. Ільїна, І. Підласий, 

О. Пєхота, О. Сущенко та інші) наукових підходів до розвитку особистості; 

філософське осмислення проблеми особистісного розвитку та саморозвитку 

(М. Бахтін, М. Бердяєв, Е. Коваленко, В. Лозовой, Л. Сідак); психолого-

педагогічні праці: про розвиток і саморозвиток особистості (Г. Балл, І. Бех, 

Л. Виготський, В. Кремень, О. Кононко, В. Огневʼюк, С. Рубінштейн, 

О. Савченко); проблеми професійного розвитку та формування професійної 

компетентності педагогів дошкільної освіти (Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, Л. Зданевич, 

І. Зязюн, І. Дичківська, В. Зінченко, Н. Лисенко, Л. Машкіна, Т. Поніманська та 

інші); концептуальні засади гуманної педагогіки (Ш. Амонашвілі, В. Беспалько, 

О. Бондаревська, М. Кларін, Т. Піроженко, В. Сухомлинський, І. Якиманська 

та інші); теоретичні засади управління закладами дошкільної освіти (К. Бєла, 

З. Дорошенко, О. Каплуновська, І. Кіндрат, К. Крутій, Т. Пономаренко, 

Л. Фалюшина, Є. Хриков, О. Янко та інші); теоретичні основи розроблення 

педагогічних технологій (В. Безрукова, В. Беспалько, Л. Семушина, С. Сисоєва, 

В. Сластьонін, М. Чошанов, В. Юдін та інші). 

Для реалізації мети та вирішення завдань дослідження застосовано такі 

методи:  

теоретичні: аналіз та синтез джерел із досліджуваної проблеми, вивчення 

психолого-педагогічної літератури, нормативно-правового законодавства в галузі 
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освіти – для визначення теоретичних основ дослідження; індукції та дедукції – для 

виділення основних компонентів технології наставництва; методи порівняння, 

класифікації, систематизації та узагальнення теоретичних й експериментальних 

даних – для визначення критеріїв, показників, рівнів професійного розвитку 

молодих педагогів; теоретичне моделювання для обґрунтування організаційно-

педагогічних умов та розроблення технології професійного розвитку молодих 

педагогів на основі наставництва в умовах закладів дошкільної освіти; 

емпіричні: опитування (анкетування, інтерв’ювання), колективні та 

індивідуальні бесіди, тестування, метод незакінчених речень, ранжування, аналіз 

розділів річних планів роботи закладів дошкільної освіти з питань організації 

роботи з молодими педагогами; контент-аналіз ділової, нормативно-методичної 

документації  для з’ясування специфіки управління професійним розвитком 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний і контрольний етапи)  для перевірки ефективності 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів у 

закладах дошкільної освіти;  

статистичні: методи математичної статистики для обробки результатів 

експериментальних даних та порівняння їх із вихідними, оцінювання 

достовірності відмінностей між показниками контрольної та експериментальної 

груп за результатами експериментальної роботи (критерій Пірсона (χ
2
)).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено організаційно-педагогічні умови професійного розвитку молодих 

педагогів у закладах дошкільної освіти (розроблення й реалізація індивідуальної 

програми професійного розвитку молодого педагога в умовах закладу дошкільної 

освіти; впровадження технології професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва; створення в колективі сприятливої психологічної атмосфери 

творчої партнерської взаємодії);  
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уточнено сутність категорій: “професійний розвиток молодих педагогів у 

закладах дошкільної освіти” як складної, багатокомпонентної, інтегральної 

характеристики їх особистісно-професійних змін, зумовлених системою 

зовнішніх та внутрішніх впливів професійно-педагогічної діяльності; 

“наставництво” як однієї з форм міжособистісної суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

спільній діяльності, яка спрямована на взаєморозвиток прикладних професійних 

компетенцій молодого педагога та наставника; уточнено компоненти 

(когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний), критерії (когнітивний, 

емоційно-ціннісний, компетентнісний) з відповідними показниками та рівні 

(досконалий, нормативний, стабілізаційний, критичний) професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах закладів дошкільної освіти;  

подальшого розвитку дістали: положення про вітчизняний та зарубіжний 

досвід організації наставництва як технології професійного розвитку молодих 

педагогів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні: 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів у 

закладах дошкільної освіти, а також розроблених відповідно до зазначених умов: 

навчального курсу для наставників “Професіонал”, довідника-порадника для 

молодих педагогів “Мистецтво перших кроків”, системи тренінгів для молодих 

педагогів, системи професійно-педагогічних континуумів для керівників закладів 

дошкільної освіти з питань організації роботи з молодими педагогами, змістового 

модуля для слухачів курсів підвищення кваліфікації “Професійний розвиток 

молодих педагогів в системі управління закладами дошкільної освіти на основі 

технології наставництва”; діагностичного інструментарію, зокрема авторського 

тесту-опитувальника “Професійно-педагогічні та особистісні якості особистості”, 

кваліметричної моделі встановлення рівнів професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах закладів дошкільної освіти.  

Отримані результати можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти, під час викладання фахових дисциплін у закладах 
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вищої освіти та під час проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів 

дошкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес закладів 

дошкільної освіти: № 6 м. Краматорська (довідка № 0-34/11-07 від 07.03.2018 р.); 

№ 60 м. Краматорська (довідка № 27 від 07.03.2018 р.); № 39 м. Краматорська 

(довідка № 20-18 від 14.03.2018 р.); № 23 м. Мукачеве (довідка № 01-10/30 від 

12.03.2018 р.); НВК № 1 м. Рівне (довідка № 747 від 07.03.2018 р.); Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 320/01 від 

16.03.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження представлено в доповідях та повідомленнях на науково-практичних 

конференціях різних рівнів – міжнародного: “Фестиваль педагогічних інновацій” 

(Черкаси, 2015), “Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в 

освітньому просторі: проблеми та перспективи” (Слов’янськ, 2017), “Актуальні 

проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір” (Луцьк, 2017), 

“Формування цінностей особистості в європейському освітньому просторі: теорія 

і практика” (Дрогобич, 2017), “Тopical issues of science and education” (Warsaw, 

Poland, 2017), “Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти в процесі використання сучасних технологій” (Хмельницький, 2017), 

“Становлення і розвиток педагогіки” (Харків, 2018), “Science of the XXI Century: 

Problems and Prospects of Researches” (Warsaw, Poland, 2018), “Інноваційні 

технології в дошкільній освіті” (Переяслав-Хмельницький, 2018), “Педагогіка і 

психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі” (Київ, 2018), І 

Міжнародних педагогічних читаннях пам’яті професора Т. І. Поніманської 

“Актуальні проблеми дошкільної освіти” (Рівне, 2018); всеукраїнського: “Сучасне 

дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку” (Ніжин, 2015), 

“Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму 

впровадження освіти для сталого розвитку дошкільників” (Житомир, 2017); 

регіонального: “Регіональна освіта: інновації – моніторинг – якість” (Краматорськ, 

2015), “Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості в 
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учасників навчально-виховного процесу” (Краматорськ, 2016), “Освіта 

Донеччини: перезавантаження” (Краматорськ, 2016).  

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено в 

24 публікаціях автора, з яких – 23 одноосібних і 1 у співавторстві, зокрема: 

7 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних періодичних 

виданнях, у тому числі 2 – у періодичному науковому виданні, що входить до 

міжнародної наукометричної бази даних: Scientific Indexing Services (USA); 12 

публікацій апробаційного характеру, 4 статті у збірниках матеріалів міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(335 найменувань, із них 38 – іноземною мовою), 7 додатків на 43 сторінках. 

Робота містить 22 таблиці, 13 рисунків, 3 формули. Загальний обсяг дисертації 

становить 294 сторінок, з яких основного тексту – 215 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У першому розділі на основі аналізу філософських, психологічних і 

педагогічних джерел маємо уточнити сутність поняття “професійний розвиток 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти”; дослідити вітчизняний та 

зарубіжний досвід професійного розвитку молодих педагогів; розробити й 

теоретично обґрунтовати організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти. 

1.1. Дефініційний аналіз понятійного поля дослідження 

Проведене дисертаційне дослідження мало на меті теоретично та 

технологічно вирішити проблему забезпечення якісного професійного розвитку 

молодих педагогів дошкільної освіти в умовах закладу дошкільної освіти. 

Багаторічний досвід управлінської діяльності в системі дошкільної освіти 

переконав, що це можливо лише в результаті поступового накопичення молодим 

педагогом практичного досвіду в умовах грамотного методичного супроводу – 

наставництва – з використанням спеціальних розвивальних освітніх технологій. 

Спробуємо довести цю думку, використовуючи різні методологічні підходи. 

У науково-методичній літературі категорію “підхід” розглядають у таких 

значеннях: 1) погляд, з якого розглядають об’єкт; 2) принцип загальної стратегії 

діяльності, кут погляду; 3) засіб, метод, інструмент діяльності та перетворення 

об’єкта [67]. Погоджуємося з думкою Н. Дюшеєвої, яка визнає методологію  

стратегією, що базується на основних положеннях відповідної теорії і визначає 

напрями пошуку предмета дослідження [88]. 

Методологія проведеного дослідження визначалася сукупністю таких 

методологічних підходів: на філософському рівні дослідження – акмеологічний та 

аксіологічний підходи (вони необхідні для формування ідейної позиції щодо 

професійного удосконалення молодих педагогів в умовах ЗДО); на 

загальнонауковому рівні дослідження – системний та синергетичний (це дасть 

змогу визначити систему зовнішніх та внутрішніх впливів на професійний 



27 

 

розвиток молодих педагогів в умовах ЗДО, забезпечити системність у 

моделюванні технології наставництва); на конкретно науковому рівні 

дослідження – компетентнісний та особистісно орієнтований підходи (вони 

необхідні для відстеження динаміки особистісних змін, пов’язаних з набуттям 

компетенцій молодими педагогами в умовах ЗДО); на технологічному рівні – 

технологічний підхід (платформа для розробки технології наставництва як умови 

професійного розвитку молодих педагогів). Коротко розкриємо їхню сутність та 

засоби реалізації в процесі дослідження. 

Дослідження професійного розвитку неможливе без урахування положень 

акмеологічного підходу, адже його базовими категоріями є людина, розвиток, 

діяльність, продуктивність, творчість, професіоналізм (К. Абульханова-Славська, 

Б. Ананьєв, О. Анісімов, Є. Богданов, О. Бодальов, В. Вакуленко, А. Деркач, 

Н. Кузьміна, В. Максимова, А. Маркова, В. Петрусинський, А. Рахімов, 

І. Семенов, С. Степанов та ін.), що допомагають у визначенні феноменології 

розвитку людини, її найвищих творчих досягнень [77].  

Професійний розвиток молодих педагогів з урахуванням положень 

акмеологічного підходу ми розглядаємо як процес формування особистості 

молодого педагога, орієнтованої на найвищі професійні досягнення. Вивчення 

закономірностей і технологій розвитку професіоналізму як акме-форми 

оптимальної взаємодії різних видів діяльності дає можливість розглядати людину 

як суб’єкта творчої, навчально-пізнавальної та професійної діяльності, що 

базується на ідеї суб’єктності, самодетермінації її буття у світі.  

Оскільки професійний розвиток фахівця, у тому числі й педагога 

дошкільної освіти, супроводжується формуванням ціннісних орієнтирів і 

пріоритетів, то неможливо обійти увагою аксіологічний підхід, що базується на 

ідеї про людину як динамічну систему, яка постійно розвивається, змінюється, 

набуває в процесі професійної діяльності нових особистісних та професійно 

значущих якостей, які забезпечують широкі можливості постійного професійного 

розвитку (Г. Батищев, Т. Бутківська, Г. Вижлєцов, Г. Дьяур, І. Зязюн, І. Ісаєв, 

М. Казакіна, А. Кірьякова, Д. Леонтьєв, Т. Піроженко, К. Попельскі, О. Сілін, 
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В. Сластьонін, О. Сухомлинська, О. Сущенко, Н. Ткачова, О. Хуторськой та ін.). 

Д. Леонтьєв до системи цінностей особистості включає безпосередні цінності 

етичного порядку (чесність, порядність, доброта та ін.); цінності 

міжособистісного спілкування (вихованість, життєрадісність, чуйність); цінності 

професійної самоактуалізації (ефективність у справах, наполегливість, 

ретельність); індивідуалістичні цінності (незалежність, відповідальність, 

конформізм та ін.) [152, с. 13–14]. 

Отже, реалізація аксіологічного підходу в професійному розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО забезпечується через трансформацію професійно та 

соціально значущих цінностей педагогічного колективу на рівень конкретних 

ціннісних пріоритетів особистості молодого педагога, які повинні підштовхнути 

його до розуміння основ і критеріїв ефективної професійної діяльності та 

переходу на вищий рівень професійного розвитку. 

Цінність системного підходу, що ґрунтується на ідеях загальної теорії 

систем і системного аналізу, полягає в тому, що він передбачає дослідження явищ 

не ізольовано, як автономну одиницю, а насамперед як взаємодію і зв’язки різних 

компонентів цілого, знаходження в системі цих відносин провідних тенденцій і 

основних закономірностей [128]; дозволяє вивчати об’єкт як систему, а саме: 

наявність складених елементів (мінімум 2 елементи); структури; інтегративних 

якостей; комунікативних властивостей, що виявляються у взаємодії із зовнішнім 

середовищем та взаємодії зі субсистемами і суперсистемами; системність 

управління (Ф. Корольов, П. Анохін, В. Афанасьєв, І. Блауберг, Н. Кузьміна, 

В. Кушнір, О. Ліннік, С. Мартиненко, В. Садовський, П. Щедровицький, Е. Юдін 

та ін.) [128; 154; 160; 173; 177; 261]. 

Надзвичайно важливим для нашого дослідження є врахування положень 

синергетичного підходу, що дає змогу дослідити процеси переходу складних 

систем із невпорядкованого стану в упорядкований і розкриває такі зв’язки між 

елементами цієї системи, за якими їхня сумарна дія в межах системи перевищує за 

своїм ефектом просту суму функцій дії елементів, узятих окремо (Г. Аксьонова, 

В. Аршинов, П. Гленсдорф, О. Князєва, С. Курдюмов, І. Пригожин, Г. Рузавін, 
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Р. Том, А. Самарський, І. Стенгерс, Г. Хакен, Д. Чернавський та ін.) [146].  

Цінною для осмислення досліджуваних процесів є думка В. Кременя, що 

“педагогічна синергетика дає можливість по-новому підійти до розроблення 

проблем розвитку педагогічних систем і педагогічного процесу, розглядаючи їх 

насамперед з позиції відкритості, співтворчості та орієнтації на саморозвиток” 

[134, с. 4]. Ідеї представників синергетичного підходу переконують: картина 

нелінійності розвитку складної системи, що саморозвивається, якою є людина, 

може суттєво змінюватися на проміжних стадіях, вона характеризується 

нестабільністю, демонструючи неприйнятність насильницького управління, 

активного впливу й зовнішнього контролю в процесі її розвитку [142, с. 31]. До 

найбільш важливих для нас положень синергетичного підходу належать такі: 

- складно організованим системам не можна нав’язувати шляхи розвитку, а 

необхідно сприяти їхнім власним тенденціям розвитку; 

- хаос може бути конструктивним джерелом, з нього може народжуватися нова 

організація системи; 

- у певні моменти нестабільності невеликі збурення можуть мати макронаслідки 

й розвиватися в макроструктури. За цих умов дії однієї конкретної особи 

можуть впливати на макросоціальні процеси; 

- для складних систем існує кілька альтернативних шляхів розвитку, але на 

певних етапах еволюції проявляє себе певна переддетермійованість 

розгортання процесів, і теперішній стан системи визначається не тільки її 

минулим, а й майбутнім, наступним порядком; 

- складно організована система вбирає в себе не лише простіші структури й не є 

звичайною сумою частин, а й породжує структури різного віку в єдиному 

темпосвіті; 

- з урахуванням закономірностей та умов перебігу швидких, лавиноподібних 

процесів і процесів нелінійного саморозвитку систем можна ініціювати ці 

процеси шляхом управлінських дій людини [219]. 

Компетентнісний підхід дослідники обґрунтовують як такий, що не 

зводиться до знаннєво орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного 
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досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних 

ролей, вияв компетенцій. Означеною проблемою займались такі науковці, як 

І. Бех, Н. Бібік, О. Глузман, О. Локшина, В. Луговий, Н. Нагорна, С. Ніколаєва, 

О. Овчарук, Н. Побірченко, О. Пометун, О. Савченко, В. Химинець, Л. Хоружа, 

А. Ярошенко та ін. 

Підтримуємо позицію науковців, які визначають компетентність 

(competence) як динамічну комбінацію знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні освіти [136]. 

Компетентнісний підхід у контексті нашого дослідження передбачає 

формування професійних компетенцій у молодих педагогів. У процесі його 

впровадження акцентується увага на здатності застосовувати набуті знання в 

умовах швидкозмінних педагогічних ситуацій максимально на користь дітей та 

забезпечення якості результату. 

Важливе значення для нашого дослідження має також врахування 

методологічних засад особистісно зорієнтованого підходу, окресленого в працях 

Г. Балл, І. Беха, Л. Божович, Г. Васянович, Л. Виготського, В. Давидова, 

О. Дубасенюк, І. Кона, Г. Костюка, Н. Лейтеса, О. Леонтьєва, С. Максименка, 

О. Пєхоти, С. Підмазного, В. Рибалки, В. Семиченка, Б. Федоришина, 

Н. Червʼякова та ін. Центральним положенням цього підходу для нас стає 

орієнтація на особистість як мету, суб’єкт, результат і головний критерій його 

ефективності. Підтримуємо ідею визнання унікальності особистості, її 

інтелектуальної й моральної свободи, права на повагу та пріоритетність створення 

в навчанні й вихованні сприятливих умов для природного розвитку задатків і 

творчого потенціалу особистості (В. Ортинський, О. Хохліна) [197, с. 15–16].  

У контексті дослідження професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО, застосування особистісно зорієнтованого підходу забезпечує 

визнання професійного розвитку в невідривній єдності з розвитком 
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індивідуальних пізнавальних можливостей, накопиченням професійного досвіду 

кожним молодим педагогом. Опертя на положення цього підходу передбачає 

надання психолого-педагогічної допомоги молодому педагогу в становленні його 

індивідуальності, життєвому самовизначенні, самореалізації, набутті ним якостей 

суб’єкта під час життєдіяльності. 

З огляду на предмет нашого дослідження одним з основних методологічних 

підходів вбачаємо технологічний підхід (В. Беспалько, Л. Богомолова, 

А. Вербицький, М. Гриньова, Т. Ільїна, В. Кларін, І. Лернер, С. Мезенцева, 

Н. Наволокова, О. Пєхота, І. Підласий, О. Рогачова, Г. Селевко, О. Сущенко, 

Н. Тализіна, Н. Шуркова, Ф. Фрадкін та ін.), що характеризує спрямованість 

педагогічних досліджень професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

на оптимізацію, вдосконалення діяльності, підвищення її результативності, 

інструментальності, інтенсивності. За визначенням М. Кларіна, технологічний 

підхід є соціально-інженерною ідеологією у сфері дидактики, відповідно до якої 

навчання виступає як “повністю сконструйований процес із жорстко 

планованими, фіксованими результатами” [112, с. 21].  Отже, технологічний 

підхід у дослідженні професійного розвитку молодих педагогів дав змогу 

розробити технологію професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва для сприяння досягненню певного результату, а саме руху до 

професіоналізму молодих педагогів або його досягнення.  

Визначення методологічних підходів стало підґрунтям для характеристики 

основних понять дослідження, що склали його понятійну базу. 

Дослідження проблеми професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

ЗДО не можливе без з’ясування поняття професійно-педагогічна діяльність (далі – 

ППД), оскільки професійний розвиток поза професійно-педагогічною діяльністю 

не існує. Як і будь-який інший вид діяльності, ППД має ті самі ознаки: 

функціонування, діяння заради певної мети; виявлення сили, енергії для 

досягнення результату [40]. В основі розуміння цього поняття його філософське 

тлумачення як відносин між суб’єктом діяльності та її об’єктом з перетворенням 

останнього та самого себе за рахунок активності суб’єкта і з метою задоволення 
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його потреб (Г. Гегель, Г. Батищев, І. Кант, В. Лекторський та ін.) [47], 

психологічна характеристика як система взаємодії суб’єкта зі світом, що постійно 

змінюється [206]. Найбільш узагальненим є визначення діяльності як основи 

власне людського способу буття, специфічної форми активного ставлення людини 

до навколишнього світу, змістом якої є його цілеспрямована зміна і суспільно 

корисне перетворення (М. Каган, В. Лекторський, В. Швирев та ін.). 

Цінним для нашого дослідження є розуміння взаємовпливу, що відбувається 

між самою діяльністю та свідомістю, досвідом людини, яка здійснює цю 

діяльність (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) [239, с. 17]. 

Вагомим є доповнення, зроблене В. Давидовим, про вплив на сам процес і його 

результат, а також на діяча засвоєння й розвитку різних форм культури  

[71, с. 61–89]. 

Оцінка діяльності з позицій різних рівнів наукового пізнання дає змогу 

найбільш повно врахувати всі її особливості. Так, для загального методологічного 

рівня характерним є вбачання в діяльності специфічно людської форми 

активності, феноменом же буття є постійна зміна діяльностей. На науково-

теоретичному рівні діяльність розглядають як процес, явище, систему, взаємодію, 

технологію, творчість. Для прикладного рівня властиво розглядати діяльність як 

спосіб вирішення конкретного прикладного вузькоспеціального завдання, задачі, 

ситуації, які вимагають певних діяльнісних умінь і навичок. 

Серед класифікацій видів і форм діяльності людини, що різняться своїми 

предметами (О. Леонтьєв), особливе місце належить професійній діяльності як 

цілеспрямованої багатоступеневої активності людини з формування 

смислотвірних мотивів, ціннісних орієнтацій, спрямованих на результати 

професійного продукту [270]. 

Проте серед різних видів професійної діяльності пріоритетним для нас є 

професійна педагогічна діяльність, яку В. Сластьонін трактує як особливий вид 

соціальної діяльності, спрямованої на передачу культури та досвіду, накопичених 

людством, створення умов для особистісного розвитку й підготовки до виконання 

соціальних ролей, визначених у суспільстві, створення професійно важливого 
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продукту діяльності [251]. В. Ортинський розглядає педагогічну діяльність в 

більш широкому контексті як процес, у якому опосередковується й 

контролюється інформаційний обмін, відтворюється культура, відбувається 

становлення суспільної свідомості, здійснюється регуляція процесу розвитку 

економічної, духовної та соціальної сфер і загалом суспільства [197, с. 432]. Проте 

в нашому дослідженні ми звертаємося саме до професійно-педагогічної 

діяльності, адже її можуть здійснювати не лише вихователі, вчителі, викладачі, 

тренери й інші у межах професії, а й батьки, громадські організації, засоби 

масової інформації та ін. 

У результаті різноспрямованих наукових розвідок автори збагатили поняття 

ППД такими характеристиками, як-то: соціономічна виконавська метадіяльність 

(Ю. Кулюткін та ін.); творчий і сотворчий процес (В. Кан-Калік та ін.); система, 

що самостійно розвивається (З. Диянова та ін.); спільна дослідницька діяльність 

педагога і тих, хто навчається (Т. Акбашев та ін.); практичне мистецтво 

(Г. Сухобська та ін.); комунікативний організаторський процес (Л. Уманський та 

ін.); процес розв’язання нескінченних педагогічних задач (Г. Коджаспірова, 

А. Коджаспіров та ін.), системний феномен, у структурі якого вирізняються чіткі 

функціональні елементи й засоби їх взаємодії (І. Блауберг); “технологія 

педагогічної праці” (Н. Кузьміна) тощо [4; 119; 144; 260; 267]. Представники 

особистісно зорієнтованої педагогіки розглядають професійно-педагогічну 

діяльність як таку, що передбачає співробітництво як умову саморозвитку всіх 

суб’єктів освітнього процесу (Д. Бєлухін, Е. Гусинський, В. Сєріков, 

С. Соловейчик, Ю. Турчанінова, С. Яценко та ін.) [36; 70; 297].  

Відповідно до завдань нашого дослідження ми розуміємо професійно-

педагогічну діяльність як особливий вид соціальної суспільно-корисної 

діяльності, спрямований на професійний розвиток молодих педагогів через 

системну цілеспрямовану організовану взаємодію з усіма учасниками 

педагогічного процесу.  

Професійно-педагогічну діяльність ми розглядаємо як основу, поле 

професійного розвитку педагога з висхідним напрямком руху. Професійний 
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розвиток відбувається в певному полі, а саме в педагогічному процесі, та 

залежить від його якісних та кількісних показників. Координація роботи 

здійснюється або шляхом підпорядкування (вертикальна взаємодія), або шляхом 

встановлення горизонтальних зв’язків між підрозділами, які перебувають на 

одному організаційному рівні (горизонтальна взаємодія). Вертикальна взаємодія 

ґрунтується на вказівках, організованих як ланцюг команд. Горизонтальна 

взаємодія ґрунтується на взаємозв’язках співробітників, які перебувають на 

одному рівні в ієрархічній структурі. Формами горизонтальної взаємодії є 

взаємодопомога; оперативні групи (тимчасові робочі групи); комісії (постійні 

робочі групи); збори за участю співробітників різних підрозділів організації. 

Одночасно відбувається і саморозвиток особистості молодого педагога. Головною 

метою означеного процесу є рух молодого педагога до досягнення стану “акме”.  

 Важливим є питання про компонентну структуру професійно-педагогічної 

діяльності, яку ми розглядаємо стосовно професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах закладу дошкільної освіти. Представимо її схематично 

(рис. 1.1.). 

Рис. 1. 1. Компонентна структура професійно-педагогічної діяльності 

молодого педагога 

Як видно зі схеми, структура ППД із забезпечення професійного розвитку 

молодого педагога в умовах ЗДО може бути репрезентована таким чином: мета 
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(що є соціальною, динамічною, свідомо прийнятою всіма учасниками процесу), 

зміст (як чітко окреслене коло знань, умінь, навичок і компетенцій, якими 

молодий педагог оволодіває шляхом навчання, виховання та розвитку в ЗДО, 

закріплене в положенні про роботу з молодими педагогами в ЗДО), об’єкти і 

суб’єкти ППД (молодий педагог – об’єкт турботи і піклування з боку 

адміністрації, що одночасно є активним суб’єктом складної саморегулювальної та 

саморозвивальної системи), засоби (як матеріалізовані предметні важелі 

забезпечення професійного розвитку молодих педагогів), форми організації 

(наставницька взаємодія в освітньому середовищі ЗДО, семінари-практикуми, 

тренінгові заняття, майстер-класи), функції, а також засади, на яких будується 

освітній процес у ЗДО і які притаманні саме йому, та результат націленої 

діяльності з професійного розвитку молодих педагогів. 

Оскільки в центрі нашого дослідження професійний розвиток молодого 

педагога дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, то вбачаємо за необхідне 

уточнити наше розуміння цієї категорії педагогічних працівників. 

Проведений аналіз джерел у контексті проблеми професійного розвитку 

молодих педагогів довів наявність різних точок зору на трактування поняття 

“молодий педагог”. З’ясуємо підходи вчених до розуміння сутності ключового 

поняття нашого дослідження “молодий педагог”. Окрім наведеного вище, 

використовують й інші визначення цього поняття: як офіційні – “особа, стосовно 

якої здійснюється наставництво”, а також більш стислі формальні позначення – 

“підопічний”, “молодий фахівець”, “стажер”, “інтерн”, “початківець”, і 

неформальні, але вживані на практиці – “новачок”, “підшефний”, “протеже”. 

У відомих періодизаціях життєвого становлення й розвитку особистості 

початковий етап входження в професію характеризується як ефективне 

“вживання”, досягнення професійної ідентичності особистості (К. Юнг); етап 

накреслення чітких і точних цілей у професійному й особистому житті 

(Ш. Бюлер); визначення в знайденому професійному полі стійкої особистісної 

позиції (Дж. Сьюпер); формування індивідуального стилю в межах обраної 

трудової діяльності (Є. Климов).  
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Спірним у визначенні поняття “молодий педагог” є питання вікових меж, у 

яких доречним є вживання цього терміна. Так, В. Радул уважає, що віковий період 

молодого вчителя – це переважно період від 18 до 25 років, який, на думку 

вченого, характеризується найбільшими змінами за наявності високих результатів 

розвитку інтелектуальних функцій [230, с. 131]. Інші дослідники проблеми 

професійного становлення молодого вчителя (Б. Дьяченко, М. Сметанський) 

визначають ширші вікові межі.  

Погоджуємося з думкою Б. Дьяченко, який уважає, що межі віку рухомі, 

динамічні, мінливі, пов’язані з конкретними соціальними та історичними умовами 

розвитку особистості. Доволі часто як синонімічне вживають поняття “педагог-

початківець”, з чим ми не погоджуємось, оскільки таким може бути людина 

старшої вікової категорії, яка з огляду на різні обставини розпочала свою 

педагогічну діяльність у дещо пізнішому віці (після 35 років). У системі 

дошкільної освіти таке явище є досить поширеним. Але, оскільки закінчення 

навчання у вищому навчальному закладі та початок роботи вчителем припадають 

на вік 21–35 років, ці поняття можна вважати ідентичними [87, с. 91–92]. 

Слушною є позиція А. Чернишової, яка визначає суть терміна “молодий фахівець” 

як “випускника будь-якого професійного навчального закладу, який пропрацював 

за обраною спеціальністю не більше трьох років або не має такого досвіду” [279, 

с. 23]. Отже, і ми разом з науковцями будемо визначати молодого педагога як 

випускника ЗВО, який приступає до трудової діяльності і знаходиться на стадії 

життєвого самовизначення в кар’єрі [294]. 

Дослідження поняття “молодий педагог” передбачає уточнення його 

змістового наповнення. У багатьох західних країнах, як стверджують Т. Лучкіна, 

П. Жегін, поняття “вчитель-початківець” (noviceteacher) та “новий вчитель” 

(newteacher) є синонімами, що вживаються на позначення випускника вищого 

навчального закладу, який розпочинає повноцінну педагогічну діяльність [92].  

Водночас міністр освіти і науки України Лілія Гриневич поняття “новий 

вчитель” пов’язує з потребою сучасної школи у новому типі вчителя і з 

реалізацією Національної освітньої ініціативи Міністерства освіти і науки 
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України “Нова українська школа” (“нова школа потребує нового вчителя, який 

повинен стати агентом змін”) [64].  

Очевидним стає акцент на трьох основних моментах, які можуть бути 

відправними точками в аналізі поняття “молодий фахівець”: наявність 

професійної освіти; початок трудової діяльності; знаходження на стадії життєвого 

самовизначення в кар’єрі.  

Деяку визначеність цій дискусії надає нормативно-правова, законодавча 

бази. Молодь, яка працює на підприємствах, в установах, організаціях (далі – 

підприємство), має специфічний трудовий статус, визначений нормативно-

правовими актами України, серед яких:  Кодекс законів про працю України (далі 

– КЗпП);  Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року 

№ 803-XII (далі – Закон № 803);  Закон України “Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 року № 2998-XII 

(далі – Закон № 2998);  Закон України “Про забезпечення молоді, яка отримала 

вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації 

роботодавцю” від 4 листопада 2004 року № 2150-IV (далі – Закон № 2150);  

Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка 

яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 (далі – Порядок 

№ 992);  Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і 

установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують 

соціального захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 1998 року № 578 (далі – Положення № 578); Положення про 

працевлаштування випускників Національної академії державного управління при 

Президентові України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

14 квітня 2004 року № 468 (далі – Положення № 468);  Перелік професій та 

спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для 

забезпечення молоді першим робочим місцем, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 223 (далі – Перелік 

№ 223);  Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних 



38 

 

вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, 

затверджене наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 року № 79 

(далі – Положення № 79);  Порядок та строки надання дотації роботодавцю для 

забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 

робочим місцем, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 25 лютого 2008 року № 82 (далі – Порядок № 82).  

Так, КЗпП, зокрема ч. 2 ст. 197, розглядає молодих спеціалістів як 

випускників державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена 

підприємствами, установами, організаціями і яким надається робота за фахом на 

період не менше трьох років. Оскільки вікові обмеження при цьому не 

встановлені, то можна зробити висновок, що “молодий” уживається стосовно 

професії, а не віку. Отже, “молодий у професії” означає початківець. 

Аналогічно визначений молодий фахівець і в п. 4 Положення про сприяння 

в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних 

навчально-виховних закладів України. У п. 6 цього Положення уточнено, що 

випускник ЗВО, який працевлаштований на підставі посвідчення про направлення 

на роботу, уважається молодим фахівцем упродовж трьох років з моменту 

укладення ним трудового договору із замовником (час навчання в інтернатурі в 

цей термін не входить). 

У п. 2 “Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, подано 

більш вузьке визначення молодих фахівців: “Випускники вищих навчальних 

закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів та які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, 

вважаються молодими фахівцями протягом трьох років з моменту укладення 

ними трудового договору із замовником” [221].  

Отже, в нормативно-законодавчому плані базовими критеріями молодого 

фахівця є такі: рівень освіти, стаж роботи до 3-х років і наявність замовлення на 

підготовку. Такий підхід, на наш погляд, виконує свою основну функцію – 

регулювальну. Проте в межах практичного застосування він має обмежені 
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можливості. Це пов’язано з розширенням термінів працевлаштування молодих 

фахівців (через роботу на старших курсах або відтермінування початку трудової 

діяльності), також педагогів навчають не тільки державні, а й приватні ЗВО, 

підготовка вчителів на замовлення зараз практично не відбувається, отже, молоді 

педагоги не можуть користуватися пільгами, які прописані у законодавчій базі.  

На наш погляд, молодий педагог дошкільного закладу – це педагогічний 

працівник, який є студентом або випускником педагогічного навчального закладу, 

що приступає до професійної діяльності за отриманою спеціальністю і володіє 

практичним досвідом і стажем роботи за обраною спеціальністю не більше трьох 

років.  

Завдяки синергетичному підходу ми можемо розглядати суб’єкта розвитку 

(молодого педагога) та процес професійного розвитку молодих педагогів у ЗДО 

як цілісні відкриті структуровані системи, здатні до самоорганізації та 

нелінійного розвитку. Більшість процесів складних структур відбуваються не за 

планомірною висхідною, а в режимі загострення, коли певні структурні елементи 

в обмеженому часі змінюються за законом необмеженого зростання. Відповідно 

до цього можна зробити висновок, що навіть короткочасна дія на систему може 

привести до реальних і високоефективних змін. 

Отже, професійний розвиток молодих педагогів в умовах ЗДО з позицій 

синергетичного підходу передбачає врахування таких аспектів: особистість 

молодого педагога можна розглядати як складну самоорганізовану систему, якій 

не можливо нав’язати шляхів її розвитку, вона володіє значними власними 

можливостями для саморозвитку у відкритій взаємодії з навколишнім світом; 

система професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО, освітній 

простір, професійна діяльність, суб’єктом якої є педагог, є складною системою, 

що функціонує за принципами синергетики (система професійного розвитку 

конкретного педагога впливає на систему методичної роботи всього ЗДО, 

підсилюючи її). 

Центральним у нашому дослідженні є поняття “професійний розвиток” 

стосовно молодих педагогів системи дошкільної освіти, що в умовах освітніх 
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реформ стає найактуальнішим завданням і для української педагогічної науки, і 

для освітньої практики. Це, своєю чергою, потребує з’ясування термінологічного 

значення категорії  “професійний розвиток”  та визначення її сутності. 

Базовою для ключового поняття є категорія розвиток, що розглядається 

одночасно як процес, результат і умова, у наслідок чого відбувається зміна якості 

чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого [265].  

Розвиток – незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних і 

ідеальних об’єктів. Тільки одночасна наявність усіх трьох зазначених 

властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін. Як результат розвитку 

виникає новий якісний стан об’єкта, що виступає як зміна його складу або 

структури (тобто виникнення, трансформації або зникнення його елементів і 

зв’язків) [103]. Н. Авдєєва визначає розвиток як процес переходу з одного стану в 

інший, більш досконалий, як перехід від старого якісного стану до нового, із 

можливістю дійти до високого ступеня досконалості [2]. Отже, розвиток як 

загальнонаукове поняття характеризується кількома змістовними властивостями, 

що його визначають: 1) спрямованість; 2) швидкість; 3) результат; 4) причинність.  

З позиції філософії поняття розвитку знаходить вираження в часових і 

просторових характеристиках, і являє собою рух не по прямій лінії, а 

спіралеподібний, де поступальний рух чергується з рухом по колу. Важливою 

умовою розвитку вважається розв’язання протиріч, що виникають у формі 

боротьби й єдності протилежностей, заперечення старого й поява нового [220; 

273; 294]. 

У психологічній літературі термін “розвиток” трактують як послідовні 

(прогресуючі або регресуючі), загалом незворотні кількісні та якісні зміни 

психіки, при цьому старі структури входять у нові, зазнаючи змін і реорганізацій 

(Б. Ананьєв, Л. Анциферова, Г. Костюк, С. Максименко та ін.).  

У зарубіжній психології відомі різні підходи до інтерпретації суті розвитку 

людини відповідно до чинника, що зумовлює цей процес: біогенетичний 

(ототожнюють розвиток з дозріванням в онтогенезі – К. Бюллер, А. Гезелл, 

В. Штерн, С. Хол, М. Гетчинсон, Е. Геккель); онтогенетичний (організми мають 
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певні властивості для взаємодії з середовищем – X. Вернеру); 

інтеракціоністський (теорія соціальної взаємодії – Дж. Мід, Г. Блумер, Е. Берн); 

марксистський (особистостість як продукт соціальної взаємодії – В. Ядов, І. Кон); 

гуманістичний (теорія самоактуалізації і теорія пошуку); системний (розвиток 

особистості відбувається завдяки системі взаємопов’язаних чинників – 

Д. Ельконін, П. Гальперін); діяльнісний (розвиток особистості відбувається в 

процесі включення її в різні види діяльності – П. Блонський, Л. Виготський, 

А. Леонтьєв, А. Лурія, А. Ухтомський, А. Гаст, М. Басов, Д. Узназде, 

С. Рубінштейн, Д. Ельконін, П. Гальперін, Г. Костюк), причому надається 

перевага вияву особистісної активності. 

Важливі положення щодо розвитку особистості під впливом різних 

чинників, сформульовані П. Блонським і Л. Виготським, розгорнув і поглибив 

О. Леонтьєв. У цьому напрямі вели дослідження також Л. Божович, Г. Костюк. 

Рушійні сили психічного розвитку Г. Костюк убачав у характерних для 

суб’єкта внутрішніх суперечностях. До числа базових суперечностей він відносив 

такі: розбіжність між виникаючими в суб’єкта новими потребами й наявним 

рівнем володіння засобами їх задоволення; невідповідність досягнутого людиною 

рівня особистісного розвитку займаному нею місцю в системі суспільних 

відносин, виконуваним нею функціям; суперечність між тенденціями до 

інертності та стереотипізації, з одного боку, і до рухливості, мінливості 

особистості – з іншого [129].   

Важливі для нашого дослідження положення знаходимо в розробленій 

А. Петровським у межах діяльнісного підходу теорії розвитку особистості як 

процесу входження її в різні соціальні групи. Цей процес включає три стадії: 

адаптація; індивідуалізація; інтеграція [208]. У своїй концепції К. Абульханова-

Славська наголошує, що розвиток охоплює лише позитивні зміни, і будь-яка 

зупинка в цьому процесі може викликати застій і початок деградації особистості 

[1, с. 39–40]. Науковець зазначає, що, з одного боку, розвиток пов’язаний з 

визначенням і самовизначенням особистості, а з іншого – з типом і способом 
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вирішення суперечностей між особистістю й соціальною дійсністю, власним 

життям та життям інших людей [1, с. 142].   

У дослідженнях розвитку людини науковці виділяють такі аспекти: 

– біологічний (Д. Бюлер, Е. Геккель, З. Голл, Р. Декарт, І. Мюллер, З. Фрейд); 

– розумовий (П. Блонський, М. Вєракса, Л. Виготський, П. Гальперін, 

Д. Ельконін, М. Поддьяков, І. Якіманська); 

– почуттєвий (Б. Ананьєв, П. Анохін, В. Дерябін, О. Леонтьєв, В. Мясищев, 

С. Рубінштейн, П. Симонов); 

– соціальний (К. Абульханова-Славська, Е. Еріксон, І. Кон, О. Кононко, 

С. Курінна, В. Петровський, Д. Фельдштейн); 

– моральний (Л. Анциферова, І. Бех, Л. Божович, С. Максименко, А. Маслов, 

В. Сухомлинський, В. Франкл, Е. Фромм); 

– культурний (О. Асмолов, І. Бех, Я. Коломінський, Л. Лембрик, С. Сарновська, 

І. Тимченко, Д. Фельдштейн); 

– психічний (Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, 

А. Петровський, Т. Піроженко); 

– фізичний (М. Єфіменко, П. Лесгафт, Л. Матвєєва, Б. Нікітін, А. Новікова, 

Г. Шалигіна, Б. Шиян); 

– естетичний (І. Зязюн, М. Лещенко, Б. Лихачов, В. Орлов, В. Рибалка, 

О. Рудницька, В. Сухомлинський). 

Різні аспекти професійного розвитку активно досліджували й продовжують 

досліджувати й у вітчизняній, і в зарубіжній науці (Ф. Парсонс, Г. Мюнстерберг, 

Т. Боген, У. Мозей, Е. Бордін, Е. Роу, Дж. Холланд, Х. Томе, Г. Рис, Д. Лідеман, 

О’Хара, Д. Сьюпер, Дж. Левінджер, Е. Зеєр, В. Андрущенко, О. Анісімов, 

Л. Анциферова, Б. Бадмаєв, О. Базалук, О. Болотова, А. Деркач, В. Кремень, 

Н. Кузьміна, С. Максименко, А. Маркова, Л. Мітіна, Л. Орбан-Лембрик, 

Н. Пов’якель, О. Реан, В. Семиченко, О. Пєхота, Т. Пономаренко, О. Ліннік, 

Н. Нічкало, В. Желанова, С. Сисоєва, Г. Бєлєнька, Н. Червʼякова, О. Сущенко). 

Резюмуємо. Аналіз філософської та психологічної літератури дає нам 

підстави стверджувати, що розвиток визначаэться закономірним, безперервним і 
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незворотним, а його результати залежать від характеру, глибини, причин, 

суперечностей і від суб’єктивної готовності особистості здійснювати дії, які 

спрямовані на їх вирішення. 

Складником розвитку є саморозвиток. Це поняття вживають, коли важливо 

підкреслити його самодетермінований характер, значення персонального чинника 

в розвитку особистості: “Саморозвиток – це розвиток, що відбувається під силою 

внутрішніх причин, незалежно від зовнішніх факторів; саморух на основі 

внутрішнього протиріччя” [103, с. 139]. 

У сучасних теоретичних концепціях саморозвиток трактують як особливого 

роду діяльність (В. Чеснокова, І. Єгоричева), режим життя (Б. Ельконін), спосіб 

діяльності (Л. Кулікова), стратегію життя (К. Абульханова-Славська), життєву 

орієнтацію (О. Коржова). Одна група дослідників пов’язує саморозвиток з 

позитивними самозмінами: С. Рубінштейн зі “сходженням до себе-кращого”; 

А. Бодалєв як синонім використовує “прогрес розвитку”; І. Єгоричева називає 

саморозвиток самозмінами особистості в напрямку свого ідеального “Я”. На 

противагу цим дослідженням інша група вчених наполягає, що саморозвиток є 

процесом самозмін, який може носити і позитивний, і негативний для особи і 

соціуму характер (Л. Кулікова, В. Маралов, А. Реан, Л. Худорошко та ін). Так, за 

словами В. Маралова, одиницею аналізу саморозвитку є самобудування 

особистості в кожний конкретний момент часу з відтворення, поліпшення або 

погіршення себе [159]. 

Як уже зазначалося, категорія розвиток є базовою для визначення поняття 

професійний розвиток, що набуває конкретності в певній професії (у нашому 

випадку – педагогічній). У науковому дискурсі знаходимо ще таку дефініцію – 

професіональний розвиток. Через подібність звучання, спричиненого тим, що 

слова “професійний” і “професіональний” мають спільний корінь профес- 

(спеціальність, заняття), ці прикметники часто не розрізняють за значенням, хоча 

вони мають різну семантику. “Професійний” – той, що стосується професії; 

“професіональний” – той, що стосується професіоналізму; фаховий.  
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Слово “професійний” стосується і категорії вихователь – “професійний 

вихователь”, що позначає людину, яка працює вихователем, здійснюючи свої 

професійні обов’язки [120]. 

У нашому розумінні, професійний розвиток є процесом формування 

суб’єкта професійної діяльності, тобто системи певних властивостей в умовах 

неперервної професійної освіти, самовиховання та реалізації виробничих функцій, 

а також поступове удосконалення якості самої професійної діяльності. 

У процесі аналізу досліджень з теорії професійного розвитку було 

визначено існування різних наукових напрямів: диференційно-діагностичного, 

психодинамічного, теорії рішень, теорії розвитку, типологічного (І. Кондаков, 

О. Сухарева) [122]. Більшість з них досить вузько розглядають професійну 

діяльність і природу вибору її людиною.  

Найбільший інтерес для нас становили праці представників теорії 

професійно-особистісного розвитку (Ш. Бюллер, А. Маслоу, Д. Сьюпер, 

У. Джейд, Э. Шпрангер). Особливо значущими здобутками цієї теорії дослідники 

вважають визначення стадій професійного розвитку людини; уведення в обіг 

поняття професійної зрілості та розроблення методик її виміру; створення 

кубічної класифікації професій; моделювання продуктивного розвитку “Я-

концепції” особистості фахівця, його професійної кар’єри. Водночас недоліками 

цієї теорії визнають зайву формалізацію характеристик “Я-концепції”, що 

ускладнює операціоналізацію цього поняття та його діагностику [302, с. 162–163].  

Особливий інтерес становить типологічна теорія професійного розвитку 

особистості (Д. Холланд, О. Ліпман, Э. Шпрангер), головна увага в якій приділена 

опису особистісних типів, що характеризуються як моторний, інтелектуальний, 

соціальний, адаптаційний, естетичний, владолюбний. Процес професійного 

розвитку, на думку Д. Холланда, обмежується визначенням самим індивідом 

особистісного типу, до якого він належить, пошуком професійної сфери, 

відповідної власному типу особистості, вибором одного з чотирьох 

кваліфікаційних рівнів цієї професійної сфери, що визначається розвитком 

інтелекту й самооцінки [315, c. 44]. На нашу думку, уразливим моментом 
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названих типологій є штучна і нереальна відповідність людини лише одному з 

типів орієнтації. 

Вітчизняні науковці також вивчають цю проблему, серед них найбільший 

інтерес для нас мають дослідження професійного становлення людини як суб’єкта 

професійної діяльності у сфері педагогічних професій, зокрема в системі 

дошкільної освіти (В. Андрющенко, Г. Бєлєнька, Л. Зданевич, І. Зязюн, 

Е. Карпова, Ю. Косенко, В. Кузь, О. Ліннік, Н. Лисенко, Т. Лопухіна, В.Ляпунова, 

Т. Маркотенко, В. Нестеренко, Н. Ничкало, Л. Пєтухова, О. Сущенко, 

Н. Черв’якова та ін.). 

Деякі дослідники для позначення професійного розвитку особистості 

використовують як синонімічне до ключового поняття “професіогенез” у значенні 

цілісний безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається 

з моменту вибору й прийняття майбутньої професії і закінчується, коли людина 

припиняє активну трудову діяльність (О. Єрмолаєва, О. Кокун) [89; 121]. 

Суттєвим є висновок науковців про взаємопов’язаність і невідривність у процесі 

професійної діяльності професіонального, особистісного та соціального, 

індивідуального та суб’єктного розвитку (Е. Зеєр, Л. Мороз, Л. Корнєєва, 

Л. Пуховська, І. Хоржевська та ін.) [96; 113; 127; 178; 227; 276]. 

Акмеологічне тлумачення професійного розвитку особистості, наповнене 

ідеями А. Деркача, збагачене українськими науковцями В. Вакуленко, 

В. Докучаєвою, В. Желановою, В. Зазикіним, С. Савченком та ін. Професійний 

розвиток учені розуміють як процес руху людини до професіоналізму, а 

професіоналізацію – як процес становлення професіонала.  

Цінними для побудови технології професійного розвитку молодих педагогів 

є визначені науковцями внутрішні умови досягнення професійного акме: 

мотивація досягнення; активність людини, відповідна найбільшій продуктивності 

її трудової поведінки; “сильне” професійне цілепокладання і побудова свого 

професійного шляху по висхідній його траєкторії; прагнення людини до 

досягнення свого максимального рівня; високий рівень домагань, мотивація 

самореалізації; здатність мобілізувати наявні в цей момент професійні 
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можливості, сконцентруватися на цілі, здатність до відновлення після великих 

психологічних витрат, прагнення до збереження та примноження своїх досягнень. 

Уважаємо за необхідне підкреслити значущість акмеологічного підходу саме для 

нашого дослідження, оскільки він дозволяє з’ясувати систему впливів для 

забезпечення стійкого професійного розвитку молодих педагогів, а саме: 

сприятливе професійне середовище, що спонукає людину до розкриття його 

справжніх професійних можливостей, а також наявність “акме” – подій, які 

можуть стати поштовхом до кульмінації, “піку” в професійному розвитку. 

Професійний розвиток має більш цілеспрямований, контрольований й активний 

характер щодо суб’єкта, тоді як професіоналізація може відбуватись стихійно, 

нераціонально, нерівномірно, з неекономною витратою часу й зусиль людини. 

Професіоналізація завершується досягненням професіоналізму (об’єктивно 

високих показників виконання професійної діяльності), тоді як професійний 

розвиток може тривати і далі, виявляючись через творче збагачення суб’єкта 

праці новими завданнями, способами і результатами [78]. 

Найбільш наближеним до нашого розуміння є визначення професійного 

розвитку в педагогічній діяльності, запропоноване англійським ученим С. Дей: 

“Професійний розвиток включає весь природний навчальний досвід, а також ті 

усвідомлені й сплановані дії, які принесуть пряму або опосередковану користь 

учителю, групі вчителів, або школі загалом, що в результаті позначиться на 

підвищенні якості шкільної освіти. Це – процес, під час якого вчитель самостійно 

або разом із своїми колегами переглядає, оновлює, розширює свої зобов’язання 

щодо моральної мети викладання, а також критично розвиває знання, вміння, 

професійне мислення, планування й практику роботи з дітьми, молоддю й 

колегами на кожному етапі свого професійного життя” [307, с. 4].  

Професійний розвиток особистості розглядають і науковці, що досліджують 

питання менеджменту персоналу як процесу формування в нього нових 

професійних навичок та знань (В. Слиньков) [253]. 

Разом з поняттям “професійний розвиток” у менеджменті існує й поняття 

“розвиток персоналу”. Ряд науковців розглядають його досить вузько, 
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ототожнюючи з процесом навчання (Р. Маррі, Г. Шмідт). Дещо ширше розглядає 

це поняття А. Кібанов: як сукупність організаційно-економічних заходів служби 

управління персоналом у сфері навчання персоналу, його організації, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації. Ці заходи охоплюють питання 

професійної адаптації, оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточної 

періодичної оцінки кадрів, планування ділової кар’єри та службово-професійного 

просування кадрів, роботи з кадровим резервом. 

На думку Д. Джой-Меттьюз, розвиток персоналу підприємства сприяє 

вивільненню прихованих можливостей та потенціалу працівників; реалізації 

потенційних можливостей персоналу; поступовому руху до більш досконалого та 

складного стану окремого працівника та організації загалом [80, с. 20].  

Отже, виходячи із наведених визначень, можна констатувати, що розвиток 

персоналу – це системний процес удосконалення знань, умінь та навичок 

працівників підприємства, що реалізується через сукупність організаційно-

економічних заходів, які передбачають адаптацію, професійне навчання, 

оцінювання та планування трудової кар’єри персоналу. Разом з тим поняття 

“розвиток персоналу” є вужчим порівняно з поняттям “професійний розвиток 

особистості”, тому що цей розвиток відбувається у визначених межах 

(просторових, часових, функціональних), зумовлених діяльністю конкретної 

організації й відповідно до мети її діяльності та рівня розвитку самої організації. 

Здійснений аналіз наукових праць, присвячених проблемі професійного 

розвитку особистості, дозволяє стверджувати, що дослідники використовують 

різні терміни на його позначення: “професійний розвиток”, “професіогенез”, 

“розвиток персоналу”. Деякі з них визначають як синоніми (“професіогенез” і 

“професійний розвиток”), а деякі мають різні смислові відтінки 

(“професіоналізація” та “професійний розвиток”). 

Поняття “професійний розвиток” наближене до терміна “професійне 

становлення”. Спробуємо з’ясувати, що між ними спільного та чим вони 

відрізняються. У сучасному науковому розумінні “становлення – це філософська 

категорія, що виражає спонтанність, мінливість речей і явищ – їх безперервний 
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перехід до іншого, придбання нових ознак і форм у процесі розвитку, наближення 

до певного стану”. Можна виділити деякі спільні позиції: це тривалий процес 

особистісних змін, що відбуваються під час професійної діяльності (Т. Кудрявцев) 

[141, c. 67]. Н. Матолигіна вбачає в професійному становленні продуктивний 

процес розвитку та саморозвитку особистості, засвоєння та самопроектування 

професійно орієнтованих видів діяльності, реалізацію себе в професії, визначення 

свого місця у світі професій та самоактуалізацію свого потенціалу для досягнення 

вершин професіоналізму [164]. Л. Мітіна відрізняє професійний розвиток від 

професійного становлення за наступним критерієм: домінантними в 

професійному розвитку є внутрішні чинники, у професійному становленні – 

зовнішні [170]. С. Попов переконує в перевазі терміна “становлення” над 

“розвитком”, на його думку становлення передбачає поєднання як природних, так 

і штучних складових процесу, співорганізованих в історичній рамці [218]. Ми 

підтримуємо думку В. Слободчикова, який процес становлення розглядає як 

складник процесу розвитку. Учений зазначає, що становлення – це “перехід від 

одного певного стану до іншого – більш високого рівня; єдність уже здійсненого і 

потенційно можливого” [254].  

Підсумуємо: усі дослідники акцентують увагу на процесуальності, 

тривалості в часі змін, кількісному та якісному їхньому характері, а також 

передбачають рух особистості до професійної зрілості, професійної 

компетентності під час здійснення професійної діяльності. Але деякі автори 

наголошують на перевазі одного поняття над іншим (становлення над розвитком 

– С. Попов; розвитку над становленням – В. Слободчиков). Тож, поняття 

“професійне становлення” ми вважатимемо одним із складників професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО. 

Щодо професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО, то мусимо 

зазначити, що це питання було предметом розгляду невеликої групи дослідників. 

Суттєвий інтерес для нашої роботи становлять праці, у яких висвітлено проблеми 

професійного розвитку та формування професійної компетентності вихователів 

дошкільних навчальних закладів (Г. Бєлєнька, Т. Лопухіна, Н. Маковецька, 
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Т. Маркотенко); у дослідженнях науковців Н. Гавриш, В. Докучаєва, О. Сущенко 

було розроблено модель професійно компетентного фахівця з дошкільної освіти, 

яка відбиває інтегративну єдність суб’єктної та професійної компетентності 

фахівця [42, с. 78].  

Проаналізувавши дослідження науковців, ми доходимо висновку, що 

професійний розвиток молодих педагогів в умовах ЗДО – це складна, 

багатокомпонентна, інтегральна характеристика особистісно-професійних змін, 

зумовлених системою зовнішніх та внутрішніх впливів професійно-педагогічної 

діяльності. 

Після вивчення нормативно-правової бази щодо професійного розвитку 

молодих педагогів ЗДО маємо зазначити, що таку базу сформовано. У ній 

визначено основні підходи до професійного розвитку, принципи та механізми 

впровадження. Головною ідеєю є безперервний розвиток упродовж життя, який 

охоплює всю професійну діяльність для розвитку компетентності та кваліфікації, 

визначені кваліфікаційні вимоги до педагогів. Наголошено на перевагах молодих 

педагогів під час влаштування на роботу та забезпечення безоплатного 

перенавчання, курсового підвищення кваліфікації в умовах ЗДО.  

Але викликає занепокоєння нереальність задекларованих пільг для молодих 

педагогів. Досить потужне нормативно-правове забезпечення процесу атестації в 

дошкільному закладі, згідно з яким молодим педагогам начебто надано 

можливості проходження сертифікації, але на початковому етапі становлення 

молодого педагога не всі зможуть скористатися наданим правом ( повинно бути 2 

роки педагогічного стажу). Суперечливим і нереальним є й забезпечення 

неперервної педагогічної освіти через проходження курсів підвищення 

кваліфікації. За новим Законом “Про освіту” передбачено можливість самостійно 

обирати місце проходження курсів підвищення кваліфікації, що на практиці 

виявляється неможливим до розроблення механізму реалізації. Залишається 

невизначеним питання професійного розвитку на робочому місті в умовах ЗДО 

(стажування, наставництво, зменшення навантаження, дуальне навчання).  
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У статусі законопроектів знаходяться Закони України “Про освіту 

дорослих” (про освіту впродовж життя), “Про післядипломну освіту”. Триває 

жвава дискусія щодо місця післядипломної освіти в структурі освітньої системи в 

законопроекті “Про освіту”. І хоча відсутність необхідного нормативно-правового 

забезпечення професійного розвитку не можна вважати сприятливою тенденцією, 

наявність певних зрушень у галузі професійної освіти та професійного розвитку 

педагогічних працівників свідчить про переосмислення цієї проблеми в державі й 

суспільстві. 

Здійснений аналіз загальнонаукових основ процесу професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО дає підстави визначити такі базові положення, 

що створили наукове підґрунтя нашого дослідження: професійний розвиток 

молодих педагогів в умовах ЗДО є цілісною динамічною нелінійною відкритою 

системою, якій не можна нав’язати шляхів її розвитку, але вона володіє значними 

власними можливостями для саморозвитку у відкритій взаємодії з навколишнім 

світом на шляху досягнення стану розвитку “акме”; зв’язок і взаємодія між 

структурними компонентами процесу професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО забезпечує функціонування цілого й перехід всієї системи в 

оптимальний, більш високоорганізований стан; процес професійного розвитку 

молодих педагогів буде мати прогнозований результат формування 

компетентного педагога за умови його організації на основі технології 

наставництва. 

 

1.2. Зарубіжний досвід управління професійним розвитком молодих 

педагогів в умовах ЗДО 

Важливим для об’єктивної оцінки ситуації у вітчизняній освіті є вивчення 

та аналіз зарубіжного досвіду з питань професійного розвитку молодих педагогів. 

Так, у світовому освітньому просторі наявні різні моделі призначення молодого 

педагога на посаду. Україна належить до тих країн, де випускники педагогічних 

навчальних закладів, отримавши диплом, одразу призначаються на посаду 

педагога. У багатьох, переважно західних країнах, випускники педагогічних 
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закладів працюють певний період в освітній установі як кандидати в педагоги і 

лише після цього отримують диплом і ліцензію педагога-професіонала. Також 

різними є й підходи до підготовки молодих педагогів. У Німеччині та 

Великобританії практична підготовка важливіша за теоретичну, тоді як в Україні, 

Росії та Франції теоретична підготовка домінує над практичною. Окрім того, в 

Україні, Росії молодий педагог може підвищити свій професійний статус і 

зарплату тільки після курсів підвищення кваліфікації та переатестації, а в таких 

країнах, як США і Великобританія, Канада – навіть після одного року роботи за 

підсумками звіту за минулий навчальний рік [99]. 

Аналіз тенденцій розвитку освіти в різних країнах світу уможливив 

виділення таких форм роботи щодо професійного розвитку молодих педагогів: 

адаптаційний курс, стажування; програма входження в професію для 

неформальної освіти; індивідуальна робота з траєкторією розвитку молодого 

педагога. Сприятливими для професійного зростання визначено зниження 

навантаження на молодого педагога під час входження в професію; поточне 

здійснення оцінки діяльності; застосування менторства, коучингу, наставництва.  

Конкретизуємо окремі з них. 

Адаптаційний курс. Мета кожної адаптаційної програми – дати можливість 

молодому спеціалісту розширити та поглибити свої знання, уміння та навички, 

отримані в період навчання у закладі вищої освіти, та забезпечити підґрунтя для 

постійного професійного розвитку. У Греції початкова підготовка й неперервний 

професійний розвиток забезпечуються академічними інституціями та 

факультетами університетів (the Academic Institutionsand University Departments). 

Індукція (уведення вчителя на посаду) знаходиться у віданні регіональних центрів 

післядипломної підготовки (the RegionalIn-Service Training Centres, PEK). 

Програми індукції учителя в Греції є обов’язковими, тому вчителі-наставники 

отримують додаткову зарплатню [310; 311]. Після працевлаштування грецькі 

вчителі розпочинають навчання й після двох років роботи на посаді зазвичай 

отримують статус постійного (післядипломного) вчителя.  
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У Великій Британії Агенцією підготовки та розвитку вчителів було 

запроваджено так званий “період вступу на посаду” (induction period). Упродовж 

періоду вступу на посаду молодий спеціаліст має індивідуальну програму 

спланованого професійного розвитку; ментора, з яким разом складає план 

професійного розвитку і який допомагає та підтримує в усіх сферах діяльності;  

має на 10 % менше аудиторного навантаження, ніж інші вчителі. Це додатковий 

час для планування, підготовки та оцінювання [303].  

У США випускника педагогічного навчального закладу не розглядають як 

повністю сформованого вчителя: диплом і звання вчителя, а також ліцензію на 

здійснення педагогічної діяльності кандидат на посаду вчителя здобуває після 

певного періоду стажування в школі (зазвичай, 2-3 роки), під час якого він має 

довести свою відповідність професійним вимогам. Період входження у професію 

(induction) у цьому процесі є перехідним етапом між до дипломною професійною 

підготовкою (preservice) і професійним зростанням у процесі діяльності 

(підготовкою на робочому місці – inservicetraining). У цей період молодий педагог 

одержує методичну та соціально-психологічну підтримку з боку спеціально 

призначеного педагога-наставника та інших суб’єктів управління його 

професійним розвитком: координатора програми наставництва, адміністрації 

школи, інспекторів шкільного округу, колег, а також консультантів, які входять 

до складу атестаційної комісії [99]. Другий етап називається референдаріатом, 

відповідно стажистом наставника є референдар – молодий учитель, який починає 

працювати в школі [155].  

Упродовж усього етапу референдаріата молодий учитель працює в школі, 

одночасно відвідуючи теоретичні заняття в навчальному закладі – семінарії. Те, 

що обговорюється з референдарями на теоретичних заняттях, пізніше 

опрацьовується ними практично безпосередньо на заняттях з учнями в школі. 

В Японії після закінчення вишу за кожним молодим спеціалістом, 

прийнятим на роботу, закріплюється так званий “хрещений батько”, який 

підтримує його під час адаптації на виробництві, вирішує можливі конфліктні 
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ситуації, знайомиться з його родиною. Подібне кураторство здійснюється до 35 

років. 

У Франції, Австрії й Нідерландах курс адаптації фактично окремо не 

виділяють, оскільки він запроваджений у програму початкової підготовки 

вчителів і йде після практики педагога. У різних країнах такі Програми 

(інтернатура) існують під різними назвами: “Пробний рік роботи в школі” 

(Великобританія), “Практика” (Фінляндія). 

Позашкільна програма входження в професію. Важливими елементами 

цієї програми є семінари, мережеві спільноти, конференції педагогів, додаткове 

навчання в університетах. Сьогодні найпоширенішими можна назвати такі три 

моделі реалізації позашкільної програми: університетська модель – базується на 

заходах, організованих навчальними закладами, відповідальними за підготовку 

вчителів (характерна для Австрії, Франції та Ірландії); мережева модель – 

базується на взаємодії, спілкуванні між молодими педагогами в межах дискусій, 

семінарів тощо (Нова Зеландія, Австралія та Швеція); модель локальної 

адміністрації – передбачає проведення семінарів, лекцій та інших заходів, 

організованих структурами, відповідальними за освітню сферу на локальному 

рівні (діє в Японії, Австрії та Кореї).  

Що стосується університетської моделі, то в Австрії стажисти повинні 

відвідувати заняття, які організовують педагогічні інститути, у Швеції в межах 

мережевого співтовариства реалізується пілотний проект “дискусійних груп”. 

Прикладом моделі локальної адміністрації може слугувати Корея, де навчання 

педагога-початківця проводять до початку роботи упродовж двох тижнів, 

організація його покладена на адміністрацію міста.  

Надзвичайно важливим та ефективним методом професійного розвитку 

педагогів Австралії, а також Великої Британії, Канади та США є школи 

професійного розвитку. Т. Кошманова зазначає, що Школа професійного 

розвитку – це освітній заклад, у якому реалізована альтернативна, інтегрована 

модель педагогічної освіти майбутніх педагогів і безперервного професійного 

розвитку педагогів-практиків [131, с. 26] 



54 

 

Школи професійного розвитку зазвичай набувають форм співпраці між 

школою та місцевим педагогічним коледжем. У школах вибирають групу 

кваліфікованих учителів. Студенти-учителі педагогічного коледжу записуються 

на практичні курси (чи інтернатуру) до кваліфікованих учителів, отримують 

практичний досвід та впроваджують конкретні методики навчання, пізніше 

повертаються до коледжів для подальшого навчання, закінчивши яке, ідуть 

працювати у ту ж саму школу, де кваліфікований учитель стає їхнім ментором на 

цілий рік [317]. 

Індивідуальна робота з траєкторією розвитку молодого педагога. Під 

індивідуальною траєкторією ми розуміємо персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу. Цей компонент створення умов для професійного 

розвитку молодих педагогів поширений у Швейцарії, Новій Зеландії, Японії, 

Австралії, Франції та Кореї.  

Кожен молодий спеціаліст у Великій Британії має індивідуальну програму 

моніторингу, підтримки та оцінювання; ментор або інші досвідчені колеги мають 

відвідати його заняття щонайменше два рази на чверть. Ці відвідування мають 

бути обговорені, у результаті чого молодий спеціаліст та його ментор проводять 

аналіз та роблять висновки щодо професійного росту. Ця програма, яку молодий 

педагог планує зі своїм ментором, має відбивати наміри та професійні пріоритети, 

які мають бути досягнуті до кінця першого року роботи в школі.  

Наставник і молодий педагог у США спільно складають індивідуальний 

план наставництва з опорою на результати проведеної діагностики. На 

початковому етапі наставник знайомить молодого фахівця з культурою школи, 

педагогічним колективом, допомагає розібратися в шкільній документації. 

Упродовж всієї програми стажування наставник регулярно відвідує уроки 

молодого вчителя, приділяючи особливу увагу їх попередньому і підсумковому 

аналізу, а також проводить власні майстер-класи з їх подальшим обговоренням 

[99]. 

У дослідженні П. Жегіна тьюторство представлене як програма супроводу 

молодих фахівців. Цікавим у цьому плані, на думку вченого, є досвід Нової 
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Зеландії, де тьютори планують програму супроводу на адаптаційний період і 

готують бюджет для її реалізації у відведених на це межах. Також вони щомісяця 

надають директору або його заступнику звіт про роботу, де вказують сильні й 

слабкі сторони новачка [92, с. 242]. 

Особливу підтримку надають молодому вчителю в Німеччині під час першої 

фази референдаріата, яка триває 3 місяці і називається “фаза впровадження”. На 

цьому етапі наставник знайомить молодого вчителя з колективом школи, класами, 

де вчитель буде працювати, з документацією школи, зі специфічними для його 

предмета методами і засобами навчання, з технічним оснащенням школи. 

Відбувається спільне обговорення та написання плану роботи референдаря на 

найближчі півроку, де планується кожен відвіданий і кожен проведений 

референдарем урок, участь у батьківських зборах [306]. 

Зниження навантаження на молодого вчителя під час входження в 

професію. У більшості штатів США існує практика зменшення обсягу навчального 

навантаження наставників для інтенсифікації їхньої взаємодії з підопічними. Для 

забезпечення взаємодії наставника з молодим педагогом використовують виділені 

на програму наставництва кошти, що покривають оплату праці нештатного вчителя 

(substitute teacher), який проводить певну кількість уроків замість наставника (якщо 

його не звільнено від навчального навантаження повною мірою) і молодого вчителя. 

Окрім того, і наставника, і стажиста звільняють від виконання низки професійних 

обов’язків (виховна, організаційна, громадська роботата ін.). Кількість підопічних, з 

якими працює такий наставник, іноді може досягати 30 осіб. Прикладом такої схеми 

може слугувати Проект підтримки молодих учителів у м. Санта Круз (штат 

Каліфорнія) (the Santa CruzNew Teacher Project) [324]. 

Зниження навантаження на молодого педагога під час програми адаптації 

характерне для Японії, Австрії, Австралії і Нової Зеландії. Так, наприклад, у 

Японії на таке зниження можуть розраховувати педагоги, які проходять програму 

адаптації. При цьому витрати на покриття зниження навантаження 

розподіляються між урядом і префектурою, а також компенсуються підмінними 
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педагогами. Зокрема, школа, у якій працює один вчитель-початківець, отримує 

підмінного педагога на три години щотижня.  

В Австралійській Вікторії передбачено зниження навантаження для 

молодих педагогів на 5%, але ресурси для скорочення навантаження шукає сама 

школа.  

У Великій Британії в межах педагогічного учнівства до одного шкільного 

вчителя прикріплювали 3-4 практиканти: з ранку вони присутні на уроках свого 

керівника або інших учителів, потім проводять заняття самостійно, а у вільний 

час готуються до іспиту на звання вчителя. Щорічно “учнів-вчителів” (pupil-

teachers) екзаменує спеціальна інспекція. 

Розкриваючи питання кваліфікації наставника в Німеччині, зазначимо, що 

вчителю-наставнику дають неповне навантаження, щоб він мав можливість 

приділяти більше часу наставницькій роботі з молодими вчителями. На 

вихователя покладено відповідальність за навчання референдаря (APrOGymn § 13, 

п. 2) і часткова відповідальність за оцінювання діяльності молодого педагога 

(APrOGymn § 13, п. 5) [333]. 

Проведення оцінки діяльності молодих педагогів. Оцінка діяльності 

молодого педагога – фінальний елемент вступних програм у різних країнах. 

Сьогодні можна говорити про три поширені моделі оцінки: проведення 

зовнішньої оцінки молодих педагогів з урахуванням рекомендацій організатора 

вступних заходів (Франція, Австралія, Нова Зеландія, Ірландія); організація 

тестування місцевою адміністрацією (Корея, Японія); проведення оцінки 

ментором, відповідальним за проходження вступних заходів у школі (Австрія). 

В Австралії молоді педагоги після того, як отримали педагогічну освіту, 

повинні пройти вступний період. Професійна робота під час цього періоду – 

запорука зміни тимчасової реєстрації на постійну. В Новій Зеландії реєстрація 

передана від Департаменту освіти до Ради з реєстрації вчителів. Рада ухвалює 

рішення з урахуванням характеристики фахівця від школи, де він проходив період 

адаптації. У Кореї вчителів наймають за підсумками відкритого іспиту, який 
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щороку проводить адміністративна влада. У Швеції адміністрація школи приймає 

рішення про оформлення безстрокового договору з молодим учителем. 

У США в останнє десятиліття набули розвитку стандарти практики для 

початківців вчителів INTASC, які представляють Міждержавний консорціум 

оцінки й підтримки нового вчителя. До складу консорціуму входять 

33 американських штати, що спільно працюють над ліцензуванням стандартів і 

оцінок “Національного управління” для вчителів-початківців перед тим, як вони 

починають викладати, а також протягом перших років їх роботи [274, с. 231]. 

Менторство. Сьогодні менторство, що передбачає підтримку молодих 

педагогів, активно розвивається в різних країнах. Традиційною і найбільш 

поширеною формою педагогічного наставництва в США є індивідуальне 

наставництво (one-to-onementoring). У процесі співпраці наставник здійснює 

діагностику рівня сформованості професійно значущих якостей молодого 

педагога, виявляє прогалини в його професійній підготовці, допомагає стажистові 

подолати труднощі в щоденній практичній діяльності. Авторитетна американська 

некомерційна організація “Центр підтримки молодих учителів” 

(NewTeacherCenter) рекомендує наставникам і підопічним приділяти 

безпосередній взаємодії мінімум 2-2,5 години на тиждень [314].  

Разом з тим, реалізація індивідуального наставництва є досить витратною 

(заробітна плата наставника від 1000 $ на місяць). В австралійському столичному 

регіоні адаптацією молодих педагогів займаються команди, що включають 

ментора-колегу, директора школи і супервізора. Для французьких молодих 

педагогів з 2001 року організована практика наставництва. На другому році 

навчання за стажистами закріплюють радника, якого призначає педагогічний 

інспекторат. Зі стажистом також працює досвідчений педагог. В Австрії, Ірландії, 

Австралії та Новій Зеландії проводиться додаткове навчання фахівців, які 

допомагають молодим вчителям в межах програми адаптації.  

Наставництво застосовують під час організації учнівства в системі 

дуального професійного навчання (Австрія, Німеччина). В Австрії учнівство є 

наступним етапом після обов’язкового отримання середньої освіти, воно охоплює 
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близько 40 % молоді від 19-річного віку й триває залежно від галузі професійної 

діяльності від 24 до 48 місяців. Держава забезпечує додаткове фінансування 

роботодавців, які беруть учнів, надаючи фінансування в розмірі 5 600 євро на 

одне робоче місце для учня. Кошти для фінансування навчання, що відбувається в 

навчальному закладі, надає місцева влада, зокрема 50 % коштів для оплати праці 

викладацького складу надає федеральний уряд у вигляді субсидії [299]. 

У межах штату Вікторія (Австралія) діє Програма ефективного менторства 

(англ. Effective Mentoring Program), що є спільною ініціативою Інституту вчителів 

Вікторії, Департаменту освіти і навчання штату за підтримки Асоціації 

незалежних шкіл Вікторії та Офісу католицької освіти. Програма ефективного 

менторства має на меті озброїти вчителів-менторів необхідними знаннями та 

навичками для роботи з молодими педагогами. (Victorian Institute of Teaching, 

2016, February; Department of Education and Training, 2016, February; Timperley, 

2011, 2015). 

У Німеччині на федеральному рівні ухвалений документ “Директива про 

придатність інструкторів”, який містить вимоги до наставників і визначає 

обов’язковість проходження процедури іспиту. Кілька років тому цей документ 

був скасований, і відразу різко скоротилася кількість молоді, що вибирає дуальну 

систему освіти. Проведене Федеральним інститутом професійної освіти 

дослідження показало, що однією з головних причин є непрофесійна поведінка 

інструкторів. Директива була прийнята знову [325]. 

Вивчивши міжнародний досвід підтримки молодих педагогів, можна 

зробити висновок про те, що для системи освіти України були б актуальні такі 

підходи щодо забезпечення умов професійного розвитку молодих педагогів, як 

дуальна освіта, запровадження статусу стажиста для молодих педагогів на час 

входження в професію, організація мережевих професійних спільнот та 

наставництво, яке буде стимулюватися не лише морально, а й фінансово. 
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1.3. Аналіз сучасної практики професійного розвитку молодих фахівців 

в умовах закладів дошкільної освіти України 

Шлях педагога від молодого спеціаліста до майстра непростий, успіх якого 

залежить від багатьох чинників, і одним з головних є якісне навчання у ЗВО. Уже 

понад 10 років як затверджено державний стандарт дошкільної освіти (Базовий 

компонент дошкільної освіти в Україні), що задекларував модернізацію її змісту, 

упровадження в практику особистісно орієнтованих технологій, проте підготовка 

майбутніх спеціалістів триває за застарілими методиками (розвитку мови, 

ознайомлення з природою, формування початкових математичних уявлень, 

зображувальної діяльності тощо). Цей процес ускладнений низкою соціально-

економічних та психологічних чинників (зниженням соціального статусу педагога 

в сучасному суспільстві, низькою оплатою праці, великим навчальним 

навантаженням, недостатнім навчально-методичним забезпеченням, обмеженістю 

доступу до новітніх інформаційних технологій та засобів навчання, 

несприятливим психологічним кліматом в педагогічному колективі, постійним 

несистемним реформуванням освіти в Україні).  

Згідно з дослідженням Центру Разумкова майже третина (31,5 %) майбутніх 

педагогів-випускників ЗВО України не мають наміру працювати за фахом [93].  

За даними Інституту Горшеніна 70 % українців уважають, що професія 

педагога не дає змоги гідно забезпечити себе матеріально, 35,8 % заявили, що 

вважають професію педагога непрестижною в наш час [289]. 

В Україні спостерігається негативна тенденція щодо скорочення 

чисельності молодих педагогів та старіння педагогічних кадрів: молодих 

педагогів –8,78 %, педагогів зі стажем 20 років і більше – 52,99 % [76]. 

Згідно з відомостями 2011 р. рівень працевлаштування випускників 

педагогічних спеціальностей в Україні становив лише 80–85 %. Доля випускників 

ЗВО системно не відстежується. На думку представників ЗВО, до 40 % 

випускників не виходять на роботу в садочки або йдуть з професії впродовж 

перших трьох років. Кризова ситуація із забезпеченням кадрами ЗДО поглиблена 

також тим фактом, що на сьогодні більшість вихователів працюють на 1,5-2 
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ставки, що зумовлене не тільки їхнім матеріальним зацікавленням, а й тим, що в 

закладах бракує спеціалістів [63].  

У процесі нашого дослідження респондентам були поставлені питання про 

актуальні проблеми, з якими стикаються наставники, як-от: небажання молодих 

працівників учитися, їх безвідповідальність; повна відсутність ініціативи і зайвий 

послух з прагненням поклоніння; низький рівень досягнень порівняно з 

очікуваними; кар’єризм, байдужість до професійних досягнень; нещирість 

молодого педагога у звітуванні про досягнення й результати; корисливе 

покладання на наставника з вигодою для себе, тиску на інших молодих педагогів-

конкурентів. 

Молоді ж працівники згадували про такі негативні моменти: професійна 

некомпетентність наставника; відсутність у нього комунікативної, психологічної 

компетентності; невідповідність систем цінностей поколінь; несхожість 

індивідуальних стилів і режимів роботи наставника та молодого педагога; 

наявність особистих і професійних проблем у наставника, які не дозволяють йому 

приділяти належну увагу молодому працівнику; необґрунтовані відмови від 

взаємодії під різними приводами, пов’язані з поганим ставленням, ігноруванням; 

нецільова експлуатація молодого педагога [22]. 

У Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, схваленій 

Указом Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. [266], стимулювання 

професійної адаптації новопризначених працівників на робочому місці шляхом 

упровадження системи наставництва визнано одним з пріоритетів державної 

кадрової політики. Нагальна потреба в удосконаленні системи підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і 

керівників навчальних закладів обґрунтована в Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25 червня 

2013 р. № 344/2013) [182].  

Модернізація системи підготовки та перепідготовки педагогічних й 

управлінських кадрів в освітньому секторі та забезпечення високих соціальних 

стандартів для освітян є одним з п’яти напрямів реформування освітньої галузі, 
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окреслених у проекті “Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 

років” [224].  

Зазначимо, що впродовж періоду незалежності в Україні були спроби 

визначити напрями та шляхи вдосконалення методичної роботи з учителями на 

законодавчому рівні. Зокрема, в 2002 р. було прийнято державну програму 

“Вчитель” на період до 2012 р., а протягом 2002–2003 рр. її затверджено на 

обласному, міському й районному рівнях. Дію програми “Вчитель” поновлено й 

продовжено до 2020 р. Одним з напрямів реалізації програми визначено 

впровадження систем професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, 

оптимізацію змісту й форм роботи для забезпечення їх професійного становлення 

й розвитку, удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти, 

покращення соціально-економічного й фінансового забезпечення підготовки й 

професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечення соціального 

захисту молодих фахівців [222].  

Також до підтримки молодих педагогів залучено й міські ради: у Дніпрі 

започатковано програму “Молодий педагог”, яка спрямована на матеріальну 

підтримку молодих учителів, вихователів і викладачів. Термін виконання 

заявлений з 2017 до 2021 року. Всього на програму за п’ять років заплановано 

витратити 34 мільйони 757 тисяч 800 гривень з міського бюджету. 1 300 молодих 

випускників педагогічних вишів на своїй першій роботі за спеціальністю будуть 

отримувати щомісячну допомогу від міськради в перші три роки. 135 

співробітників, які досягли високого професійного рівня, відзначать уподовж 

четвертого й п’ятого року роботи. 

Окреслені напрями реформування вітчизняної системи освіти відображено в 

новому Законі України “Про освіту” (№ 2145-19, від 05.09.2017), який відзначає 

провідні освітні тенденції й стратегії (неперервного професійного розвитку, що є 

складовою частиною освіти впродовж життя, освітнього лідерства, 

децентралізації управління освітою тощо, вільний вибір закладу освіти, установи, 

організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття 

освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих). 
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Надає надію на покращення стану організації професійного розвитку 

молодих педагогів Концепція педагогічної освіти в Україні. Одним із головних 

положень, визначених Концепцією, є надання підтримки молодим педагогам у 

форматі однорічної педагогічної індукції. Для педагога-інтерна має бути 

передбачена обов’язковість щотижневого відвідування одного уроку наставника з 

урахуванням у тижневому педагогічному навантаженні, а для наставника – на 

основі наставницької програми (наприклад, одного уроку педагога-інтерна з 

урахуванням у тижневому педагогічному навантаженні) та з встановленням 

надбавки за наставництво. Запроваджений реєстр педагогічних працівників, які 

можуть виконувати роль наставників, має вести Державна служба якості освіти на 

підставі конкретного переліку значних професійних досягнень, включаючи 

наявність чинного документа про проходження сертифікації. Для наставників має 

бути передбачене гідне матеріальне заохочення роботи зі стажерами за рахунок 

різних джерел фінансування, систематичне навчання та обмін досвідом, а також 

залучення до педагогічної експертизи освітніх програм, проектів, підручників та 

ін. 

Здійснений у процесі дослідження аналіз нормативно-законодавчих 

документів, статистичних даних, психолого-педагогічної літератури й практики 

кадрової роботи в Україні дав змогу виокремити такі причини недостатнього 

забезпечення педагогічними кадрами дошкільної освіти: фінансування освіти за 

залишковим принципом; відсутність ефективної системи матеріального та 

морального стимулювання професійної діяльності; недостатня ефективність 

кадрової освітньої політики; низький авторитет педагога в суспільстві; 

обмеженість матеріально-технічного забезпечення; незначний вплив 

громадськості й педагогів на прийняття рішень, пов’язаних з діяльністю 

дошкільних навчальних закладів; відсутність належних умов професійного 

розвитку та недосконалість системи підвищення кваліфікації педагогів. 

Потребує вдосконалення система післядипломної педагогічної освіти 

України, зокрема система підвищення кваліфікації молодих педагогів. Сьогодні 

молоді педагоги практично не залучені до співпраці з інститутами підвищення 
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кваліфікації: курсове підвищення здійснюється на п’ятому після закінчення 

університетського навчання році професійної діяльності, якщо педагог має 

фахову освіту, і тільки якщо педагог має нефахову педагогічну освіту, він має 

пройти КПК перед атестацією, яка в кращому випадку відбувається на третьому 

році професійної діяльності.  

Потребують уваги такі проблемні аспекти: діагностика готовності молодого 

фахівця до професійної діяльності; планування й реалізація консультативної та 

навчально-методичної допомоги; сприяння в оволодінні інноваційними 

педагогічними технологіями; визначення індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку; моніторинг якості професійної діяльності; сприяння в соціальній 

взаємодії (інтеграція в професійну спільноту, налагодження ефективної взаємодії 

з педагогами, дітьми та їхніми батьками); забезпечення зворотного зв’язку в 

системі “молодий педагог – адміністратор”; мотивація молодих педагогів та 

створення для них сприятливих умов щодо неперервного професійного розвитку. 

Поряд з обов’язковим проходженням курсової підготовки один раз на п’ять років, 

особливе місце в професійній діяльності педагога посідає самоосвіта та участь у 

різних формах навчально-методичної та науково-методичної роботи.  

Окрім закладів післядипломної освіти, на ринку освітніх послуг України 

активно функціонують альтернативні провайдери (від англ. provider – 

постачальник), а саме: тренінгові центри, медіа компанії, корпоративні 

університети та ін. Вони можуть бути представлені реальними інституціями чи у 

віртуальному просторі й реалізують соціальні/комерційні проекти. Часто такі 

надавачі послуг співпрацюють з традиційними закладами, інколи вони 

конкурують між собою, шукаючи дієві підходи до навчання дорослих. 

Центр інноваційної освіти “Про.Світ” (http://www.prosvitcenter.org/uk/) 

проводить тренінги, лекції й школи, втілює проекти та впроваджує інноваційні 

методики викладання. 

Освіторія (https://osvitoria.media/) організовує тренінги й майстер-класи з 

питань розвитку критичного мислення, використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті, розробляє креативні педагогічні стратегії. 
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EdCamp (https://www.edcamp.org.ua/) проводить освітню неформальну 

конференцію (або (не)конференцію), де можна дізнатися про нові освітні 

практики, навчитись мотивувати дітей, створювати сприятливе освітнє 

середовище та зрозуміти, як можна реформувати освіту на рівні одного садка та 

цілої країни.  

Empatia.pro (http://www.empatia.pro/) це осередок інноваційних знань з 

передових гуманітарних технологій світу, з психології розвитку, ефективних та 

об’єднувальних комунікацій на базі методу ненасильницького комунікування 

Маршалла Розенберга, розвитку емоційного інтелекту, формування характеру 

тощо. 

Платформа “Рrometheus” (https://prometheus.org.ua/), на якій розміщені 

авторські онлайн-курси, відеолекції, інтерактивні тести.  

Українська академія лідерства (http://www.ual.org.ua/) навчає лідерським 

якостям та суспільній відповідальності, вчить реалізовувати соціальні проекти та 

розвиватися інтелектуально.  

СОТИ (студія освітніх тренінгів для педагогів) 

(https://www.facebook.com/search/str/%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8/keyword

s_search) – це ініціативна група науковців-практиків, метою діяльності якої є 

підвищення майстерності педагогів-практиків та культури батьківства через 

проведення тренінгів з опанування ефективних освітніх технологій. 

Освітня платформа “Критичне мислення” 

(http://www.criticalthinking.expert/) проводить тренінги та семінари для педагогів з 

питань розвитку критичного мислення й у педагогів, і в дітей. 

У 2016 році була створена онлайн платформа неформальної освіти 

(https://learnlifelong.net/platform), яка реалізується за підтримки Представництва 

DVV International в Україні, Міжнародного Центра Неформальної Освіти та 

Української Асоціації освіти дорослих. Також слід відзначити діяльність 

громадської спілки “Українська асоціація освіти дорослих” 

(http://www.uaod.org.ua/). Це неприбуткове громадське об’єднання, діяльність 

якого поширюється на територію України. З червня 2016 року спілка набула 

https://prometheus.org.ua/
https://www.facebook.com/search/str/%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8/keywords_search
https://www.facebook.com/search/str/%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8/keywords_search
http://www.criticalthinking.expert/
http://www.uaod.org.ua/
http://www.uaod.org.ua/
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статусу офіційного члена Європейської Асоціації Освіти Дорослих. Серед 

основних завдань Асоціації – формування політики освіти дорослих і політики 

навчання впродовж усього життя в Україні, а також професіоналізація фахівців у 

сфері освіти дорослих. Популяризацією неформальної освіти серед українців 

займається Міжнародний Центр Неформальної Освіти – неприбуткова 

громадська організація. Серед стратегічних завдань Центру – створення умов для 

відкритого спілкування між особами, які залучені до реалізації неформальної 

освіти, а також створення механізму обміну інформацією та досвідом між ними. 

Однак мережа додаткової (неформальної) освіти є невпорядкованою, її 

програмне й методичне забезпечення залишаються здебільшого поза 

моніторингом якості. 

Аналіз нормативно-правових документів і практики методичної роботи 

свідчить, що безпосереднє управління методичною роботою у вітчизняних 

закладах дошкільної освіти здійснюється районними (міськими) методичними 

кабінетами або науково-методичними центрами, що функціонують при 

управліннях освіти районних і міських рад. Згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України “Про затвердження положення про районний (міський) 

методичний кабінет (центр) ” від 2008 р. [181].  

Під час дослідження ми виявили окремі спроби виходу районних і міських 

методичних кабінетів України на більш високий рівень організації психолого-

педагогічного супроводу професійного становлення молодих педагогів через 

реалізацію комплексно-цільових проектів і програм: “Молодий педагог” [176], 

“Науково-методичне забезпечення становлення молодого вчителя в системі 

методичної роботи в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку” [190], 

“Особистісно орієнтований підхід роботи адміністрації закладу з молодими 

спеціалістами” (Кривий Ріг) [191], “Методичний супровід професійного 

становлення молодого фахівця” (Черкаси) [196], “Науково-методичне 

забезпечення професійного становлення молодого вчителя” (Кіровоград) [192], 

“Школа молодого вихователя” як форма системного підходу щодо розвитку 

https://www.facebook.com/nonformal.education.ua/
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професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів” 

(Миколаїв) [187].  

Зазначені проекти спрямовані на систематизацію роботи з молодими 

педагогами, удосконалення їхньої теоретичної підготовки (консультування з 

проблем розвитку освіти, сучасних досягнень психолого-педагогічних наук тощо) 

та надання практичної допомоги в організації навчально-виховного процесу та 

його якісного змістового наповнення. Однак слід зазначити певні недоліки, які 

мають системний характер: вільне трактування та підміна понять (поняття 

“молодий педагог” замінюється поняттям “стажист”), не враховуються 

індивідуальні особливості та запити молодих педагогів, переважно мають 

теоретичне спрямування та групову форму організації взаємодії.  

Виявлено, що в сучасних умовах науково-методичний супровід 

професійного становлення молодих педагогів в Україні здійснюється через їхню 

участі в засіданнях “Школи молодого педагога” (“Школи адаптації молодого 

вихователя”, “Школи становлення молодого вихователя”), наставництва, 

самоосвітньої діяльності, взаємовідвідування занять, консультацій (співбесід), а 

також участі в різних формах науково-методичної роботи (школа передового 

педагогічного досвіду, методичне об’єднання, творча/динамічна група, групові 

консультації, педагогічні читання, конференції ((не)конференції), творчі звіти та 

конкурси педагогів, методичні наради, семінари-практикуми, майстер-класи, 

тренінги, інструктивно-педагогічні наради). У багатьох закладах освіти існують 

ритуали входження в професію та колектив. Його проводять у різний спосіб: 

формат “посвяти” в педагоги на першому засіданні педагогічної ради, яку 

здійснюють у жартівливій формі (“антипоради”, “клятви”), чи в урочистій (вірші, 

вручення диплома тощо); подарунки від колег, як-от: література до професійної 

бібліотеки чи корисна річ для кабінету, діловий щоденник; конкурс на кшталт 

“Молоді-vs-Досвідчені”.  

З’ясовано, що найбільш поширеною формою методичної роботи з 

молодими педагогами в Україні є “Школа молодого вихователя” (ШМВ), що 

функціонує на рівні області, району (міста) та на базі ЗДО, робота якої 



67 

 

здійснюється у формі засідань. Засідання ШМВ, зазвичай, організовують і 

проводять методисти районного (міського) методичного кабінету відповідно до 

затвердженого плану роботи. 

Систематична робота з молодими педагогами у ШМВ на базі закладу 

дошкільної освіти здійснюється вихователем-методистом та наставниками. 

Вихователь-методист проводить анкетування та діагностування молодих 

педагогів з метою визначення рівня їхньої готовності до професійної діяльності, а 

також труднощів і проблем, що виникають у процесі роботи; оцінює 

результативність роботи наставника з підопічним, консультує. Наставник надає 

практичну допомогу щодо планування занять, використання сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій з метою удосконалення навчально-

виховного процесу тощо. Епізодична робота з молодими педагогами у межах 

діяльності ШМВ здійснюється практичним психологом, який проводить експрес-

інтерв’ю, визначає рівень професійної готовності молодих педагогів до творчої 

діяльності, здійснює порівняльний аналіз отриманих результатів із самооцінкою 

молодих педагогів, а також з оцінкою керівника методичного об’єднання.  

На основі аналізу низки планів та звітів роботи ШМВ було виокремлено 

основні положення, що визначають зміст і форми її діяльності. У планах 

міститься теоретична (ознайомлення з нормативною та методичною 

документацією, огляд фахової літератури, ознайомлення з педагогічними 

інноваціями) і практична (тренінги, моделювання проблемних ситуацій, 

конструювання фрагментів заняття, складання конспектів різних типів занять, 

розробка нестандартних завдань, дидактичного матеріалу) допомога; напрямки 

роботи, що здійснюється шляхом колективної, групової, індивідуальної та 

самоосвітньої діяльності. Найбільш поширеними формами навчально-методичної 

роботи в ШМВ є відвідування занять досвідчених педагогів; індивідуальні 

консультації; практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та 

обговорення переглянутих форм роботи. 

Робота з молодими педагогами в ШМВ здійснюється поетапно: 

1) організаційний: проведення вступної бесіди (анкетування, діагностика) з 
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молодим фахівцем, ознайомлення його з правилами внутрішнього розпорядку, 

правами й обов’язками; закріплення за ним наставника; самодіагностика 

молодого педагога під керівництвом наставника та виявлення проблемних 

аспектів його професійної діяльності; допомога наставника в складанні молодим 

педагогом плану самоосвіти; 2) імплементаційний: опрацювання нормативно-

правової й розпорядчої документації, інструктивно-методичних матеріалів; 

методична, виховна і громадська робота; 3) діяльнісний: забезпечення активної 

участі молодого педагога в різних формах методичної роботи; 4) рефлексивно-

аналітичний: аналіз роботи молодого фахівця в ШМВ – звіт молодого педагога і 

його наставника; підсумкове анкетування та аналіз його результатів; участь у 

декаді відкритих занять молодих педагогів; аналіз досягнень молодого фахівця і 

труднощів, з якими він стикався в роботі; формулювання подальших завдань до 

плану самоосвіти; підготовка до майбутньої атестації.  

У межах діяльності ШМВ проводяться конкурси фахової майстерності для 

молодих педагогів: “Шанс” (Кіровоград), “Шукаємо молоді педагогічні таланти” 

(Мукачеве), “Педагог – це поклик душі” (Кривий Ріг). 

Також професійний конкурс для молодих педагогів організував журнал 

“Практика управління дошкільним закладом” видавництва МЦФЕР у 2012 році 

“Педагог – це звучить гордо”. У конкурсі взяли участь понад 600 педагогів-

початківців та студентів. Переможцем стала Ольга Пасічник, практичний 

психолог з міста Добропілля. 

У Маріуполі відбувся конкурс “Кращий педагог-наставник”, який проходив 

на базі науково-методичного центру відповідно до регіональної програми  “Освіта 

Донеччини. 2012–2016 роки”. Метою конкурсу було підвищити престиж 

педагогічного наставництва; визначити значний внесок педагогів-наставників у 

забезпечення адаптації молодих спеціалістів до вимог сучасної школи. 

У межах нашого дослідження ми проаналізували фахові періодичні видання 

з питань професійного розвитку молодого педагога в умовах ЗДО. Упродовж 

останніх років були точкові публікації [52; 53; 54; 126]. 
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Цінним для нас був досвід організації Школи молодого вихователя 

“Педагогічними стежками до шляху професійного успіху”, що діє на базі ЗДО 

№ 5 м. Миколаєва. І. Романюк та В. Колчик створили уніфіковану 

багатокомпонентну модель Школи молодого вихователя. На їхню думку, 

структура засідань ШМВ має містити такі компоненти: поглиблення знань, 

опанування особливостей організації певного виду навчальної діяльності. Автори 

активно використовують мережеву взаємодію (електронні консультації, домашні 

завдання, повідомлення та інформацію). Під час проведення засідань Школи 

використовують активні методи навчання: консультації, педагогічні ситуації, 

консультації-дискусії, метод сторителлінгу, лекції-візуалізації, відкриті перегляди 

з аналізом [237]. 

Журнал “Дошкільне виховання” упродовж 2016–2017 рр. надрукував низку 

статей, які стосуються різних видів наставництва, а саме: тьюторства та коучингу. 

О. Каплуновська досліджувала тьюторство як дієву форму методичного 

супроводу педагога, а І. Кондратець розробила коучинг супровід для педагога 

“Формула успішності” [105; 124]. Великі можливості для професійного розвитку 

та саморозвитку молодих педагогів надають електронні ресурси: спілкування на 

професійних онлайн-платформах, участь у професійних спільнотах у соцмережах 

(“Уміти вчити: спільнота сучасних освітян”, “Помічник для вихователя”, 

Всеукраїнський портал AneLok “Скарбничка вихователя”, “Сучасний вихователь” 

у Фейсбук, “Джміль – живопис, музика, література дітям”, “Медіаресурси і діти”), 

відеоматеріали на каналі YouTube (“Освіта дитини XXI століття MagneticOne 

Org”, “Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти”, 

“З любов’ю до дітей”), соціальний сервіс PINTEREST (“Всесвітній каталог ідей”), 

веб-форуми та блоги, електронні бібліотеки (psylib.org.ua, pedlib.ru, educom.su), 

інтернет-платформи для обміну професійною інформацією: Inter-Kultur Haus – 

Интернациональный Дом Творчества (https://forum.in-ku.com/), Острів знань 

(www.ostriv.in.ua/), де педагог може обмінюватися ідеями, інформацією, 

методичними розробками, ресурсами, досвідом та ін., отримати професійну 

https://forum.in-ku.com/
http://www.ostriv.in.ua/
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експертну оцінку своїх методик, публікацій, розробок, а також брати участь у 

спільній діяльності для вирішення проблем, планувати заходи, навчатися. 

Освітній портал (http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/) рубрика 

“Дошкільне виховання”: конспект занять, розробка занять та практичні поради 

для вихователів закладу дошкільної освіти. Скарбничка вихователя (http://skarb-

bilyk.at.ua/) – заняття для дошкільнят, методична скарбничка, зворотній зв’язок, 

відеоматеріали, дидактичні матеріали. Сайт вихователя для вихователів ЗДО 

(http://volodumurivna.at.ua/) – методична скарбничка, творча лабораторія, наочні 

посібники, зворотній зв’язок. Сайт для вихователів дитячих садків 

(http://vihovateli.com.ua/) – конспекти занять, робота з батьками, документація, 

планування, розвивальні ігри. Весела абетка (http://abetka.ukrlife.org/) – дитяча 

сторінка для маленьких українців: абетки, казки, читанки, приказки, скоромовки, 

загадки, лічилки, ігри. Методичний портал (http://metodportal.com/node) – 

розробка уроків та занять, практичні поради. Учительський журнал 

(http://teacherjournal.in.ua/) – практичні напрацювання педагогів: конспекти занять, 

робота з батьками, документація, планування, розвивальні ігри. ВікіОсвіта 

(www.eduwiki.uran.net.ua/), яка становить собою мережеве об’єднання, що надає 

можливість для спільного створення зібрання сучасних безкоштовних вільно 

розповсюджуваних освітніх ресурсів та опанування нових інформаційних 

технологій. 

Серед компаній, що надають послуги у сфері освіти, відзначимо 

“Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку” (МЦФЕР), видавничу 

групу “Основа”, видавничу групу “Мандрівець”. МЦФЕР, що входить до світової 

групи компаній “Wolters Kluwer” в Україні, започатковано електронне видання 

“Педрада: портал освітян України” (http://www.pedrada.com.ua/), яке надає 

професійну підтримку педагогам, а також популяризує різні навчальні проекти. Є 

можливість проходження дистанційних курсів. Так, можна використовувати 

безкоштовні варіанти дистанційної освіти, як-от: громадський проект 

“Prometheus”, навчальні проекти від Microsoft, зокрема “Учителі в онлайні”, 

“Партнерство в навчанні”, вебінари на освітніх сайтах (“Педрада”, “Основа”), 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/
http://skarb-bilyk.at.ua/)%20-
http://skarb-bilyk.at.ua/)%20-
http://volodumurivna.at.ua/
http://vihovateli.com.ua/)%20-
http://abetka.ukrlife.org/)%20-
http://metodportal.com/node)%20–
http://teacherjournal.in.ua/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/
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тематичні канали в YouTube. Також видавнича група “Основа” пропонує 

дистанційне навчання у “Дистанційній академії” (http://www.d-academy.com.ua/), 

пройти яке можна онлайн. Теми майстер-класів актуальні та мають практичне 

спрямування: “Створення інтерактивного контенту та інтерактивних вправ”, 

“Сторителлінг – мистецтво цікавої розповіді, або Як уникнути одноманітності на 

уроці”, “Cервіси сторителлінгу” та ін. Видавництво “Мандрівець” організувало 

творчу групу “СУТО” – студія сучасних тренінгів для освітян України. 

Проте аналіз опрацьованих нами досвідів українських практиків 

наставництва у вітчизняних дошкільних навчальних закладах дає підстави 

констатувати, що стан його впровадження в сучасних умовах не повною мірою 

відповідає професійним потребам і запитам більшості молодих педагогів.  

Так, результати дослідження Т. Кухарчук засвідчили, що значна частина 

(80 %) опитаних дослідницею молодих педагогів підтвердили наявність 

прикріпленого до них педагога-наставника з числа досвідчених педагогів, але при 

цьому переважна більшість з них (75 %) указали на формальний характер 

здійснюваного наставництва [149]. 78 % учасників дослідження (молоді вчителі, 

наставники, методисти, керівники освітніх установ) уважають наставництво 

ефективною формою роботи з молодими фахівцями; 70 % молодих педагогів 

зазначають, що діяльність наставника вплинула на їхнє успішне професійне 

становлення (Е. Бевз) [10, с. 10].  

Проте ставлення до наставництва з боку досвідчених фахівців скоріше 

негативне. Так, за даними Е. Фоміна, 60 % працівників не планують допомагати 

молодим фахівцям, лише 15 % опитаних згодні ділитися з молоддю досвідом [271, 

с. 7].  

Було проаналізовано значну кількість Положень про наставництво ЗДО. У 

садках наставниками іноді бувають усі співробітники, починаючи з визначеного 

посадового рівня (І кваліфікаційна категорія), але все ж більшість положень 

містять чіткі вимоги до віку, стажу роботи, кваліфікації. 

На жаль, у системі роботи з молодими педагогами взагалі не існує системи 

підготовки наставників. На нашу думку, наставники повинні навчатися на 
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спеціальних внутрішніх і зовнішніх тренінгах; на курсах підвищення кваліфікації; 

на семінарах, вебінарах з обміну досвідом наставництва; організованих зустрічах 

наставників з їх власними, більш досвідченими, наставниками. Звичайно, 

розвиток наставницької культури є тривалим процесом, що вимагає часу для того, 

щоб більшість співробітників мали змогу сприйняти нові цінності освітньої 

установи. 

Отже, попри існування в українських ЗДО проблем кадрового забезпечення 

(дефіциту, старіння й фемінізації педагогічних кадрів), у країні не здійснюється 

ефективна цілеспрямована освітня політика щодо професійного розвитку молодих 

педагогів на основі технології наставництва, потребує удосконалення 

нормативно-правове, науково-методичне й адміністративне забезпечення цього 

процесу. Аналіз досвіду реалізації педагогічного наставництва в дошкільних 

закладах України упродовж кількох останніх десятиліть дає підстави 

констатувати, що характер його здійснення формальний, це виявляється в 

невідповідності реальної практики реалізації досліджуваного процесу 

задекларованим у законодавчих актах й інструктивно-методичних документах 

положенням. Основну причину такого стану вбачаємо в недостатній реалізації в 

Україні організаційно-змістового, адміністративного, кадрового й фінансового 

компонентів сприяння професійному розвитку молодих педагогів, у відсутності 

морального й матеріального стимулювання суб’єктів наставницької діяльності та 

ефективного моніторингу результативності цього процесу. 

Звернення до наукового дискурсу з проблем професійного розвитку 

педагогів засвідчив, що це питання на сучасному етапі стає особливо актуальним. 

Щодо професійного розвитку майбутнього педагога науковці проводять 

дослідження в таких аспектах: ПР учителя початкової школи (Л. Присяжнюк), 

учителя фізкультури (Ю. Драгнєв, Б. Без’язичний), вчителя іноземної мови 

(М. Рудіна, Т. Марчій-Дмитраш), учителя економіки (В. Щербіна), вчителя 

технологій (С. Шереметьєва, А. Гедзик, А. Кужельний, Є. Кулик), психолога 

(О. Затворнюк, Д. Романовська, Ф. Рекєшева), учителя мистецьких спеціальностей 

(Н. Чорна,Т. Стрітьєвич), учителя філологічних спеціальностей (К. Поселецька, 
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Т. Пушкар), науково-педагогічних та педагогічних працівників (Є. Чернишова, 

Л. Колосова, Н. Любченко, М. Морозова, Л. Шовкун, Т. Федірчик). 

Проблема підготовки майбутнього вихователя, його готовності до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності в дошкільному навчальному 

закладі є предметом розгляду в наукових працях: професійна майстерність 

(Т. Швець, Л. Загородня); особливості формування ціннісно-смислової сфери 

(С. Гусаківська, О. Падалка); професійна компетентність (Р. Аронова, О. Чекан, 

І. Жадленко, Т. Дмитренко, Х. Шапаренко, Н. Давкуш); рольова позиція 

(Ю. Гібадулліна); формування професійно-творчого потенціалу, розвиток творчих 

умінь (О. Листопад, М. Бадіца, Г. Підкурганна, Т. Танько, Н. Голота); професійна 

самореалізація (М. Ярославцева); різні аспекти професійної підготовки 

вихователів (Г. Борин, А. Залізняк, Е. Бахіча та ін.); формування системності 

професійно-педагогічних знань вихователів дошкільних навчальних закладів 

(Н. Кононенко). 

Проведене дослідження засвідчило, що питання професійного розвитку 

молодих педагогів переважно розглядають в контексті залучення до системи 

післядипломної педагогічної освіти: розвиток творчого потенціалу вчителя в 

умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти 

(В. Луніна); розвиток професійних якостей учителів технологій (І. Ковальчук); 

професійний розвиток учителів природничо-математичних дисциплін (М. Бирка); 

педагогічні умови професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови 

(О. Шмирко); розвиток рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів (І. Кондратець); розвиток професіоналізму вихователів (О. Самсонова). 

Найбільшу цінність у межах нашого дослідження становлять наукові 

розвідки Г. Бєлєнької, О. Самсонової, І. Кондратець,О. Янко та І. Кіндрат. 

Методика формування професійної компетентності майбутніх вихователів, 

розроблена Г. Бєлєнькою, охоплює взаємоузгоджені з метою й цілями навчання 

студентів у ЗВО засоби та методи педагогічного впливу на їхню мотиваційну, 

когнітивну та діяльнісну сфери. Методичні підходи під час організації навчальної 

взаємодії викладача й студентів полягали в поетапному розширенні потенційних 
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можливостей останніх за рахунок побудови занять таким чином, щоб отримані 

знання знаходили своє практичне втілення на певному етапі розвитку особистості 

й розкривали перспективи їх застосування в майбутньому як основи професійного 

та особистісного успіху; диференціації змісту навчання залежно від життєвого 

досвіду, рівня попередньої підготовленості, психологічних особливостей 

студентів [35]. На думку О. Самсонової, розвиток професіоналізму вихователів 

ЗДО повинен відповідати традиціям екофасилітативного підходу, органічно 

поєднуючи два процеси: підготовку фахівців дошкільної ланки до набуття ними 

фахової майстерності в умовах курсів підвищення кваліфікації та психолого-

педагогічну підтримку їхнього саморозвитку в міжкурсовий період [241]. 

І. Кондратець зазначає, що розвиток і становлення рефлексивної культури 

забезпечує підготовку до творчої самореалізації, що виявляється у відході від 

шаблонів і стереотипів у своїй професії; формування оцінно-критичного ставлення 

до різних аспектів; створення програми особистісного та професійного 

саморозвитку; послідовне збагачення професійного досвіду та майстерності [123]. 

О. Янко довела необхідність полікритеріальної оцінки якості роботи ЗДО, яка має 

враховувати управлінський та освітній складники, що дозволяє визначити якісні 

характеристики управлінської діяльності керівництва ЗДО та оцінити участь 

педагогічного колективу в управлінні якістю роботи дошкільного закладу, рівень і 

характер взаємодії членів педагогічного колективу, а також рівень їхньої 

професійної компетентності для забезпечення реалізації місії та завдань ЗДО 

[295]. У дослідженні І. Кіндрат, присвяченому управлінню освітнім процесом на 

засадах інтеграції, особливу роль відведено системі роботи з педагогічними 

кадрами в контексті формування готовності педагогів до реалізації засад 

інтеграції в освітньому процесі. Для нашого дослідження цінним може бути 

аспект розвитку професійної майстерності педагогів як результат відповідно 

спрямованої управлінської діяльності методичного змісту [111]. 

Значно менша група дослідників приділила увагу проблемі професійного 

розвитку в умовах освітнього закладу: педагогічні умови професійного 

становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі 
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(С. Петрусенко); професійне становлення молодого вчителя в системі спільної 

науково-методичної роботи районного відділу освіти і школи (Л. Литвин); 

розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів у процесі професійної діяльності (І. Мирна). 

Основний розвивальний вплив на молодого педагога відбувається саме в 

умовах освітнього закладу, в умовах реальної педагогічної діяльності. На жаль, 

мусимо констатувати, що процес супроводу молодих педагогів або управління 

їхнім професійним розвитком в умовах ЗДО упродовж останніх років науковці не 

досліджували. 

Ми наголошуємо, що професійний розвиток молодих педагогів в умовах 

ЗДО відбувається передусім на основі співпраці з досвідченими педагогами. 

Дослідження наставництва як складової частини системи управління професійним 

розвитком на сучасному етапі провела Т. Осипова, але вона вивчала питання 

підготовки до наставництва майбутніх педагогів. 

Т. Осипова розглядає наставника як суб’єкта професійно-педагогічної 

діяльності, який свідомо й цілеспрямовано координує процес особистісно-

професійного зростання молодих педагогів шляхом трансляції власного 

життєвого й професійного досвіду, його педагогічної підтримки в розвитку 

духовно-моральної сфери особистості вихованця, створює сприятливі умови для 

самоусвідомлення, самоактуалізації, самореалізації і самовдосконалення за 

власною освітньою траєкторією розвитку [203]. 

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених проблемам 

професійного розвитку особистості, фактично не визначеною залишається 

проблема професійного розвитку молодих педагогів та особливості професійного 

розвитку в умовах ЗДО на основі технології наставництва. 

 

1.4. Моделювання педагогічних умов управління професійним 

розвитком молодих педагогів 

Професійний розвиток молодого педагога характеризується нелінійністю, 

скачкоподібністю, нездатністю до самоорганізації, проте значною мірою залежить 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Литвин%20Л.%20І.$
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від сприятливих організаційно-педагогічних умов, обґрунтуванню яких і буде 

присвячено цей підрозділ. 

Зауважимо, що успішність та результативність професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО залежні від цілісності системи управлінських 

впливів. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах ЗДО ми розглядаємо 

як складну систему, що вміщує декілька підсистем. У підрозділі представимо її 

структурні елементи та взаємозв’язок і взаємодію між ними; опишемо механізми 

інтегрування в навколишнє полісистемне середовище; визначимо основні 

чинники, які впливають на функціонування системи управління професійним 

розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО; вивчимо процедури управління 

системою для досягнення поставленої мети і т. ін. 

Управління професійним розвитком молодого педагога в умовах ЗДО 

можна вважати ієрархічно складною, багаторівневою, поліфункціональною 

системою. Уточнимо наше розуміння поняття “система”. Наука оперує кількома 

визначеннями терміна “система”, серед них такі: 1) система постає як цілісний 

комплекс взаємопов’язаних елементів; 2) вона утворює особливу єдність із 

середовищем; 3) як правило, будь-яка система, що досліджується, є елементом 

системи більш високого порядку; 4) елементи такої системи, зазвичай, 

виступають як системи більш низького порядку [240]. 

С. Оптнер уважає, що система – це набір об’єктів, які мають конкретні 

властивості, і набір зв’язків між об’єктами та їхніми властивостями. До того ж 

об’єкти слугують параметрами системи: вхід, процес, вихід, зворотній зв’язок і 

обмеження. Властивості – якості параметрів об’єктів, вони можуть змінюватися в 

результаті її дії. Зв’язки – це те, що об’єднує об’єкти й властивості в системному 

процесі. Входом системи є фактичний стан того, що повинно змінитися під час 

перебігу процесу. Вихід системи – це результат або кінцевий стан процесу. Саме 

процес переводить стан системи на вході в стан системи на виході. Зворотний 

зв’язок – функція підсистеми, яка порівнює вихід із критерієм [194, с. 89–90]. 

А. Холл і Р. Фейджин визначають поняття “система” як множину об’єктів разом з 

відношеннями між їх атрибутами (властивостями). Таке визначення дає підстави 
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стверджувати, що система має властивості, функції або цілі, що відрізняються від 

складників її об’єктів [194]. Л. Гаврилова, беручи до уваги позиції 

Ю. Бабанського, Т. Ільїної, Н. Кузьміної та інших науковців, виділяє такі основні 

системні принципи: цілісність як закономірність; структурованість, ієрархічна 

впорядкованість; взаємозалежність системи й середовища; множинність опису 

кожної системи [50]. Ці характеристики допомогли забезпечити системний підхід 

до організації професійного розвитку молодого педагога в умовах ЗДО. 

Уточнимо власне розуміння категорії “управління”, що спирається на низку 

численних праць з теорії й практики управління. Термін “управління” є 

багатозначним з низкою синонімів (керівництво, адміністрування, регулювання, 

координація). Енциклопедичний словник дає таке визначення цього поняття: 

“управління” – як елемент, функція організованих систем різної природи 

(біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує зберігання певної структури, 

підтримання режиму діяльності, реалізацію їх програм і цілей [287]. 

Найбільш поширеним напрямком є визнання управління певним видом 

діяльності, що має суб’єкт-суб’єктний характер, складається з сукупності 

взаємозв’язаних, взаємодіючих елементів, скоординованих заходів, спрямованих 

на досягнення певної мети (Л. Калініна) [104]; процес, який вимагає глибокого 

аналізу, розробки й постановки визначених цілей та здійснюється безперервно в 

часі й просторі для досягнення певного результату (О. Зима) [100]; спрямована на 

досягнення цілей організації шляхом планування, організації, лідерства 

(керівництва) та контролю над організаційними ресурсами (Р. Дафт) [72]; виконує 

функції: передбачення, організації, розпорядження, координування та контролю; 

прогнозування і планування (А. Файоль) [268]. 

Іншим, не менш поширеним є підхід у визначенні управління як дії, яку 

часто розуміють як керування: як процес цілеспрямованого впливу керівної 

системи або органу управління на керовану підсистему або об’єкт управління з 

метою забезпечення його ефективного функціонування та розвитку. Подібний 

зміст у поняття “управління” вкладають В. Aфaнaсьєв, Б. Гаєвський, Г. Добров, 

Г. Єльникова, В. Кнорринг, Т. Сорочан, Є. Хриков, О. Янко. 
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Ми підтримуємо позицію дослідників М. Коваля та Г. Багдасар’ян, які 

розрізняють смислові відтінки понять “управління” і “керування”, пропонуючи 

таке розмежування цих термінів – коли мова йде про безпосередній вплив на 

вибраний об’єкт, то слід вживати термін “керування”, а якщо йдеться про 

опосередкований вплив на той чи той об’єкт за допомогою проміжної ланки, то 

доцільним буде термін “управляти” [117]. 

У межах нашого дослідження ми говоримо про процес саме управління 

професійним розвитком молодих фахівців як спосіб опосередкованого впливу 

всіх учасників освітнього процесу один на одного.  

У теорії управління для нашого дослідження найбільш важливим є 

соціально-психологічний аспект управлінської діяльності (Л. Карамушка, 

Е. Орбан-Лембрик, К. Грищенко). Аналізуючи об’єктивні та суб’єктивні чинники, 

які впливають на прийняття управлінських рішень, науковці пов’язують їх з 

індивідуально-психологічними характеристиками керівника, особливостями його 

взаємодії з педагогічним колективом (Л. Карамушка) [106]; рівнем управлінської 

культури керіників ЗДО (Т.Пономаренко) [216]; з характером ділового 

спілкування та взаємодії з працівниками (Е. Орбан-Лембрик) [195]; гнучким 

характером управління (П. Друкера) [86].  

На основі проведеного дослідження за робоче візьмемо таке визначення 

поняття “управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах закладу 

дошкільної освіти” – система спеціальних впливів, які спрямовані на 

забезпечення тісної взаємодії досвідчених та молодих спеціалістів в реальних 

робочих умовах закладу дошкільної освіти з метою покращення результатів 

діяльності ЗДО, за умови забезпечення професійного розвитку учасників освітньої 

взаємодії.  

Система управлінської діяльності дошкільного закладу спирається на 

загальні закони, наукові підходи й принципи соціального управління, втім 

система управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО є 

педагогічною [145, с. 13–14; 283]. 

Є. Хриков зазначає, що системний підхід в управлінні враховує 
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багатомірність організації та відповідного їй управління. Автор справедливо 

зазначає, що в управлінській діяльності почали зважати на вплив та взаємодію 

багатьох чинників, які знаходяться і всередині організації, і поза нею і чинять 

безпосередній та опосередкований вплив на її функціонування; управлінські 

теорії, які використовують системний підхід, більшою чи меншою мірою 

виходять із наявності синергетичного ефекту, суть якого в тому, що ціле завжди 

якісно відрізняється від простої суми його складників; за системного підходу, на 

противагу процесуальному, зміну кожного елемента управлінської діяльності 

розглядають як зміну інших елементів і організації загалом [277, c. 21]. 

У науковій літературі описано різні системи підготовки педагогів, зокрема, 

таких авторів, як А. Гедзик (система підготовки майбутнього вчителя технологій 

до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах) [58]; 

М. Жалдак (система підготовки вчителя до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі) [90]; Л. Карташова 

(особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій у 

процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов) [109]; В. Курок (цілісна 

система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового та професійного 

навчання) [148]; В. Лабунець (методична система інструментально-виконавської 

підготовки майбутнього вчителя музики) [150]; О. Ліннік (система підготовки 

майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 

початкової школи) [154]; С. Мартиненко (система підготовки вчителя початкових 

класів до діагностичної діяльності) [160]; Л. Михайленко (система методичної 

підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною 

формою навчання) [173]; Н. Морзе (система методичної підготовки майбутніх 

вчителів інформатики в педагогічних університетах) [177]; О. Спірін (методична 

система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною 

технологією) [261]. 

Управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО ми 

розуміємо як єдиний комплекс структурних та функціональних компонентів 

(мети, ідеї, завдань, смислоутворювальних чинників, принципів, умов, форм, 
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методів, результату), а її системоутворювальним фактором є професійний 

розвиток молодих педагогів. 

На підставі проведених розвідок, ми визначили такі компоненти системи 

управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО: 

цілепрогностичний (стратегічний рівень), конструктивний (тактичний рівень), 

організаційно-технологічний (технологічний рівень), рефлексивно-коригувальний 

(оперативний рівень) (дивись рис. 1.2.). 

 

Рис. 1. 2. Система управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах 

ЗДО 

Цілепрогностичний компонент системи представлено метою, що полягає в 

забезпеченні професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО, та 

завданнями, що декомпозують мету. 

Конструктивний компонент пов’язаний з моделюванням загального 

контексту розвитку в змісті професійного розвитку молодих педагогів в умовах 
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ЗДО. Умови реалізуються за допомогою інтерактивних форм і методів організації 

процесу професійного розвитку в три етапи: жорсткого контролю, контрольованої 

свободи, довіри, що розкриває системні механізми педагогічного процесу, який 

здійснюється в межах досягнення кінцевої мети. 

Організаційний компонент системи управління професійним розвитком 

молодого педагога в умовах ЗДО представлено технологією управління 

професійним розвитком молодого педагога в умовах ЗДО, що забезпечена 

сукупністю принципів, педагогічних умов, форм та методів їх реалізації. 

Рефлексивно-коригувальний компонент репрезентовано критеріальним 

апаратом та діагностичним комплексом оцінки професійного розвитку молодих 

педагогів, який буде докладно схарактеризовано в наступному розділі. 

Деталізуємо заявлену компонентну структуру управління професійним 

розвитком молодих педагогів у ЗДО. 

Як було визначено раніше, методологічна основа професійного розвитку 

молодого педагога в умовах ЗДО представлена такими науковими підходами: 

системним, синергетичним, акмеологічним, аксіологічним, компетентнісним, 

особистісно-зорієнтованим та технологічним; їхніми основними положеннями, 

закономірностями й принципами. 

Слушними для конструювання системи управління професійним розвитком 

молодих педагогів в умовах ЗДО виявилися виділені Є. Хриковим закономірності 

управління навчальним закладом, що узгоджуються з відповідними принципами. 

Назвемо ті з чотирнадцяти заявлених автором принципів, що є найбільш 

вагомими для управління саме дошкільним закладом: прогностичності 

управління; взаємовизначення керівної і керованої підсистем; оптимального 

співвідношення оперативно-поточного й цільового стратегічного управління; 

цілісності умов, необхідних для реалізації мети; спрямованості управління на 

реалізацію творчого потенціалу педагогічної праці; оптимального співвідношення 

цілеспрямованих управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; 

планомірності управління навчальним закладом; зворотного зв’язку; принцип 

цілісності функцій управління [277]. 
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Проте Є. Хриков, з’ясовуючи закономірності управління навчальним 

закладом, на наш погляд, лише частково враховує аспекти управління 

професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО [277]. 

Під час дослідження визначено, що всі складники системи професійного 

розвитку молодих педагогів ЗДО підпорядковані таким закономірностям: 

соціальним (залежність змісту професійного розвитку молодих педагогів ЗДО від 

соціально-економічних процесів у державі та рівня розвитку суспільства; 

професійний розвиток молодого педагога нерозривно пов’язаний зі змінами в 

системі освіти; вирішальний вплив систем вищого рівня в галузі освіти на зміст 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах конкретного ЗДО; врахування 

в професійному розвитку молодих педагогів ЗДО загальнодержавних, 

регіональних та місцевих законодавчо-нормативних положень у галузі освіти; 

врахування внутрішніх та зовнішніх чинників, що визначають ефективність 

професійного розвитку молодого педагога; контроль (моніторинг) результатів 

професійного розвитку молодих педагогів органами управління; зумовленість 

професійного розвитку молодих педагогів ЗДО суспільними потребами); 

дидактичними (залежність професійного розвитку молодого педагога від умов, у 

яких він реалізується; професійний розвиток молодих педагогів реалізується в 

процесі співпраці; взаємозв’язок між ефективністю професійного розвитку 

молодого педагога та його індивідуальними можливостями; професійний 

розвиток молодих педагогів залежить від оптимального вибору й поєднання 

різних форм, методів, технологій, які найкраще працюють у конкретній ситуації і 

в конкретному місці) та особистісно-розвивальними (процес професійного 

розвитку молодого педагога визначається поступальністю, незворотністю, 

циклічністю та етапністю; внутрішньою рушійною силою процесу професійного 

розвитку молодого педагога є єдність і боротьба суперечностей; залежність 

ефективності професійного розвитку молодого педагога від його вмотивованості; 

залежність ефективності професійного розвитку молодого педагога від рівня 

організації його професійної діяльності; залежність ефективності професійного 
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розвитку молодого педагога від внутрішньо колективних стосунків 

(психологічний клімат у педагогічному колективі ЗДО).  

Мету управління професійним розвитком молодого педагога в умовах ЗДО 

ми вбачаємо в підвищенні рівня професійного розвитку молодих педагогів. 

Завдання управління професійним розвитком молодих педагогів у ЗДО 

декомпозують мету та полягають у формуванні в педагогів ціннісного 

усвідомлення необхідності цілеспрямованого безперервного професійного 

розвитку; забезпеченні інтегративно-теоретичної та практично-операційної 

підготовки, підвищенні рівня сформованості практичних умінь і навичок, 

потрібних для професійного розвитку; розвитку сукупності індивідуально-

психологічних якостей, важливих для безперервного професійного зростання й 

майбутньої професійної діяльності загалом, спрямованості на самоаналіз, 

самооцінку власного професійного розвитку. 

Основну ідею сформульовано в положенні про те, що успішність 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО залежить від поетапного 

впровадження на різних рівнях управління технології професійного розвитку на 

основі наставництва. 

Системотвірними чинниками є мета; взаємопов’язаність компонентів: 

цілепрогностичного, конструктивного, організаційного, рефлексивно-

коригувального; принципи професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

ЗДО; очікуваний результат, який вбачаємо в успішному професійному розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО. 

Одним зі системотвірних чинників є принципи, які справедливі і для 

системи загалом, і для кожного з її компонентів. Окрім названих вище, визначимо 

такі принципи: педагогічної підтримки; індивідуального підходу; суб’єкт-

суб’єктної взаємодії; партнерства і співпраці; рефлексивної спрямованості; 

технологічності; інноваційності; фахової спрямованості. Конкретизуємо їх у 

наступному розділі. 

Зауважимо, що будь-яка організація, незалежно від структури управління, 

складається з низки обов’язкових елементів, таких, як суб’єкт та об’єкт 
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управління, які перебувають у взаємодії та взаємозв’язку (М. Бака, В. Бегей, 

Е. Березняк, В. Безпалько, В. Бобришев, А. Братановський, Н. Гусєв). 

Процес управління становить собою вплив суб’єкта управління на об’єкт з 

метою досягнення бажаних результатів. Результати нашого дослідження 

доводять, що визнати об’єктом молодого педагога в системі управління 

професійним розвитком в умовах ЗДО не можливо. Оскільки він самостійно 

приймає рішення та включається у творчу взаємодію з усіма учасниками 

педагогічного процесу  відповідно до своїх можливостей на основі задоволення 

власних потреб, але в умовах, що створені в ЗДО. Тож, ми впевнено можемо 

сказати про суб’єктність позиції молодого педагога в системі управління 

професійним розвитком в умовах ЗДО. 

За словниковим визначенням, суб’єкт – (з лат. subjectum – підмет) – це індивід 

або група як джерело пізнання й перетворення дійсності; носій активності [79]. 

Суб’єктність – це спосіб реалізації людиною своєї людської сутності у світі. Щоб 

стати справжнім суб’єктом, зауважує С. Дерябо, людині необхідно розвинути в 

собі такі здібності, як самовпорядкування (здатність людини приводити свої 

властивості у відповідність із властивостями довкілля), самоспричинення 

(здатність стати причиною змін у своєму суб’єктному світі, у тому числі стати 

“причиною себе”), саморозвиток (здатність виходити за межі, встановлені 

обставинами) [79, с. 12]. Н. Щуркова підкреслює, що “суб’єкт – носій волі, 

свідомості та ставлень. Це – людина, яка має якості, набуті в процесі розвитку. 

Суб’єкт усвідомлює соціальні зв’язки і себе в цих зв’язках, а відтак дає раду своїм 

діям” [290, с. 84–85].  

В умовах ЗДО молодий педагог включається під час педагогічної діяльності у 

взаємодію не тільки з досвідченим педагогом, а й з групою педагогів, об’єднаною за 

певним принципом, адміністрацією, батьками та дітьми. Отже, ми маємо говорити не 

про суб’єкт-суб’єктну, а про полісуб’єктну взаємодію. Основним змістом 

полісуб’єктної взаємодії, на думку дослідників (Н. Капустіна, П. Третьякова, 

Т. Шамової), є надання індивідуальним і груповим суб’єктам максимальної свободи в 

діях, у включенні їх у вирішення важливих для самовизначення професійно 
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орієнтованих завдань і створенні на цій підставі можливості для самореалізації в 

майбутній професійній діяльності. Одночасно автори зазначають, що процес взаємодії 

суб’єктів повинен бути спрямованим на досягнення цілей системи і реалізацію 

особистісних сенсів, де взаємодію розуміють як складний багатофакторний процес, у 

якому відбувається взаємозумовлена зміна і взаємне збагачення сторін, що 

взаємодіють [283, с. 175]. 

Вивчаючи наукові дослідження з проблеми професійного розвитку, ми 

визначили, що молодий педагог на шляху до становлення професіоналом або 

майстром проходить декілька етапів професійного зростання. Дослідники 

виділяють різні етапи, стадії або фази професійного розвитку відповідно до 

обраного критерію: рівень виконання діяльності, соціальна ситуація, провідна 

діяльність, рівень професіоналізму, вік (Ш. Бюлер, Е. Гінцберг, Є. Климов, 

Т. Кудрявцев, Л. Мітіна, В. Орел, Ю. Поваренков, Н. Пов’якель Д. Сьюпер, 

К. Чернецькі, Г. Хейвігхерст [45; 96, с. 44–47; 113; 133; 141;172; 206, с. 255; 212; 

213; 251; 279; 330]. 

 Аналіз наведених вище підходів до виділення етапів професійного розвитку 

особистості дає змогу зробити такі узагальнення. Професійний розвиток молодого 

педагога характеризується нелінійністю, нездатністю до самоорганізації.  

Професійне зростання молодого педагога відбувається в певному “полі 

розвитку”, яке утворюють умови й чинники. Поняття “чинники” ми розуміємо як 

сукупність об’єктів і суб’єктів, які впливають на професійний розвиток молодих 

педагогів [189, с. 746]. 

Численну групу чинників, що впливають на професійний розвиток 

особистості, науковці класифікують відповідно до критеріїв: джерело виникнення 

(суб’єктивні та об’єктивні: суб’єктивні, носієм яких є сама людина, і об’єктивні, 

що містяться поза особою людини у її найближчому й дальшому оточенні); 

ступінь керованості (керовані, некеровані, змішаного типу – соціальні, 

екологічні); характер впливу (непрямого впливу, прямого впливу). До групи 

об’єктивних чинників зараховують культурні, суспільні, соціальні. Є підстави 

вважати, що існують інші об’єктивні чинники – політичні, економічні, технічні, 
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світоглядні. Чинники можуть підсилювати розвиток або знижувати результати – 

соціальна нестабільність у державі, зміна соціальної структури внаслідок 

розшарування суспільства, коливання ринку праці й зайнятості населення, 

безробіття є дестабілізаційними чинниками суспільного життя, які здійснюють 

суттєвий негативний вплив і на процеси управління ЗДО [56; 137; 161]. 

До групи суб’єктивних зараховують біологічні й психологічні чинники. До 

біологічних чинників слід віднести генетичні передумови розвитку людини, тип її 

нервової системи, темпераменту, антропологічний конституціональний тип 

людини, стать, вік, стан фізичного й психічного здоров’я. Негативно 

позначаються на професійному розвитку особистості такі суб’єктивні чинники: 

відсутність стійкого соціально-професійного інтересу до змісту професійної 

діяльності, недостатній рівень розвитку здібностей, професійно важливих рис, 

психофізіологічних властивостей, недостатня професійна підготовка, слабка 

мотивація до професійного росту, нерозвиненість професійно важливих якостей 

особистості, невідповідність очікування й реальної ситуації. 

Для кращого розуміння суті умов, що забезпечують стійкий професійний 

розвиток молодих педагогів в ЗДО як наукової категорії, визначимо сутність його 

родових понять, а саме “умова” (її ми розуміємо, як  необхідна обставина, що 

уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь” 

[44, с. 1506]); “педагогічна умова” (розуміємо певну обставину, яка впливає 

(прискорює чи гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, 

систем, якостей особистості” [208, с. 97]); “організаційно-педагогічна умова” (як 

різновид педагогічних умов, які визначають особливості організації освітнього 

процесу, повязані з сукупністю об’єктивних можливостей для цілеспрямованого 

відбору, конструювання елементів змісту й організаційних форм навчання, а 

також моніторингу й корегування складників педагогічної системи для 

досягнення дидактичних цілей [247]).  

У нашому дослідженні було гіпотетично визначено та експериментально 

перевірено оптимальність комплексу таких організаційно-педагогічних умов, 

логіку визначення яких ми намагалися розкрити через характеристику 
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компонентної структури управління процесом професійного розвитку в умовах 

ЗДО. До комплексу організаційно-педагогічних умов ми віднесли: розроблення й 

реалізація індивідуальної програми професійного розвитку молодого педагога в 

умовах закладу дошкільної освіти; впровадження технології професійного 

розвитку молодих педагогів на основі наставництва; створення в колективі 

сприятливої психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії (рис. 1.3.).  

 

Рис.1.3. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО 

Розглянемо більш детально вказані організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку молодих педагогів. 

1. Створення в колективі сприятливої психологічної атмосфери творчої 

партнерської взаємодії.  
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У створенні в колективі сприятливого психологічного клімату, який 

відбиває рівень сприйняття та ступінь задоволення людей різноманітними 

сторонами спілкування та взаємодії, ми вбачаємо найважливішу з умов, але разом 

з тим визнаємо цінність і взаємопов’язаність усіх трьох умов. Про значущість 

“сприятливого психологічного клімату в колективі” написано чимало наукових 

праць (Н. Мансуров, Г. Моченов, Т. Лапіна, В. Неймер, В. Шепель та ін.), у яких 

автори, досліджуючи різні аспекти названої категорії, визначають її суть як 

домінантний у конкретному колективі відносно стійкий психічний настрій, який 

формується на основі психічного відображення умов життя й діяльності в 

міжособистісній взаємодії членів колективу [179; 151; 125; 286]. Основними 

показниками нормального психологічного клімату в організації, за словами 

Т. Пономаренко, є такі індикатори: стосунки з колегами, ставлення до роботи, 

професійний розвиток, авторитетність керівника, задоволення умовами праці, 

робочим графіком та оплатою праці, побоювання втратити робоче місце. 

Позитивний, злагоджений, приємний соціально-психологічний клімат в колективі 

організації висувається на перший план, адже від згуртованості всіх працівників, 

від їх взаємодії залежить ефективність діяльності організації [216]. 

На нашу думку, формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективі буде відбуватись успішно за умови командного стилю 

управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО. 

Вивчення теоретичних положень дало змогу виділити низку змістових 

характеристик поняття “педагогічна команда”, серед яких: командний дух, 

відсутність деструктивних конфліктів, висока мотивація та активність 

співробітників (Т. Зінкевич-Євстигнєєва, Д. Фролов, О. Янко) [101; 59]; повага та 

інтерес один до одного, культура відкритої комунікації, готовність критикувати 

запропоновані ідеї, здатність конструктивно розв’язувати конфлікти, відкритість 

(Г. Гертер та Х. Оттл) [59]. 

Розгляд положень теорії командного управління в ЗДО (Г. Єльникова, 

Є. Хриков, О. Янко) в контексті забезпечення професійного розвитку молодих 
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педагогів дав змогу представити за такою логікою динаміку позицій керівника в 

колективі. 

На першому, стратегічному (адміністративному) рівні керівник ЗДО у 

конструктивній творчій взаємодії з педагогічним колективом як єдиною 

командою приймають стратегічні рішення та виконують функції, спрямовані на 

забезпечення ефективності професійного розвитку всіх педпрацівників 

дошкільного закладу. На другому, тактичному (командному) рівні методист під 

загальним керівництвом завідувача у творчій конструктивній взаємодії з членами 

педагогічного колективу декомпозують стратегічний план професійного розвитку 

педагогів ЗДО, намічають основні завдання роботи на певний період (навчальний 

рік, квартал), визначають зміст та форми організаційно-педагогічної роботи для 

безперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації особливо молодого 

педагога. На третьому, наставницькому рівні управління реалізуються функції 

поточного планування в роботі ЗДО та якісного виконання вихователями та 

іншими членами педагогічної команди запланованих дій. Функції 

взаємоконтролю, поточного контролю, аналітичні дії частково беруть на себе 

члени педагогічного колективу – наставники під загальним керівництвом 

завідувача дошкільного закладу. На четвертому, оперативному рівні 

представленої структури управління молоді педагоги приймають самостійні 

рішення щодо власного професійного розвитку, проводять самоаналіз та 

самокорекцію власної професійної діяльності. 

Запропонований підхід управління професійним педагогічним розвитком 

молодих педагогів в умовах ЗДО дає змогу переорієнтувати керівника з 

оперативного на стратегічне управління; розширити сферу участі колективу в 

управлінні професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО; забезпечити 

колегіальність рішень, що ухвалюються, за рахунок передачі функцій 

оперативного управління суб’єктам різних рівнів; підвищити відповідальність 

усіх членів команди за якість освітніх послуг; посилити горизонтальні зв’язки; 

сприяє пробудженню різноманітних здібностей працівників для їх максимального 

використання в спільній діяльності, укріплення прагнення кожного до 
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процвітання організації, у якій він працює [214; 215; 257]. Такий рівень 

організаційної культури забезпечує створення атмосфери, у якій члени цього 

колективу, позиціонуючи себе суб’єктами стратегічного розвитку ЗДО, 

активізують процеси саморозвитку та самоорганізації. Усе це здатне забезпечити 

стійкий професійний розвиток молодих педагогів, максимальну реалізацію їхніх 

потенційних можливостей.   

2. Впровадження технології професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва. 

Сучасна молодь здебільшого не пристосована до реалій дійсності й 

потребує педагогічної та психологічної підтримки. Для успішного професійного 

розвитку молодим педагогам необхідна чітко спланована й науково-обґрунтована 

система індивідуальної соціально-психологічної й методичної підтримки, яку 

можуть надати наставники в умовах ЗДО.  

Саме наставництво, на думку М. Зембицької, є ефективним шляхом 

підвищення професіоналізму вчителя, інтенсифікації процесу професійного 

становлення молодого фахівця й формування в учителя-початківця стійкої 

мотивації до самовдосконалення й самореалізації [99]. 

Термін “наставляти” має таке значення: “даючи поради, навчати чогось; 

наводити, націлювати і т. ін. у потрібному напрямі; скеровувати, спрямовувати” 

[167]. З огляду на професійну діяльність учителя наставництво трактується як 

одна з форм передання педагогічного досвіду, під час якої педагог-початківець 

практично засвоює професійні прийоми під безпосереднім керівництвом 

педагога-майстра [232]. Ю. Львова під педагогічним наставництвом розуміє 

своєрідне творче співробітництво, “парну співдружність”, що виникає лише на 

основі єдності педагогічних поглядів, методичних пошуків і супроводжується 

прагненням до спільного вирішення творчих питань, до взаємного спілкування на 

найширшій основі [156]. 

Спираючись на позицію Н. Гавриліва, ми з’ясували, що застосування 

технології професійного розвитку на основі наставництва сприяє забезпеченню 

формування професійних компетентностей у нового співробітника, необхідних 
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для успішного виконання своїх обов’язків; зниженню плинності кадрів; 

оптимізації витрат часу на навчання й оцінку нових співробітників; придбанню 

наставниками досвіду управління та навчання співробітників для подальшого 

професійного та кар’єрного зростання [49].  

Важливим аспектом наставництва як умови професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО є те, що воно не вимагає відриву від робочого процесу. 

Отже, упродовж усього періоду навчання співробітник залишається на робочому 

місці й продовжує виконувати свої професійні обов’язки. Зроблено акцент на 

тому, що діяльність наставника пов’язана зі слуханням, задаванням питань і 

відкриттям перспектив, а не з інструктажем, наказом і обмеженням.  

Дослідники виокремили найважливіші риси педагога-наставника, що 

забезпечують продуктивність стосунків між наставником і молодим педагогом: 

ентузіазм і емпатія, уміння зрозуміти проблеми молодого педагога; уміння 

заохотити вчителя-початківця; здатність наставника не лише надавати допомогу 

молодому вчителю, але й вилучати зі співпраці корисну для себе інформацію, 

роблячи партнерство вигідним для обох сторін; готовність наставника сприяти 

розвитку рефлексії у протеже; уміння досвідченого вчителя створити невимушену 

атмосферу для ефективного обміну досвідом; готовність наставника захищати 

свого протеже; уміння одночасно виконувати завдання й обов’язки різного 

характеру [327]. 

Успішність праці наставника визначена характером і змістом відносин, що 

виникають під час взаємодії. Для ефективного спілкування важливо знати й 

враховувати індивідуальні особливості молодих фахівців, свої власні, володіти 

методами побудови оптимальних стратегій впливу.  

Результатом наставництва є формування висококваліфікованого спеціаліста, 

всебічно розвиненої, моральної, культурної особистості. 

3. Розробка і реалізація для кожного молодого педагога індивідуальної 

програми професійного розвитку.  

Забезпечення професійного розвитку молодих педагогів, надання допомоги 

безпосередньо кожному індивідууму, враховуючи його можливості, схильності, 
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здібності – головна мета діяльності досвідчених педагогів. На думку К. Юнга 

(C. Jung), індивідуалізація професійної підготовки є процесом особистісного 

становлення, що пов’язаний із саморозвитком [292]. 

Індивідуалізація навчання В. Кременєм визначена як планування та 

здійснення навчання відповідно до індивідуальних особливостей учнів і 

передбачає пристосування форм та методів педагогічного впливу до 

індивідуальних особливостей кожного задля забезпечення розвитку особистості 

[135]. 

Індивідуалізація підготовки вчителя як система професійного розвитку, на 

думку О. Пєхоти, може здійснюватися на трьох рівнях: індивідуальному – 

передбачає урахування, самокорекцію різноманітних психофізіологічних 

властивостей молодого педагога: темпераменту, особливостей пізнавальних 

процесів, здібностей емоційно-вольової сфери, здоров’я тощо; особистісному – 

передбачає урахування й формування системи професійно-значущих відносин 

молодого педагога як основних ціннісних орієнтацій (ставлення до дитини, до 

колег по педагогічній взаємодії, до професії педагога та ін.), особистісних 

якостей, значущих для здійснення професійної діяльності; суб’єктному – озброює 

молодого педагога системою знань, раціональних прийомів самодетермінації й 

самореалізації, потребою і здатністю регулювати професійний саморозвиток, 

забезпечуючи стабільність [209]. 

Науковці стверджують, що саме активна, цілеспрямована, стратегічно 

обґрунтована позиція молодого педагога щодо своєї професійної діяльності є 

важливим мобілізаційним чинником для професійного розвитку. Програму 

розвитку можна розглядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, 

раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов 

середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом у 

процесі його реалізації та спрямований на досягнення успіху в кінцевому 

результаті. 

Отже, індивідуальна програма професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО – це інструмент професійної діяльності, який забезпечує творчий 
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підхід та детермінує індивідуальний, довгостроковий, послідовний, 

конструктивний, раціональний, концептуальний плани дій у постановці цілей та 

вирішенні поставлених завдань, який супроводжується постійним аналізом та 

моніторингом у процесі його реалізації та спрямований на досягнення акме.  

Індивідуальна програма професійного розвитку характеризується змістовим 

(через освітні програми), діяльнісним (через педагогічні технології) і 

процесуальним (через організацію й види спілкування) напрямками реалізації. 

Особистісні стратегії професійної діяльності інтегрують у собі властиву 

особистості життєву стратегію, професійні знання, уміння та навички, комплекс 

професійно-важливих якостей та професійних цілей [235]. 

Програма завжди передбачає набір певних індивідуально обраних засобів 

для досягнення поставленої мети. Шляхи реалізації стратегічних задумів, цілей 

визначаються також вибором тактики (способів досягнення мети). Кожна 

особистість володіє власним набором різних тактичних прийомів і методів, за 

допомогою яких забезпечується вирішення завдань. Із набуттям життєвого 

досвіду арсенал цих методів і технік оновлюється, збагачується, вдосконалюється. 

Індивідуальна програма професійного розвитку молодих педагогів спирається на 

властиві особистості характерологічні якості, систему ціннісних орієнтирів, 

систему професійної підготовки та спрямованості, попередній досвід. 

У програмі індивідуального розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО було 

передбачено такі основні моменти її реалізації: діагностування наставниками 

рівня розвитку та ступеня виразності особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, 

рівня професійної підготовки та спрямованості молодого педагога; на підставі 

результатів діагностики визначення й фіксування кожним молодим педагогом за 

рекомендаціями наставника індивідуальних напрямків розвитку (складання 

концепту в схематичній, матричній, знаковій, символічній, тезовій або іншій 

формі); вибудовування системи мотиваційних впливів для професійної діяльності 

молодих педагогів до напрямків розвитку; проектування кожним молодим 

педагогом індивідуальної професійної діяльності (формулювання цілі, відбір 

тематики, прогнозування кінцевих освітніх продуктів та форм їх представлення, 
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складання плану роботи, відбір засобів та способів діяльності, установлення 

системи контролю й оцінки діяльності). В результаті реалізації індивідуальної 

програми професійного розвитку молодих педагогів відбувається формування 

індивідуального стилю діяльності. Індивідуальний стиль діяльності дозволяє 

людям з різними індивідуально-типологічними особливостями нервової системи, 

з різною структурою здібностей, темпераменту, характеру досягати однакової 

ефективності під час виконання однієї і тієї ж діяльності різними способами, 

компенсуючи при цьому індивідуальні особливості, що перешкоджають 

досягненню успіху [116].  

У системі управління професійним розвитком молодих педагогів 

передбачено створення відповідного поля через активне включення на всіх рівнях 

управління професійним розвитком усіх учасників педагогічного колективу. Тож, 

разом з адміністративним управлінням уважаємо за доцільне використовувати 

тріади з командного типу управління, наставництва та самоуправління.  

Ієрархічну структуру суб’єктів управління, які одночасно є представниками 

відповідних організаційних структур науково-методичної роботи закладу 

дошкільної освіти, можна представити в такий спосіб: директор закладу 

дошкільної освіти – педагогічна рада закладу; члени педагогічного колективу – 

педагогічна команда; наставник; молодий педагог. Отже, управління професійним 

розвитком молодих педагогів відбувається на таких рівнях: адміністративному 

(стратегічному), командному (тактичному), наставницькому (технологічному) та 

самоуправління (оперативному), що і представлено на рисунку 1. 4.  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 4. Рівні системи управління професійним розвитком молодого педагога в 

умовах ЗДО 
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На основі узагальнення теоретичних положень, урахування нормативно-

правового забезпечення та вивчення практичного досвіду було сформульовано 

авторське бачення функціональних векторів управління професійним розвитком 

молодого педагога в умовах ЗДО. Цілком погоджуючись із окресленим 

Т. Осиповою [202] векторним підходом до визначення функціональної системи 

педагога-наставника у ЗДО, зауважимо, що функції педагога-наставника молодих 

педагогів в умовах ЗДО мають певні особливості (таблиця 1. 1.). 

Таблиця 1.1. 

Функціональний зміст управління професійним розвитком молодих 

педагогів на різних рівнях управління в умовах ЗДО 

Рівні 

управління 

(загальні) 

Рівні 

управління 

у ЗДО 

Представники 

рівнів 

управління 

Зміст діяльності 

представників рівнів 

управління 

Провідні функції 

стратегічн

ий 

адміністра

тивний 

директор ЗДО 

– педагогічна 

рада закладу 

здійснюють стратегічне та 

загальне управління, 

визначають політику ЗДО 

аналітико-

прогностична, 

рефлексивно-

коригувальна, 

мотиваційна 

тактичний командний члени 

педагогічного 

колективу – 

педагогічна 

команда  

забезпечують реалізацію 

політики функціонування 

організації, відповідають за 

доведення більш детальних 

завдань до молодих 

педагогів 

комунікативно-

організаторська, 

методична, 

фасилітативна 

технологіч

ний 

наставниць

кий  

досвідчений 

педагог-

наставник 

відповідають за донесення 

завдань до безпосередніх 

виконавців та 

контролюють ефективність 

їхнього виконання 

психотерапевтична 

еталонна, 

консультативна, 

рефлексивно-

коригувальна 

оперативн

ий 

самоуправ

ління 

молодий 

педагог 

здійснює самоаналіз та 

самокорекцію власного 

професійного розвитку 

дослідницько-

творча, 

професійно-

ідентифікативна, 

розвивальна 

 

Система управлінських впливів на різних етапах професійного розвитку має 

різне змістове навантаження. Відповідно до рівнів професійного розвитку ми 

виділяємо такі етапи управління професійним розвитком молодих педагогів в 

умовах ЗДО: 1 етап – жорсткого контролю (відповідає ознайомчому етапу 

професійного розвитку молодого педагога); 2 етап – керованої свободи 
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(відповідає пошуково-інформаційному та моделювально-конструктивному етапу 

професійного розвитку молодого педагога); 3 етап – довіри (відповідає 

стабілізаційному етапу професійного розвитку молодого педагога). Детальніше 

вони будуть описані в наступному розділі. 

Відповідно до визначених етапів системи управління професійним 

розвитком молодого педагога в умовах ЗДО було схарактеризовано зміст 

діяльності різних ланок управління (Додаток А). 

На етапі жорсткого контролю адміністрація ЗДО здійснює системний 

контроль за діяльністю молодих педагогів; на колегіальному рівні сприяє 

формуванню взаєморозуміння між членами команди на основі діалогу, співпраці; 

на наставницькому рівні надає допомогу у вирішенні міжособистісних проблем, 

знятті депресивного стану; на рівні самоконтролю молодий педагог проводить 

свою діяльність згідно з вимогами керівників. 

На етапі керованої свободи адміністрація ЗДО спільно з молодим педагогом 

корегує індивідуальну програму розвитку; на колегіальному рівні навчають 

сприймати різні точки зору та думки людей; на наставницькому рівні орієнтують 

молодого педагога і на загальновизнані норми, і на творчість; на рівні 

самоконтролю молодий педагог проводить свою діяльність відповідно до 

розробленої індивідуальної програми розвитку. 

На етапі довіри адміністрація надає можливість творчо реалізовувати 

педагогічні й методичні ідеї; на колегіальному рівні спільно розв’язують 

виробничі питання, полегшують стресові ситуації; на наставницькому рівні 

допомагають педагогу віднайти власний стиль педагогічної діяльності; на рівні 

самоконтролю молодий педагог проводить свою діяльність, орієнтуючись на 

думки провідних фахівців та власну професійну інтуїцію. 

Ефективність реалізації системи управління професійним розвитком 

молодого педагога ЗДО залежить від оптимальності добору методів і прийомів 

управління ним. Враховуючи аспекти нашого дослідження, зазначимо, що для 

управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО доцільно 

говорити про такі методи: а) комунікативно-мовленнєві (творча розмова з 
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наставником, групові дискусії, аналіз соціально-професійних ситуацій, діалогові 

проблемні лекції, метод РАФТ); б) ігрові (дидактичні, рольові ігри, ігри-змагання, 

квести); в) тренінгові (тренінг рефлексивності, професійно-поведінковий тренінг, 

тренінги професійного розвитку та командоутворення); г) інтерактивні 

особистісно-зорієнтовані (діагностувальні семінари-тренінги, проектування 

індивідуальної програми розвитку, віртуальна реструктуризація соціально-

професійного життя, проблемно-моделювальні заняття, професійно-педагогічний 

континуум); д) проектування навчально-просторового середовища, у якому 

здійснюється професійно-освітній процес; е) графічні організатори (фішбоун, 

щоденник розвитку, концептуальна карта, кластери тощо); ж) педагогічна 

інтеракція суб’єктів освіти (дебати, наративні педагогічні реконструкції, активне 

конструювання реальності); з) інформаційно-комунікаційні (обмін досвідом у 

професійних інтернет спільнотах, перегляд з подальшим обговоренням 

відеолекцій провідних фахівців, освітні веб-квести); і) мотиваційні (дерево цілей, 

дерево припущень, “знаю – не знаю – хочу дізнатись”, “хочу – можу”, метод 

“Бортовий журнал”). 
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Висновки до першого розділу 

Аналіз й узагальнення викладених у дисертації результатів дослідження 

уможливлює дійти низки висновків теоретичного характеру. 

1. Поняття “професійно-педагогічна діяльність” ми розглядаємо як основу 

професійного розвитку педагога, як особливий вид соціальної суспільно-

корисної діяльності, спрямований на професійний розвиток молодих педагогів 

через системну цілеспрямовану організовану взаємодію з усіма учасниками 

педагогічного процесу.  

2. Дослідження феномена професійного розвитку молодого педагога закладу 

дошкільної освіти здійснене з позицій особистісно-діяльнісного, суб’єктного, 

акмеологічного, аксіологічного, системного, компетентнісного та 

технологічного підходів. Поняття “професійний розвиток щодо молодого 

педагога закладу дошкільної освіти” потлумачуємо як багатокомпонентну, 

інтегральну характеристику особистісно-професійних змін, зумовлених 

системою зовнішніх та внутрішніх впливів у професійно-педагогічній 

діяльності. 

3. Вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців дало можливість 

виділити такі форми роботи з професійного розвитку молодих педагогів: 

адаптаційний курс, стажування; позашкільна програма входження в професію; 

індивідуальна робота з траєкторією розвитку молодого педагога; зниження 

навантаження на молодого педагога під час входження в професію; поточне 

здійснення оцінки діяльності; менторство, коучинг, наставництво.   

4. Аналіз сучасного стану професійного розвитку молодих педагогів показав, що 

попри існування в українських ЗДО проблем кадрового забезпечення (дефіциту, 

старіння й фемінізації педагогічних кадрів), у країні не здійснюється ефективна 

цілеспрямована освітня політика щодо професійного розвитку молодих 

педагогів, удосконалення нормативно-правового, науково-методичного й 

адміністративного забезпечення цього процесу.  
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5. Успішність та результативність професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО залежить від системи управлінських впливів. На основі 

проведеного дослідження поняття “управління професійним розвитком молодих 

педагогів в умовах закладу дошкільної освіти” – це система спеціальних 

впливів, які спрямовані на забезпечення тісної взаємодії досвідчених та 

молодих спеціалістів у реальних умовах закладу дошкільної освіти з метою 

покращення результатів діяльності ЗДО, за умови забезпечення професійного 

розвитку учасників освітньої взаємодії.  

6. Сутність системи управління професійним розвитком молодих педагогів в 

умовах ЗДО полягає в упорядкуванні сукупності організаційно-педагогічних 

умов. Як умови успішного професійного розвитку молодих педагогів ми 

визначили такі: розроблення й реалізація індивідуальної програми 

професійного розвитку молодого педагога в умовах закладу дошкільної освіти; 

впровадження технології професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва; створення в колективі сприятливої психологічної атмосфери 

творчої партнерської взаємодії.   

Справедливість теоретичних висновків перевірено під час 

експериментального дослідження. 

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці: [17; 18; 22; 25; 27; 29; 31]. 
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РОЗДІЛ 2 

Наставництво у професійному розвитку молодих педагогів 

в умовах закладів дошкільної освіти 

У другому розділі  маємо уточнити сутність феномену “наставництво” та 

його роль у професійному розвитку молодих педагогів у закладах дошкільної 

освіти, узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід організації наставництва як 

технології професійного розвитку молодих педагогів, схарактеризувати типи 

наставників і молодих педагогів за сукупними особистісно-професійними 

ознаками. 

2.1. Наставництво як управлінський феномен і психолого-педагогічний 

механізм професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

Передусім уважаємо за необхідне визначити наше розуміння поняття 

“наставництво”, яке ґрунтується на аналізі теоретичних досліджень і вивченні 

передового досвіду.  

Зауважимо, що проблема наставництва була предметом наукового інтересу 

в різні часи історії. Саме слово “наставник”, яке є перекладом з англійського 

слова “mentor” грецького походження, пов’язаного з ім’ям наставника Телемака, 

сина Одіссея в поемі Гомера “Одіссей”, за довгі часи неодноразово змінювало 

своє первинне значення [316]. За довідковими джерелами, наставник – це “той, 

хто дає поради, навчає; порадник, учитель (у діалектах – наглядач)” [296, с. 800]; 

“особа, що здійснює індивідуальне чи групове професійне навчання 

безпосередньо на робочому місці” [232, с. 480]; “вихователь, учитель” [255, 

с. 631]. 

Від Конфуція й до наших часів мислителі завжди піднімали педагога, 

вихователя як наставника на п’єдестал [243], всіляко підкреслюючи, що його роль 

полягає в тому, щоб дозволити відбутися, реалізуватися своєму учневі, стати 

кращим за свого наставника (Ж.-Ж. Руссо, Й. Гете) [74]. 

У сучасному науково-практичному дискурсі поняття “наставник” набуло 

нових смислів: наставник – людина, яка забезпечує супровід у складних життєвих 
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умовах (О. Сапригіна досліджувала наставництво неповнолітніх, які стоять на 

обліку в органах системи профілактики); наставник у роботі з дітьми 

позбавленими батьківського піклування (відповідно до Закону України від 

08.09.2016 р. № 1504-VIII “Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”), 

наставник у роботі зі студентами або учнями (наставник студентської групи або 

куратор – В. Нікітіна, наставник бакалаврів – К. Бевз, класний керівник – 

Т. Осипова) [10; 185; 203]. Натомість здебільшого йдеться про наставника у 

професійній діяльності.  

Т. Гуляєва зазначає, що для здійснення функцій наставника найбільше 

підходять педагоги, що мають потребу вкладати свої сили в іншу людину в 

поєднанні з потребою в самопізнанні й самоаналізі, що розглядається як суттєва 

ознака соціально цінної активності вчителів [69, с. 6]. 

У сучасній теорії освіти за кордоном особистості наставника приділена 

значна увага. Так, Г. Льюїс в роботі “Менеджер – наставник”, зазначає, що 

“наставник” – це людина, яка має певний досвід і знання, високий рівень 

комунікації, прагне допомогти своєму протеже набути досвіду, необхідного й 

достатнього для оволодіння професією [157, с. 89]. 

Девід Клаттербак у 1991 році в книзі “Кожен потребує наставника” писав: 

“Наставник – це людина, що володіє досвідом, готова ділитися своїми знаннями з 

менш досвідченими людьми в обстановці взаємної довіри. Головною 

характеристикою наставника має бути поєднання в одній особі ролей батька й 

однолітка, він повинен бути свого роду перехідною фігурою в розвитку індивіда, 

що передбачає не самомилування, вражаючи свого протеже знаннями і досвідом, 

а в здатності піднімати дух і заохочувати учня, ділитися з ним своїм ентузіазмом 

щодо своєї роботи” [305, с. 43]. 

Окрім теоретичних розробок, у різних країнах знаходимо цікавий досвід 

організації наставництва. Так, особливістю наставництва в Німеччині є наявність 

чіткої нормативної бази. Звернення до окремих нормативних документів 

Німеччини (адміністративний регламент Міністерства освіти, науки і культури; 



102 

 

керівництво діяльністю наставників, розроблене Державним Семінаром з 

дидактики і педагогічної освіти; службовий регламент для вчителів, вихователів і 

фахівців в галузі освіти) засвідчило, що в них законодавчо представлені 

положення, які відображають роль наставника в школі, його завдання, функції, 

компетенції, заробітну плату та ін. 

Отже, наставник є суб’єктом професійно-педагогічної діяльності, який 

свідомо й цілеспрямовано координує процес особистісного й професійного 

зростання молодих фахівців шляхом трансляції власного досвіду. Наставник 

поряд із навчанням професії вводить нового робітника у сферу соціально-

психологічних стосунків, через які відбувається реалізація професійної ролі 

робітника [62, с. 227];  

На підставі аналізу низки трактувань сутності поняття “наставник” 

М. Зембицька виокремлює три його найважливіші характеристики: 1) наставник – 

це людина, яка має більший досвід або мудрість, ніж протеже; 2) наставник керує 

протеже, надає консультативну допомогу, спрямовану на його навчання та 

розвиток; 3) між наставником і протеже існує певний емоційний зв’язок, повага та 

довіра [98]. Ми погоджуємося з О. Сапригіною [242, с. 7–8], що, беручи на себе 

обов’язки наставника, педагог відкриває для себе низку переваг: відчуває потребу 

шукати нові перспективи у сфері своєї педагогічної діяльності; отримує 

задоволення від спілкування зі своїми підопічними; стимулює прагнення до 

самовдосконалення; наставництво сприяє розвитку власної педагогічної кар’єри, 

підвищенню його педагогічної кваліфікації, росту довіри до нього в 

педагогічному колективі; наставник отримує можливість не тільки ділитися 

власним досвідом із молодшими колегами, але також і вчитись у них, розширює 

свій арсенал навичок і вмінь, опановує сучасні технології навчання, стилі 

професійної діяльності та ін. 

Постійна системна і своєчасна зворотна реакція вчителя-наставника може 

не лише стимулювати бажання молодого учителя досягти максимальної 

успішності, але й забезпечити стійку мотивацію до професійного зростання в 

подальшому, що, своєю чергою, є основою стосунків наставник – практикант і 
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безпосередньо впливає на поведінку, ставлення й емоційну сторону взаємодії 

досвідченого й молодого вчителів [335]. На сучасному етапі діяльність 

наставника не повинна зводитися тільки до функцій управління. Його авторитет 

визначається особистими рисами: знаннями, життєвим досвідом, громадською 

позицією, людською привабливістю. Спосіб спілкування наставника з молодими 

педагогами передбачає почуття такту, здатність проникати в духовний світ іншої 

людини, співчувати їй тощо [165, с. 19]. 

Отже, наставником може бути лише той, хто є авторитетом для студентів. 

За Г. Коджаспаровою, авторитет учителя розуміємо як особливу професійну 

позицію, що визначає вплив на студентів і надає право приймати рішення, 

висловлювати оцінку, давати поради. Авторитет спирається на особистісні й 

професійні якості наставника: демократичний стиль співробітництва зі 

студентами, здатність до відкритого спілкування, позитивну Я-концепцію 

наставника, його прагнення до постійного вдосконалення, ерудованість, 

компетентність, справедливість і доброту, загальну культуру [118, с. 10].  

Головне завдання наставника у світлі вимог Рекомендацій Ради Європи 

полягає в тому, щоб на основі критичного аналізу навчально-виховної діяльності 

визначити рівень методичної, теоретичної та практичної підготовки практиканта й 

розробити стратегію його професійно-методичного зростання [186]. 

На підставі вищезазначеного, як робоче визначення пропонуємо таке: 

наставник – це досвідчений авторитетний вмотивований працівник, консультант, 

координатор особистісного-професійного зростання молодих педагогів, який у 

межах освітнього простору навчального закладу здійснює їх педагогічний 

супровід, спрямований на взаємний професійний розвиток на засадах 

партнерства. 

Систему суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, що ґрунтується на актуалізації 

наставником життєвого й професійного досвіду, його педагогічній підтримці в 

розвитку особистості молодого педагога і передбачає створення сприятливих 

умов для самоусвідомлення ним власного “Я”, самоактуалізації, самореалізації й 

самовдосконалення за власною освітньою програмою розвитку, ми розуміємо як 
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педагогічне наставництво. 

З огляду на професійну діяльність учителя наставництво трактують як одну 

з форм передання педагогічного досвіду, під час якої педагог-початківець 

практично засвоює професійні прийоми під безпосереднім керівництвом 

педагога-майстра [232, с. 480–481]. Суть наставництва характеризується такими 

діями, як: “підтримувати”, “керувати”, “сприяти”. Отже, закцентовано увагу на 

тому, що діяльність наставника пов’язана зі слуханням, задаванням питань і 

відкриттям перспектив, а не з інструктажем, наказами й обмеженнями.  

За радянських часів поняття “наставництво” трактувалося як форма 

комуністичного виховання та професійної підготовки молоді на виробництві, в 

професійно-технічних училищах і здійснювалася передовими досвідченими 

робітниками, майстрами, інженерно-технічними працівниками [226].  

Підтримуємо думку Л. Денисюк, що в педагогічному наставництві варто 

сконцентруватися на особистісних потребах людини, її ціннісних вимірах щодо 

пізнання світу, самопізнання, наданні можливості кожному досягти бажаного на 

підставі розвитку власних якостей, за рахунок власних зусиль [75].  

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення цього поняття, яке 

запропонували американські автори Ю. Андерсон (E. Anderson) і А. Шеннон 

(A. Shannon), згідно з яким наставництво – це процес навчання й виховання, під 

час якого людина, що оволодіває значним досвідом і знаннями, реалізуючи 

еталонну функцію, здійснює навчання, опіку, підтримку, консультування, а також 

надає дружню допомогу менш досвідченому [299]. 

Даючи визначення наставництву, одні науковці називають його навчальним 

партнерством між двома або більше особами, які мають бажання ділитися 

досвідом або розвивати спільний інтерес (Л. Тілман [333, с. 391–392]), інші – 

розуміють його як робочі стосунки між старшими і молодшими членами 

організації. Наставник, який має досвід та владу в організації, є для молодого 

вчителя особистим радником, інструктором і тренером і сприяє кар’єрному 

зростанню свого протеже (Е. Стокдейл [332]). 
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З огляду на зазначене, завдання педагогічного наставництва ми вбачаємо в 

утвердженні людини-професіонала як найвищої соціальної цінності, у 

найповнішому розкритті її здібностей, забезпеченні розкриття її особистісно-

професійних якостей [132]. 

Отже, в нашому розумінні, наставництво є однією з форм міжособистісної 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у спільній діяльності, спрямованої на взаєморозвиток 

прикладних професійних компетенцій молодого працівника та наставника з 

метою цілеспрямованого професійного розвитку молодого спеціаліста та 

наставника. 

Результати аналізу теорії й практики здійснення педагогічного наставництва 

засвідчують існування формального й неформального наставництва [49]. 

Формальне наставництво здійснюється цілеспрямовано, є структурованим, 

контрольованим, підзвітним і передбачає офіційне призначення наставника. 

Неформальне наставництво здійснюється у формі добровільних програм 

довільного змісту або спілкування підопічного з наставником, що не є 

регламентованими і підзвітними адміністрації ЗДО. Неформальне наставництво 

виникає в результаті взаємної симпатії, здійснюється в довільній формі, не 

вимагає чіткого дотримання вимог, окреслених програмою наставництва. Ні 

формальне, ні неформальне наставництво, на жаль, не підкріплені фінансовим 

забезпеченням. 

У процесі дослідження з’ясовано, що форми наставництва молодих 

педагогів в умовах ЗДО класифікуються відповідно до таких характеристик:  

1) кількість учасників процесу: індивідуальне, групове, командне; 2) вектора 

розвивальної дії: взаємне, колегіальне, зворотне; 3) засобів наставництва: 

традиційне, електронне, інформаційне (книга та інші джерела); 4) тривалості й 

інтенсивності програми наставництва: планове, ситуативне, корекційне; 5) за 

способом впливу: пряме та опосередковане; 6) за змістом: комплексне та 

предметно-тематичне; 7) за особою, яка здійснює наставництво: досвідчений 

працівник закладу, визнаний авторитет у професії [301; 258; 201]. 
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Традиційною й найбільш поширеною формою педагогічного наставництва є 

індивідуальне наставництво, у межах якого один наставник працює з одним 

молодим педагогом, які спільно складають індивідуальний план наставництва з 

опорою на результати проведеної діагностики. Наставник регулярно відвідує 

уроки молодого педагога, приділяючи особливу увагу їх попередньому й 

підсумковому аналізу, а також проводить власні майстер-класи з їх подальшим 

обговоренням [314].  

У межах групового наставництва один наставник одночасно працює з 

невеликою групою молодих фахівців (зазвичай, від 3 до 6). У процесі роботи, 

наставник залучає всіх учасників групи до рефлексивної бесіди, моделювання 

ситуацій. Для досвідченого вчителя перевагою є заощадження часу; для педагога-

початківця – можливість спільного обговорення проблем і аналізу не лише 

власних успіхів і невдач, але й помилок інших. Однак, недосконалість цієї форми 

роботи з молодими вчителями полягає в неспроможності наставника приділити 

кожному з підопічних достатню кількість часу для вирішення його щоденних 

професійних проблем. 

Концептуально відмінним від традиційного наставництва є взаємне 

наставництво, що ґрунтується на принципі взаємного навчання різних за віком і 

статусом колег, у процесі якого молодий педагог навчає більш досвідченого 

колегу, і навпаки.  

Виникнення командного наставництва пов’язане, насамперед, з негативним 

досвідом здійснення індивідуального наставництва, через несумісність характерів 

і світоглядних позицій. Командне наставництво передбачає роботу декількох 

наставників з одним молодим педагогом або групою початківців, причому 

допомога наставників може здійснюватися і спільно, й індивідуально.  

Протягом двох останніх десятиліть зросла популярність зворотного 

наставництва, у процесі якого молоді фахівці навчають старших і більш 

досвідчених учителів або представників адміністрації школи (наприклад, 

оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями).  
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Стрімкий розвиток інтернет-комунікації сприяв виникненню дистанційної 

форми підтримки молодих педагогів – електронного наставництва 

(теленаставництво, e-mentoring), яке здійснюється шляхом спілкування між 

наставниками й підопічними за допомогою електронної пошти, на професійних 

форумах, блогах або за допомогою відеоконференцій упродовж тривалого періоду 

– від одного до кількох років. Дослідження Е. Еншер, К. Хеуна і А. Бланчард 

доводить, що теленаставництво не поступається традиційному наставництву щодо 

своєї здатності забезпечувати професійну підтримку молодих педагогів, 

допомагати їм певною мірою виконуючи основні функції наставництва – функцію 

кар’єрного зростання, психосоціальну й еталонну функції [309, с. 266–271].  

Слушним вбачаємо виділення інформаційного наставництва, коли молодий 

педагог професійно розвивається через опрацювання різних фахових джерел: 

книг, відеокурсів, вебінарів, пізнавальної інформації та ін. У деяких педагогів 

таким чином виникає настільна книга, у якій можна знайти відповіді на різні 

складні запитання.  

Під час дослідження з’ясовано, що реалізація програм наставництва 

молодих педагогів, зазвичай, є плановим і довготривалим процесом. Однак, у разі 

потреби молодих педагогів в екстреній допомозі щодо вирішення конкретних 

проблем чи конфліктних ситуацій використовується ситуативне наставництво, 

яке, переважно, є короткотривалим. Для розв’язання більш складних проблем 

професійної діяльності молодого педагога здійснюється довгострокове корекційне 

наставництво.  

Наставництво може бути прямим (безпосередній контакт з людиною не 

лише в робочий час, але і в неформальній обстановці) і опосередкованим 

(опосередковано шляхом порад, рекомендацій, але особисті контакти зводяться до 

мінімуму). 

Р. Шакуров розрізняє комплексне і проблемно-тематичне наставництво. 

Комплексне здійснюється на початковому етапі, коли молодий педагог має 

опановувати багато аспектів професійної діяльності [282]. Проблемно-тематичне 

наставництво передбачає вищий рівень підготовленості молодого спеціаліста й 



108 

 

виправдане, коли виникає необхідність глибокого проникнення в окремі 

компоненти педагогічної технології [282, с. 62].  

Мусимо визнати, що найбільш корисним, з позиції нашого дослідження, за 

способами організації є індивідуальне наставництво, яке сприяє професійному 

розвитку молодого педагога, враховуючи індивідуальні особливості та наявні 

умови освітньої установи. Як ми вже зазначали, у сучасних умовах збільшується 

роль електронного наставництва, за умов зменшення кількості досвідчених 

педагогів в освітніх установах (стосується малокомплектних та сільських дитячих 

садків), але воно неспроможне забезпечити захист підопічного, посередництво 

між ним та адміністрацією закладу. Також новою важливою формою 

наставництва ми вважаємо зворотне наставництво, яке дає можливість відчути 

себе успішними та значущими саме молодим педагогам. 

Вивчення історико-педагогічних та філософських джерел дало змогу 

скласти картину існування традицій наставництва як особистісного і 

професійного зростання людини  різних культурах  різних часів [41; 49; 51; 83; 

175; 238, с. 17; 242, с. 6–7; 269; 319; 230; 321;326]. Ця інформація знайшла 

відображення у публікаціях за темою дослідження. 

Проаналізуємо вітчизняну практику застосування наставництва у вихованні 

молодого покоління. Традиційно в давнину, у різні часи наставницькі функції 

виконували старші члени родини та благочестиві сусіди, пізніше  

священнослужителі, годувальниці й гувернери. Цьому періоду притаманна поява 

просвітницького руху, представленого мандрівними дяками, який набув свого 

поширення у ХVΙΙΙ столітті. Про це свідчать такі літературні джерела: Єпіфаній 

Славінецький “Громадянство звичаїв дитячих”; Симеон Полоцький “Обід 

вечерній”, “Вечеря душевна”, “Книжица вопросов и ответов, иже в юности сущим 

зело потребны суть”. 

Про роль наставника Г. Сковорода писав: “Людина народжується двічі: 

фізично й духовно. Біля духовної колиски стоять духовні наставники – спочатку 

родина, а потім вчитель, який стає дитині другим батьком, матір’ю, бо 

прищеплює її душі високі моральні якості віри, надії, любові, глибокої поваги до 



109 

 

рідної землі, свого роду, народу, держави” [250, с. 144-154].  

Осередки освіти існували безпосередньо й на запорізьких землях – 

паланках, а також у фортеці Січі, де вчитель-наставник піклувався не тільки про 

знання, а й про здоров’я молодих воїнів, яких звали джурами або молодиками. У 

своїх наставників вони вчилися жити та перемагати в екстремальних умовах, 

військовому мистецтву. Разом із наставниками джури жили в куренях і одночасно 

навчалися в січовій школі.  

В історії наставництва більш пізніх часів – поява наставників-класоводів у 

гімназіях і семінаріях [242], майстрів виробничого навчання  у радянські часи 

свідчила про затребуваність такої категорії педагогів. Радянські традиції 

наставництва пов’язані з підтримкою цього руху навіть на державному рівні, 

пропагувалися й підтримувалися трудові династії як одна з форм наставництва. 

Так, у 1980-х роках в Україні нараховувалось 2,6 млн. наставників, було 

запроваджено почесне звання “Заслужений наставник молоді”, присвоювалось 

звання “Кращий наставник молоді” [180]. Створений в середині сімдесятих років 

НДІ професійно-технічної педагогіки АПН СРСР займався розробкою психолого-

педагогічних основ наставництва, для чого була створена спеціальна наукова 

лабораторія [198; 199; 200]. Найбільш важливим для нашого дослідження 

висновком, якого дійшли в цій лабораторії, було виявлення залежності якості 

наставницької діяльності від системи її організації [262]. 

Зауважимо, що для радянського періоду характерним був авторитарно-

директивний тип наставника-вихователя, який не відповідав демократичним 

засадам, що і спричинило спрощення або формалізацію інституту наставництва у 

зв’язку зі зміною характеру соціальних відносин у суспільстві. На жаль, 

наставництво, яке відігравало значну роль у сфері навчання й виховання молодого 

покоління за радянських часів, в істинному сенсі цього слова, сьогодні стало 

більше формальним явищем. Натомість слід зазначити, що в сучасному 

освітянському просторі все більшого поширення набувають різноманітні види 

діяльності, які певною мірою забезпечують варіативність реалізації педагогічного 

наставництва, розгляду яких присвячено наступний підрозділ. 
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У 90-і роки перехід до ринкових відносин, зміна професійних пріоритетів і 

цінностей призвели до того, що наставництво як засіб уведення молодих фахівців 

у професію перестало існувати, і вивчення наставництва було перерване. 

Припинення роботи великих підприємств спричинило масові скорочення 

робітників і фахівців, і наставницький рух прийшов у повний занепад. 

Однак наприкінці 90-х рр. деякі підприємства, вирішуючи завдання 

розширення виробництва, стикаються з необхідністю навчання значної кількості 

нових співробітників, і в цих умовах виникає гостра потреба у відродженні 

традицій наставництва, і загальна увага до нього знову зростає. 

Так, сьогодні в Україні створення механізму професійної адаптації 

новопризначених працівників на робочому місці шляхом впровадження системи 

наставництва визначено одним з основних завдань державної кадрової політики 

України. Воно передбачено Стратегією державної кадрової політики на 2012–

2020 роки, схваленою Указом Президента України від 1 лютого 2012 року 

№ 45/2012. 

Проте на сьогодні в системі наставництва в Україні існують проблеми, які 

стримують його розвиток та поширення. Серед них головними є недосконалість 

нормативно-правового забезпечення в організаційних, фінансових, кадрових 

питаннях; недостатність державної підтримки, низький рівень зацікавленості 

багатьох роботодавців. Така ситуація потребує дослідження вказаних проблем та 

особливостей застосування наставництва на різних підприємствах для 

формування пропозицій щодо його розвитку та поширення. 

У зарубіжних країнах поряд з наставництвом існують й інші способи 

взаємодії досвідчених та молодих спеціалістів. Суті терміну “наставництво” 

відповідають аналогічні поняття в інших мовах: в англійській − менторинг, що 

передбачає не тільки роботу з новачками, але й розкриття можливостей 

працівників, розвиток кадрового резерву [187, с. 51; 236]; коучинг (з англійської 

мови “coach” означає “тренувати, готувати до змагань; навчати”) − процес 

підтримки, тренування, стимулювання того, хто навчається, до пробудження його 

внутрішньої сили [304; 318; 328, p. 125]; тьюторство (англ. tutor), яким 
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позначається опікунство, наставництво в навчальній взаємодії, що забезпечує 

реалізацію індивідуального підходу, допомога студентам у визначенні свого 

шляху освоєння матеріалу, персональної освітньої траєкторії прямування до мети 

[55; 92, с. 242; 188, с. 73; 205; 236]; едвізор (англійське слово аdvisor − похідне від 

давньофранцузького “avisen” в значенні “роздумувати, давати раду”) − це 

викладач, який виконує функції академічного наставника студента, що навчається 

за певною спеціальністю, сприяє у виборі траєкторії навчання (формуванні 

індивідуального навчального плану) і освоєнні освітньої програми; представляє 

академічні інтереси учнів і бере участь в підготовці всіх необхідних 

інформаційних матеріалів щодо організації навчального процесу [331]; супервізія 

(від латинського supervidere “дивитися зверху”) − це професійне консультування 

й аналіз доцільності і якості використання практичних підходів і методів 

консультування, а також відносин, що виникають між клієнтом і консультантом 

[256]. 

Існують й інші форми навчання молодих педагогів в умовах робочого місця. 

Вторинне навчання – secondment – близький по суті до відрядження або 

стажування проте вони різняться. Суть цього способу підготовки полягає в обміні 

персоналом, причому кадрами можуть обмінюватися цілі компанії. Сутність 

процесу buddying (від англ. “дружок”) полягає в тому, що за молодим 

спеціалістом закріплюють свого “buddy” − партнера, в обов’язки якого входить 

надання допомоги, підтримки й постійного зворотного зв’язку. Дуже близьким до 

наставництва ми вважаємо shadowing (від англ. shadow − тінь), суть методу 

shadowing полягає в тому, що молодий фахівець слідує за наставником як тінь, 

супроводжує його в реальній виробничій обстановці, що дає можливість 

розвинути навички трудової діяльності та підвищити професійний рівень не лише 

новобранцеві, а й самому наставнику. Дуальне навчання передбачає поєднання 

підготовки у виші з періодами трудової діяльності. Майбутній спеціаліст 

навчається у двох установах, де освоює і практику, і теорію. З одного боку, 

молодий фахівець отримує освіту в навчальному закладі (ЗВО дає теоретичні 
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знання), а з іншого – у виробничій організації, де формуються потрібні професійні 

навички.  

Отже, огляд теорії, історичних традицій і сучасної практики наставництва 

свідчить, що сьогодні воно не зникло, а лише змінило свою форму, стало більш 

різноманітним і більш функціональним. Результати вивчення теоретичних засад і 

практичного досвіду ми врахували в розробці технології наставництва відповідно 

до завдань нашого дослідження. 

 

2.2. Змістовні та процесуальні характеристики технології наставництва 

в системі управління професійним розвитком молодих педагогів у ЗДО  

Перш, ніж розкрити змістовні та процесуальні характеристики розробленої 

нами технології, коротко охарактеризуємо окремі моменти, важливі для 

розуміння її суті. 

Однією з центральних фігур у реалізації технології є наставник. За західною 

традицією це висококваліфікований, досвідчений учитель, який частково або 

повністю звільняється від навчальної роботи з учнями й працює безпосередньо з 

учителем-початківцем (практикантом, протеже тощо), як правило, упродовж його 

першого року роботи в школі (Д. Дьюк) [308]. У сфері сучасного бізнесу під 

наставником розуміють співробітника, який має великий досвід, часто стоїть 

вище за ієрархією й готовий поділитися своїми знаннями й досвідом роботи [69, 

с. 6]. К. Крем, М. Зембицька визначають наставника як людину з передовим 

досвідом і знаннями, обов’язком якої є забезпечення вертикальної мобільності та 

підтримки в процесі побудови кар’єри їх підопічними; виділяють типологічні 

риси наставника [322, с. 27]. Така ж позиція й у Д. Клаттербака, який розглядає 

наставництво в умовах родинних стосунків [305, с. 43]. До розмаїття 

характеристик додамо здатність наставника здійснювати психотерапевтичний 

супровід молодого педагога в умовах ЗДО та забезпечувати вертикальну та 

горизонтальну мобільність і підтримку в процесі побудови кар’єри їхніми 

підопічними. 
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Незважаючи на різноманіття підходів до трактування, ми зробили висновок: 

наставник – це висококваліфікований, досвідчений педагог, який надає 

професійну допомогу педагогу-початківцю впродовж його першого етапу роботи 

в освітній установі, що характеризується наявністю бажання й прагнення бути 

педагогом-наставником, необхідних знань, умінь, навичок, а також 

сформованістю певного світогляду, ціннісних орієнтацій, особистісних якостей, 

що сприятимуть наданню наставницької допомоги на високому професійному 

рівні, та користується повагою та авторитетом у всіх учасників освітнього 

процесу. 

Для створення портрету особистості педагога-наставника зробимо 

теоретичну розвідку з цього питання.  

Закарпатський просвітитель О. Духнович у середині ХІХ ст. виділяв такі 

якості вчителя-наставника: “...Наставник повинен бути обдарованим особливими 

якостями, і між ними: той, хто бажає вчити, повинен мати справжнє покликання 

до цієї служби; повинен мати добрі й правильні знання та відомості з того 

предмета, який хоче викладати іншим; повинен мати чистий і непорочний норов і 

процвітати доброчесностями; повинен бути вже від природи лагідним, поважним; 

повинен учнів своїх любити та їхню любов також для себе заслужити; від 

природи треба йому володіти легким, зрозумілим способом викладання; повинен 

мати потрібні засоби для навчання і наставляння; повинен добрий порядок 

поважати. Хто цих властивостей від природи дарованих не має, той не принесе в 

педагогічній сфері ніякої користі, і краще йому відмовитися від цієї служби, ніж 

коли-небудь... жахливо відповідати за недоліки бути навіки покараним” [65, 

с. 145]. 

До вивчення особистості наставника звертаються й сучасні науковці. 

Американські дослідники А. Рейман і Р. Еделфелт виокремили найважливіші 

риси педагога-наставника, що забезпечують продуктивність стосунків “наставник 

– протеже” в умовах навчального закладу, а саме: ентузіазм і емпатія наставника, 

уміння зрозуміти проблеми молодого вчителя; уміння заохотити вчителя-

початківця; здатність наставника не лише надавати допомогу молодому вчителю, 
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але й отримати зі співпраці корисну для себе інформацію, роблячи партнерство 

вигідним для обох сторін; готовність наставника сприяти розвитку рефлексії у 

протеже; вміння досвідченого педагога створити невимушену атмосферу для 

ефективного обміну досвідом; готовність наставника захищати свого протеже; 

уміння одночасно виконувати завдання й обов’язки різного характеру [327]. За 

твердженням Г. Мешко, “провідна роль належить світогляду і спрямованості 

особистості, мотивам, що визначають її поведінку і діяльність. Ідеться про 

соціально-моральну, професійно-педагогічну і пізнавальну спрямованість 

педагога” [166].  

Вивченню особистісних рис наставника присвячене дослідження 

К. Гнезділової: усі риси особистості слід поділяти на загальні (свідомість), 

моральні (відображення соціальної характеристики особистості), інтелектуальні 

(розумові), вольові та емоційні (саморегуляція особистості). До моральних 

якостей зараховують гуманізм, працелюбство, чесність, принциповість, 

відповідальність та ін. До інтелектуальних – усвідомленість діяльності, логічність, 

розсудливість, об’єктивність та ін. До вольових якостей можна віднести 

самостійність, дисциплінованість, відповідальність, незалежність, активність та 

ін. [61]. 

Деякі з дослідників звертають увагу на таку характеристику педагога-

наставника, як авторитет педагога. Г. Коджаспірова, Б. Лихачов розуміють 

авторитет учителя-наставника як особливу професійну позицію, що визначає 

вплив на педагогів і надає право приймати рішення, висловлювати оцінку, давати 

поради. Авторитет спирається на особистісні й професійні якості наставника: 

демократичний стиль співробітництва, здатність до відкритого спілкування, 

позитивну Я-концепцію наставника, його прагнення до постійного 

вдосконалення, ерудованість, компетентність, справедливість і доброту, загальну 

культуру [118, с. 10].  

Цінна позиція А. Фонарьова [272], який, досліджуючи психологічні 

характеристики професіонала, виділяє чотири ієрархічно пов’язаних між собою 

рівні: індивідуально-виконавський, або інструментальний (задає діяльнісні та 
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поведінкові якості, здатності практично діяти в професійному середовищі й 

проявляти себе), індивідуально-психологічний (виявляє групу індивідуально-

психологічних властивостей та якостей особистості професіонала), соціально-

психологічний (формує соціально-психологічні якості людини, у яких 

розкривається його місце й роль у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми) і 

духовно-культурний (веде до визначення духовно-моральних якостей людини, у 

яких відбивається міра її особистісної зрілості). Не принципово відмінна 

характеристика педагога-наставника, надана О. Никитенко [176]. 

На підставі проведеної теоретичної розвідки [327; 184; 272; 166] було 

узагальнено риси до портрету особистості педагога-наставника. До структурних 

складників особистості педагога-наставника ми відносимо такі: особистісна та 

професійна. Серед особистісних рис визначено мотиваційно-ціннісний (мотивація 

досягнення успіху, ціннісні орієнтації), індивідуально-психологічний (особистісні 

та професійно значущі якості особистості) складники. У структурі професійних 

названі компетентнісний (професійна обізнаність, творчий потенціал) та 

педагогічний (педагогічна техніка, педагогічна мобільність) елементи ( рис 2. 1.). 

 

Рис. 2.1. Структурна схема характеристики особистості педагога-наставника 
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Коротко прокоментуємо схему. 

1. Мотиваційно-ціннісний компонент. З огляду на зміст й ідеї нашого 

дослідження ми розглядаємо мотивацію до наставницької діяльності як 

сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які спонукають педагога до професійної 

наставницької діяльності, задають їй певну спрямованість, визначають її форму, 

тривалість та інтенсивність, які можуть бути внутрішні (інтрисивні) та зовнішні 

(екстринсивні). Прикладом внутрішніх мотивів діяльності наставника в умовах 

ЗДО є інтерес до професійної наставницької діяльності, інтерес до результату 

діяльності, на який спрямоване наставництво; комунікативні мотиви, пов’язані з 

потребою спілкуватися з іншими людьми; потяг до наставницької взаємодії не як 

самоцілі, а як засобу інтелектуального, соціокультурного розвитку; захопленість 

самим процесом вирішення навчальних завдань; потяг та готовність до постійного 

самовдосконалення, саморозвитку. Зовнішні мотиви пов’язані з урахуванням 

різних чинників зовнішнього впливу (мотиви-стимули), які, своєю чергою, 

поділяються на позитивні – матеріальні, просування в роботі, кар’єрі, схвалення 

колективу, престиж, авторитет та ін., досягнення успіху, створення позитивного 

іміджу освітньої установи, та негативні – покарання, критика, осуд та інші санкції 

негативного характеру. На жаль, мусимо констатувати, що система зовнішніх 

впливів на формування позитивної мотивації до наставницької діяльності 

сьогодні в Україні відсутня.  

Іншим складником є цінності та ціннісні орієнтації педагогів-наставників. 

Загальнолюдські цінності: альтруїстичні (сприйняття наставницької діяльності як 

засобу покращення світу, добротворення, надання безкорисної допомоги молодим 

педагогам), екзистенційні (свобода і незалежність у прийнятті рішень щодо своєї 

професійної та наставницької діяльності), гедоністичні (отримання задоволення 

від життя, від взаємодії з молодим педагогом; відчуття щастя; переживання 

позитивних емоцій від співпраці та результатів діяльності молодих педагогів), а 

також базові гуманістичні: життя як головна цінність; доброта як здатність 

прихильно ставитися до людей, молодих педагогів зокрема, щирість у стосунках; 

любов до ближнього (сердечність), відданість; співчуття, здатність ставитися з 
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розумінням до професійних проблем, переживань, турбот молодих педагогів; 

справедливість в оцінці діяльності молодих педагогів, уміння надавати підтримку 

молодим педагогам, а не тільки контролювати та критикувати; совість як тип 

поведінки людини відповідно до морально-етичних норм людської спільноти; 

глибока повага до людської гідності, здатність розкривати найкращі якості 

людини [143]. 

Особистісні цінності: самореалізація (постійно удосконалюватися та 

зростати разом з молодими педагогами; реалізувати свої бажання досягати 

поставлених цілей, обираючи та рішуче здійснюючи конкретні кроки; жити 

вільно (“я сам будую своє життя”), переосмислювати власну поведінку, вибір 

нових стратегій та тактик на шляху гармонійної професійної самореалізації), 

статусні цінності (займати гідне місце в суспільстві, у трудовому колективі 

зокрема; зробити кар’єру; досягти успіхів), комунікативні (радіти спілкуванню з 

іншими; відчувати, що комусь потрібен), когнітивні (розуміти життя; розуміти 

інших, самого себе, своє призначення бути наставником).  

Професійно-педагогічні цінності: ціннісне ставлення до особистості дитини 

та молодого педагога як унікальної індивідуальності, суб’єкта діяльності, 

спілкування й міжособистісних відносин; усвідомлення соціальної значущості 

професії педагога; відчуття відповідальності перед державою за виховання 

молодого покоління; ціннісна орієнтація на творчість у професійній діяльності, 

можливість самоствердження в професії [246]. 

2. Індивідуально-психологічний компонент характеризується набуттям 

педагогом-наставником цілого набору особистісних та професійно значущих 

якостей: 

 загальногромадянських: широкий світогляд, принциповість і стійкість 

переконань; громадська активність і цілеспрямованість; патріотизм і добре 

ставлення до представників інших національностей та країн; гуманізм; високий 

рівень свідомості; оптимізм (віра в людей, у свої сили й можливості); любов до 

праці. 
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 морально-педагогічних якостей: висока моральна зрілість, 

справедливість і об’єктивність; педагогічне спрямування ерудиції, високий рівень 

загальної культури; високий рівень моральних стосунків з людьми; акуратність і 

охайність; чесність, дисциплінованість, вимогливість; уміння спілкуватися з 

людьми. 

 педагогічних якостей: педагогічна спостережливість, педагогічна 

уява, педагогічний такт, педагогічна інтуїція, професійна працездатність. 

 соціально-перцептивних якостей: високий рівень соціального 

сприйняття й спостереження дійсності; активна інтелектуальна діяльність 

(систематизація й узагальнення соціально-професійного досвіду взаємодії з 

молодими педагогами в умовах ЗДО); швидка орієнтація в педагогічних 

ситуаціях; висока культура мовлення (фонетична чіткість, експресія, емоційність, 

змістовність і виразність); володіння мімікою, тоном голосу, рухами, жестами. 

 емоційно-вольових якостей: характеризується наявністю розвинутої 

сили волі, цілеспрямованості, працездатності, впевненості у своїх педагогічних 

силах, здатності до рефлексії та емпатії, а також наявністю завзятості та 

наполегливості в досягненні поставлених цілей (позитивна “Я-концепція”). 

Індивідуально-психологічні особливості: тип вищої нервової діяльності, 

темперамент, екстраверт і інтроверт, особливість сприйняття інформації (аудіал, 

візуал, кінестетик, дискрет), твердість характеру, витримка й влада над собою; 

самостійність і діловитість у вирішенні професійно-педагогічних задач. 

3. Компетентнісний компонент. Про сформованість його свідчать 

наявність необхідних знань, умінь та навичок здійснення наставницької 

діяльності, наставницької світоглядної позиції, усталеність педагогічної техніки, 

культури педагогічного спілкування та професійних умінь, що сприятимуть її 

виконанню на високому професійному рівні:  

педагогічна обізнаність (ґрунтовні й системні знання в різних напрямах 

теорії та технології педагогічної праці: про сутність, зміст, складники, етапи 

розвитку педагогічного професіоналізму молодих педагогів в умовах ЗДО; 
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коеволюція надситуативного, критичного й оригінального педагогічного 

мислення; сформованість наукового передбачення, вміння прогнозувати 

результати навчальної та виховної діяльності; варіативність дій у самостійному 

пошуку інформації про шляхи професійного розвитку педагога; здатність легко 

продукувати велику кількість ідей); 

творчий потенціал: системна характеристика особистості, що дає їй 

можливість творити, знаходити нове, приймати рішення та діяти оригінально й 

нестандартно в різних ситуаціях; 

культура педагогічного спілкування: комунікативні вміння (уміння 

вербальної комунікації (виразність, доступність, правильність мовлення); уміння 

невербальної комунікації (адекватне використання оптико-кінетичних, 

паралінгвальних, проксемічних засобів спілкування); уміння слухати; уміння 

соціальної перцепції (самосприйняття та сприйняття інших); рефлексивні вміння 

(уміння оцінювати власний психічний стан та власну поведінку); організаційно-

управлінські вміння (уміння встановлювати особистісні та ділові стосунки; 

уміння організувати індивідуальні, групові, колективні форми роботи з молодими 

педагогами).  

4. Педагогічний компонент. Для реалізації наставницької діяльності та 

забезпечення результату педагог-наставник повинен володіти: 

педагогічною технікою - необхідна для виконання професійних функцій, а 

саме: уміння володіти собою (володіти загальною культурою інтелектуальної 

діяльності (критичного мислення, пам’яті, сприйняття, уваги тощо), керувати 

своїм емоційним станом, уміння співпрацювати; стежити за своїм зовнішнім 

виглядом; уміння керуватися основами психотехніки; 

здатністю до педагогічної рефлексії: 

- уміння стати на місце іншого, виявити емпатію (здатність до співчуття), 

зрозуміти причини поведінки молодого педагога в процесі взаємовідносин; 

аналізувати прожиті ситуації й враховувати їх досвід у власних поведінкових 

стратегіях та стратегіях молодих педагогів; 

- здійснювати покрокову організацію діяльності: визначати цілі, планувати 
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роботу, прогнозувати наступний хід дій, повертатися назад і оцінювати 

правильність обраного плану, корелювати результати з метою діяльності, 

прогнозувати перспективи розвитку; 

- тактично мислити, об’єктивно й неупереджено оцінювати педагогічні факти та 

явища; доказово, аргументовано, ясно викласти власну точку зору; 

- забезпечити підтримку молодому педагогу в русі до самореалізації та творчого 

самовизначення, вибудувати стосунки на засадах партнерства, співтворчості й 

рівноправності (І. Кондратець). 

педагогічною мобільністю, яка виявляється в здатності особистості до 

внутрішньої мобілізації власних ресурсів з метою адаптації в освітньому 

середовищі, що постійно змінюється, у нарощуванні власного ресурсу для 

розв’язання нових завдань, до швидкого пересування, змін;  

методичні здібності: здібність застосовувати наявні знання в практичній 

діяльності; досвід розв’язання навчальних методичних задач; досвід професійної 

діяльності; лідерські якості; самоменеджмент, сміливість і рішучість, готовність 

до ризику. 

Зауважимо на важливості кожного зі структурних компонентів, оскільки 

відсутність або несформованість певного компонента призводить до зниження 

результатів взаємодії наставника та молодого педагога в умовах ЗДО. 

Для успішної реалізації технології важливо враховувати типологію 

наставників, яку досліджували вітчизняні й зарубіжні науковці.  

Підставами для визначення типів особистості слугували універсальні 

ціннісні орієнтації (розкриття істини; користь та вигода; гармонія; любов і 

визнання людей; влада; Бог (Е. Шпрангер); ставлення до спілкування з іншими 

людьми (відданий, агресивний, відчужений) (К. Хорні); унікальні екзистенціальні 

потреби в альтруїзмі, творенні, раціоналізмі, ідентичності, потреби в коренях 

(Е. Фромм); співвідношення поведінки і внутрішніх мотивів (В. Норакідзе); типи 

творчої спрямованості (В. Андрєєв). Цей список можна було б продовжити, адже 

над типологією наставників, які по суті є педагогами, розмірковували науковці 
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різних часів (В. Кан-Калік, Я. Корчак, Е. Костяшкін, В. Сорока-Росинський, 

Є. Рогов та ін.). 

На основі теоретичних розвідок зроблено спробу скласти типологію 

наставників молодих педагогів у ЗДО. Реально оцінюючи ситуацію, припускаємо, 

що в конкретної особи, враховуючи її професійно-особистісні характеристики, 

свій підхід до власної професійної діяльності, особлива педагогічна техніка, 

сформовані здібності й уподобання, особливості світогляду й досвід, – усі 

структурні складники не можуть бути розвинені однаково, один зі структурних 

компонентів може бути домінантним, що знайде своє відображення у взаємодії з 

молодим педагогом. Свою спробу встановити такі взаємозалежності ми 

представили в таблиці 2. 1. 

Таблиця 2. 1. 

Визначення типу педагога-наставника молодих педагогів 

домінантний 

структурний 

компонент 

портрету 

особистості 

педагога-

наставника 

домінантна 

функція 

етапи 

професійного 

розвитку 

молодого 

педагога 

тип наставника (залежно від 

домінантного складника 

особистості наставника) 

спрямованість 

на себе, для 

себе 

спрямованість на 

інших, для інших 

Особистісний психо-

терапевтична  

ознайомчий вічна дитина 

 

велике серце 

Мотиваційний   стимулююча 

 

пошуково-

інформаційний 

диктатор авторитет  

 

Когнітивно-

діяльнісний 

унаочнення 

способу дій 

моделювально-

конструктивний 

комунікатор золоті руки 

 

Педагогічний консультативно-

рефлексивна 

стабілізаційно-

інтерпретаційний 

шукач світлий розум 

 

 

Як бачимо зі змісту таблиці, на підставі проведеного теоретичного та 

діагностичного дослідження ми виділили такі типи особистості педагогів-

наставників: “Вічна дитина”, “Велике серце (гуманіст)”, “Світлий розум 

(аналітик, критик)”, “Золоті руки (майстер, талант)”, “Їжакові рукавиці” 

(диктатор)”, “Шукач”, “Авторитет”, “Комунікатор”. Під час створення 

типологічного портрету звернули увагу на індивідуально-психологічні 

характеристики особистості педагога-наставника та ризики, пов’язані з 
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можливими наслідками взаємодії молодого педагога з таким наставником. 

Детальний опис індивідуально-типологічних характеристик педагогів-наставників 

подано у додатку Б. 

У системі відносин “людина – людина” не можна гарантувати абсолютного 

результату, якщо не враховувати індивідуальні особливості учасників процесу. 

Тож, для ефективного впровадження технології, що буде схарактеризована нижче, 

маємо на основі проведеного теоретичного дослідження за особистісно-

професійними характеристиками типологізувати молодих педагогів. В основу 

класифікації покладено визначені основні компоненти професійного розвитку 

молодого педагога в умовах ЗДО (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

компетентнісний). Відповідно до них визначено домінантний показник 

(умотивованість, відкритість новому знанню, контактність, емоційна лабільність). 

У кожної людини можна виділити провідний психічний процес (відчуття, 

почуття, мислення та інтуїція). Відповідно отримуємо такі типи особистості 

молодого педагога ( таблиця 2. 2.). 

Таблиця 2. 2. 

Матриця типологічних характеристик молодого педагога 

критерій 

професійного 

розвитку 

домінантний 

показник 

визначення 

типу 

особистості 

молодого 

педагога 

провідний психічний процес 

відчуття почуття мислення інтуїція 

ціннісний вмотивованість випадкова 

людина 

пристосува-

льник 

виконавець новатор 

когнітивний відкритість 

новому знанню 

чистий 

аркуш 

лже-

професор 

учень професор 

компетентнісний контактність слухач артист конкурент партнер 

емоційний емоційна 

лабільність 

робот песиміст реаліст оптиміст 

 

Нами виділені такі типи особистості молодого педагога за показниками: 

 Контактність (партнер, конкурент, артист/промовець, активний слухач); 

 Вмотивованість (новатор, виконавець, пристосувальник, випадкова людина); 
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 Емоційна лабільність (оптиміст, песиміст, робот, реаліст); 

 Відкритість новому знанню (чистий аркуш, учень-відкрита книга, професор, 

лже-професор).  

Під час створення типологічного портрету були враховані індивідуально-

психологічні характеристики особистості молодого педагога, можливі ризики та 

позитивні перспективи їх подальшого професійного розвитку. Детальний опис 

кожного типу представлено в додатку В.  

Цілком погоджуючись із визначеним Т. Осиповою векторним підходом до 

визначення функціональної системи роботи педагога-наставника у ЗДО, 

зауважимо, що функції педагога-наставника молодих педагогів в умовах ЗДО 

мають певні особливості. У класифікації функціональних векторів спираємось на 

структуру особистості педагога-наставника, яка складається з таких компонентів: 

мотиваційного, особистісного, когнітивно-діяльнісного та педагогічного. 

Відповідно до цих складників визначили функціональні вектори, які виступають 

домінантними на певних етапах професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО. На кожному з етапів педагог-наставник відповідно виконує 

домінантну функцію та декілька супровідних, тому ми говоримо про систему 

функцій, з яких складається функціональний вектор (див. табл.  2. 3.).  

Таблиця 2. 3. 

Функціональні вектори управління професійним розвитком молодих 

педагогів в умовах ЗДО 

структурні 

компоненти 

діяльності 

педагога-

наставника 

функціональ

ний вектор 

управління 

професійним 

розвитком 

молодого 

педагога 

домінантна 

функція 

система функцій етап професійного 

розвитку 

молодого педагога 

мотиваційний вектор 

спрямування 

психотерапевтич

на 

мотиваційна  

професійно-

ідентифікативна 

І ознайомчий 

особистісний вектор 

актуалізації 

еталонна аналітико-

прогностична 

розвивальна 

ІІ пошуково-

інформаційний 

когнітивно- вектор консультативна комунікативно- ІІІ моделювально-
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діяльнісний взаємодії організаційна 

фасилітативна 

конструктивний 

педагогічний вектор 

корекції 

рефлексивно-

коригувальна 

дослідницько-

творча 

методична 

ІV 

стабілізаційний 

 

У педагогічному наставництві виокремлюємо такі функціональні вектори, що 

взаємопов’язані з реалізацією певних функцій: 

 вектор спрямування (психотерапевтична, мотиваційна, професійно-

ідентифікативна функції); 

 вектор актуалізації (еталонна, аналітико-прогностична, розвивальна 

функції); 

 вектор взаємодії (консультативна, комунікативно-організаторська, 

фасилітативна функції); 

 вектор корекції  (рефлексивно-коригувальна, дослідницько-творча, 

методична функції) (див. рис. 2. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 2. Функціональні вектори реалізації педагогічного наставництва 

Як бачимо зі схеми, у кожному з чотирьох функціональних векторів одна з 

функцій домінантна: для вектора спрямування – це психотерапевтична функція, 

що сприяє встановленню довірчих, душевних взаємовідносин між наставником та 
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молодим педагогом, із врахуванням їхніх почуттів та переживань. Для вектора 

актуалізації – це еталонна функція, що пов’язана з формуванням еталону 

педагогічної дії через детальний показ способів взаємодії з дошкільниками, тобто 

показ результатів, яких має дійти молодий педагог у своєму професійному 

розвитку. Для вектора взаємодії – консультативна функція, що полягає в наданні 

допомоги педагогу у вирішенні конкретної проблеми через вказівку на можливі 

способи її вирішення або актуалізацію додаткових здібностей фахівця. Для 

вектора корекції – рефлексивно-коригувальна функція, що передбачає корекцію 

всіх виховних впливів, спрямованих на молодих педагогів; посилює або фокусує 

позитивні впливи й нейтралізує або послаблює негативні впливи; здійснює 

корекцію самооцінки, за потребою корекцію статусу молодого педагога в 

колективі. 

Забезпечення професійного розвитку молодих фахівців дошкільного 

виховання, необхідного для ефективної професійної діяльності, потребує 

відповідної технології.  

У педагогічній теорії має місце велика кількість характеристик і визначень 

педагогічних технологій як організаційно-методичного інструментарію 

педагогічного процесу (А. Беспалько, М. Бершадський, І. Волков, В. Гузєєв, 

І. Дичківська, В. Докучаєва, Б. Лихачов, В. Монахов, І. Підласий, О. Пєхота, 

Г. Селевко, С. Сполдінг, О. Сущенко, Л. Фрідман; Асоціація з педагогічних 

комунікацій і технологій США) [6;38; 81;189; 135; 211; 244]. Отже, аналіз 

досліджень дозволяє дати узагальнене визначення поняття педагогічна технологія 

як науково обґрунтованої системної моделі діяльності всіх учасників освітнього 

процесу, яка містить опис алгоритму дій з розв’язання певної освітньої проблеми. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел, наукової літератури, нормативних 

документів, власний багаторічний досвід управлінської діяльності та проведене 

дослідження дозволили констатувати, що в сучасній педагогічній практиці є низка 

об’єктивних суперечностей, що зумовлюють необхідність моделювання, 

теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки технології 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва. 
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Для розробки технології було використано метод моделювання 

(К. Батароєв, В. Докучаєва, Т. Сорочан, В. Штофф [7, с. 93; 9; 84; 162; 204; 226; 

259; 278; 288]), результатом якого стала технологічна модель як унаочнений образ 

системної роботи в ЗДО, спрямованої на професійний розвиток молодих педагогів 

на основі наставництва. У нашому дослідженні ми будемо виходити з того, що, 

використовуючи педагогічне моделювання, можна створити теоретичну основу 

процесу професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва, що 

характеризуються цілісністю, несуперечністю, певною повнотою, та об’єктивно 

описати означений процес в умовах невизначеності. 

Спираючись на аналіз вищезгаданих теорій моделювання, можемо дійти 

висновку, що під час розробки моделі технології професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва ми вбачали своїми завданнями: 

осмислити соціальне замовлення, сформулювати стратегічну мету й завдання, які 

вирішуються колективом ЗДО, щоб забезпечити їх взаємопов’язаність з метою 

технології; розкрити теоретичні й методичні основи (напрями, наукові підходи, 

закономірності, принципи, функції), схарактеризувати етапи технології, форми, 

методи та засоби досягнення поставленої мети, виділити критерії, за якими буде 

оцінюватися результат упровадження моделі цієї системи, та провести моніторинг 

ефективності технології управління професійним розвитком молодих педагогів в 

умовах ЗДО на основі наставництва (дивись рис. 2. 3.) 

 До компонентів технологічної моделі було віднесено: теоретико-цільовий як 

наукове обґрунтування на підставі парадигмальних, концептуальних ідей, 

підходів, принципів; організаційно-технологічний як спеціально організована 

технологія взаємодії; як сукупність компонентів професійного розвитку, які 

реалізувалися на відповідних процесуальних етапах упровадження педагогічних 

умов професійного розвитку молодих педагогів; оптимальну партнерську 

взаємодію в системі “наставник – молодий педагог”; рефлексивно-коригувальний 

як комплекс діагностувальних методик, критеріїв, рівнів і результату 

професійного розвитку молодих педагогів. Прокоментуємо їх. 
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Рисунок 2. 3. Модель упровадження технології професійного розвитку на 

основі наставництва 

Теоретико-цільовий компонент моделі представлено метою та завданнями, 

соціальним замовленням та принципами, на яких базується наше дослідження 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва. 

Соціальне замовлення визначається якісним здійсненням професійної діяльності 

молодими педагогами. Метою технології професійного розвитку на основі 

наставництва є стійкий професійний розвиток молодого педагога в умовах ЗДО, 

що відповідає нормативно-правовим і суспільним вимогам та їхнім власним 

потребам, орієнтований на безперервність удосконалення упродовж життя.  

Завдання  професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО: формування 

мотивації професійного розвитку у творчому освітньому середовищі; розширення 

професійної компетентності молодих педагогів; формування професійно-



128 

 

значущих якостей педагогів; розвиток рефлективної культури педагогів. 

Розглянемо їх конкретніше. 

Суб’єктами реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів 

на основі наставництва є молоді та досвідчені педагоги.  

Під принципами ми розуміємо певні вихідні, нормативні вимоги до 

організації діяльності технології професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО на основі наставництва, які забезпечують її ефективність та 

результативність. Принципи професійного розвитку  (педагогічної підтримки; 

індивідуального підходу; суб’єкт-суб’єктної взаємодії; партнерства і співпраці; 

рефлексивної спрямованості; технологічності; інноваційності; фахової 

спрямованості) взаємопов’язані та зумовлюють один одного. 

Організаційно-технологічний компонент моделі технології професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва характеризує 

етапи впровадження технології: аналітико-прогностичний (діагностика 

професійного розвитку молодих педагогів та визначення їх проблем і утруднень), 

проблемно-пошуковий (створення індивідуальної програми професійного 

розвитку молодих педагогів), операційно-технологічний (набуття молодими 

педагогами професійної компетентності в процесі безпосередньої практичної 

педагогічної діяльності), рефлексивно-коригувальний (здійснення поточного 

контролю за результатами професійного розвитку молодих педагогів, внесення 

коректив у застосування технології). 

Рефлексивно-коригувальний компонент визначає оцінно-критеріальні засади 

досліджуваного феномена, що включають: критерії, показники та рівні 

сформованості професійного розвитку молодого педагога, діагностичну методику, 

систему показників рейтингової оцінки результативності професійної діяльності, 

які безпосередньо стосуються кінцевих результатів процесу професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО.  

Розглянемо більш детально завдання технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва в умовах ЗДО. 
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1. Формування мотивації професійного розвитку у творчому 

освітньому середовищі. 

Середовищний підхід у вихованні визначено інструментом 

опосередкованого управління процесом розвитку [231]. У межах нашого 

дослідження ми з’ясували основні змістовні характеристики саме творчого 

розвивального середовища, яке сприятиме стійкому професійному розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО: людиноцентричність, баланс між стабільністю 

освітнього середовища та його динамізмом (здатністю перетворюватися); 

випереджальний характер перетворення середовища, представлення 

максимальних можливостей для занурення молодого педагога у сферу 

професійної діяльності; участь суб’єктів освітнього процесу (молодих та 

досвідчених педагогів) у розвитку освітнього середовища, яке є доброзичливим та 

комфортним для професійного розвитку, яке є мотивувальним чинником для 

молодих педагогів, спрямованих на професійний розвиток.  

Зауважимо, що творче середовище здатне створювати сприятливі умови для 

мотивування, зараження творчим духом, ідеями, спільним настроєм тощо [168, 

с. 23], причому як зонішнього так і внутрішнього [210]. Формування позитивної 

внутрішньої мотивації до професійного розвитку у творчому освітньому 

середовищі сприятиме стійкому професійному розвитку молодих педагогів в 

умовах ЗДО. Для успішного розвитку мотивації будь-яке зовнішнє стимулювання 

молодого педагога має поєднуватися з активним процесом самомотивації, а 

позитивна професійна мотивація може навіть компенсувати брак здібностей, але, 

на жаль, відсутність професійної вмотивованості не компенсує навіть найвищий 

рівень спеціальних здібностей. 

2. Розширення професійної компетентності молодих педагогів. На 

сьогодні в державних документах компетентність розглядається з кількох 

позицій: як готовність молодого педагога виконувати свої професійні обов’язки 

відповідно до сучасних вимог теорії і практики, як знання й досвід діяльності в 

педагогічній галузі та як обізнаність молодого педагога у фаховій сфері [82; 68; 

276; 91]. 
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Переконані, що неможливо досягти нової якості освіти (нових освітніх 

результатів, що відповідають потребам розвитку суспільства) за рахунок 

збільшення обсягу знань і навіть за рахунок зміни змісту знань з окремих 

предметів. Приєднуємося до думки шотландського психолога Дж. Равена, що свою 

діяльність з метою розширення професійної компетентності молодих педагогів 

потрібно спрямувати на розвиток уміння працювати самостійно без постійного 

керівництва та контролю, тобто самостійно приймати рішення в межах своєї 

діяльності та визначати конкретні шляхи й методи їх реалізації; на розвиток здатності 

брати на себе відповідальність за власні рішення та наслідки їх практичної реалізації; 

на розвиток уміння виявляти ініціативу, не бути пасивним виконавцем чужих рішень 

у формі наказів та інструкцій; на формування готовності бачити проблеми та 

здатність знаходити шляхи їх розв’язання; на розвиток уміння аналізувати нові 

ситуації та застосовувати наявні знання для їх аналізу; на формування здатності та 

готовності засвоювати нові знання з власної ініціативи; на формування готовності 

виявляти інтерес до механізмів роботи організації та суспільства загалом; на 

формування здатності працювати в команді з іншими людьми, брати на себе роль 

лідера [228, с. 33–34]. Поступове розширення меж професійної свободи й довіри 

мають забезпечити позитивні зміни в набутті професійної компетентності. 

3. Формування професійно-значущих якостей педагогів. У процесі 

освоєння й виконання діяльності психологічні якості поступово 

професіоналізуються, утворюючи самостійну підструктуру [281, c. 67]. Під час 

вивчення індивідуальних особливостей молодих педагогів ми враховували, що 

деякі з них можуть бути незмінними й відносно стабільними (наприклад, 

типологічні властивості нервової системи), інші, навпаки, підлягають розвитку й 

тренуванню. Для педагогів, безперечно, важливою умовою успішного здійснення 

професійної діяльності є сформованість таких моральних якостей, як чуйність, 

справедливість, чесність, принциповість, самокритичність, скромність, 

дисциплінованість, працьовитість [248].  

У межах нашого дослідження важливим завданням є виявити інтеграційний 

комплекс професійно значущих якостей молодого педагога, які дозволять йому 
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досягти необхідного рівня сформованості компетенцій та в короткий термін 

продемонструвати високу професійну компетентність. 

4. Розвиток рефлексивної культури педагогів. Наукові дослідження 

свідчать про те, що розвиток професіоналізму особистості корелює з 

рефлексивною організацією діяльності суб’єкта праці (В. Желанова, Я. Смірнова 

та ін.). Завдання рефлексивного компоненту діяльності молодих педагогів 

визначене досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, 

орієнтацією на індивідуально-особистісний розвиток та вдосконалення дітей: 

навчитися адекватно себе сприймати, оцінювати власну позицію, визначати й 

аналізувати причини своєї поведінки, її результативні параметри й допущені 

помилки, діагностувати професійно значущі особистісні якості, усвідомлювати 

зміни індивідуальної програми власного професійного зростання; аналізувати 

кожну педагогічну подію; стати на місце іншого, виявляти емпатію (здатність до 

співчуття), розуміти причини поведінки іншого суб’єкта в процесі 

взаємовідносин; аналізувати прожиті ситуації й враховувати їхній досвід у 

власних поведінкових стратегіях; здійснювати покрокову організацію діяльності: 

визначати цілі, планувати роботу, прогнозувати наступний хід дій, повертатися 

назад і оцінювати правильність обраного плану, корелювати результати з метою 

діяльності, прогнозувати перспективи розвитку; тактично мислити, тобто 

конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та оперативні, приймати 

оптимальне рішення в умовах невизначеності, гнучко перебудовуватися 

відповідно до зміни ситуації; об’єктивно й неупереджено оцінювати педагогічні 

факти та явища; доказово, аргументовано, ясно й дохідливо викладати власну 

точку зору; аналізувати й акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогічної 

практики; забезпечити кожній дитині підтримку в русі до самореалізації та 

творчого самовизначення, вибудувати стосунки з вихованцями на засадах 

партнерства, співтворчості й рівноправності. 

Як уже зазначалося попередньо, управління професійним розвитком 

молодого педагога в умовах ЗДО має кілька рівнів: адміністративний, командний 

(колегіальний), наставницький та оперативний (особистісний). Відповідно до 
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визначених рівнів суб’єктами управління є: адміністрація, колеги або команда, 

наставник та сам педагог особисто. Об’єктом управління є процес професійного 

розвитку молодого педагога.  

На адміністративному рівні завідувач та вихователь-методист здійснюють 

управління професійним розвитком молодих педагогів (планування, корекцію й 

контроль) через реалізацію індивідуальної програми молодим педагогом та 

загального плану роботи колективу загалом. Головним напрямком програми є 

забезпечення стійкого професійного розвитку молодих та досвідчених педагогів. 

Реалізація намічених завдань складає змістове наповнення функцій 

управління професійним розвитком молодого педагога в умовах ЗДО, про які 

йшлося в попередньому підрозділі: за вектором спрямування (психотерапевтична, 

мотиваційна, професійно-ідентифікативна функції), за вектором актуалізації 

(еталонна, аналітико-прогностична, розвивальна функції), за вектором взаємодії 

(консультативна, комунікативно-організаторська, фасилітативна функції), за 

вектором корекції (рефлексивно-коригувальна, дослідницько-творча, методична 

функції). 

На колегіальному (командному) рівні управління професійним розвитком 

молодих педагогів в умовах ЗДО члени педагогічного колективу активно залучені 

до процесу управління професійним розвитком молодих педагогів через участь у 

динамічних, творчих чи проблемних групах, які організовуються для розробки 

певного питання, над яким працює колектив. Головними завданнями діяльності 

педагогічного колективу в управлінні професійним розвитком є такі: спільна 

взаємодія в командній роботі в межах розробки спільної теми; спонукання 

молодих педагогів до активної участі в заходах з професійного розвитку, а також 

саморозвитку та самовдосконалення своїх навичок; забезпечення можливості 

спільного обговорення проблем і аналізу не лише власних успіхів і невдач, але й 

помилок інших молодих вихователів; взаємозбагачення професійного досвіду 

через обмін інформацією, знаннями, ідеями з іншими членами колективу.  

На наставницькому рівні управління професійним розвитком молодих 

педагогів в умовах ЗДО педагог-наставник забезпечує практичне втілення 
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програми професійного розвитку молодого педагога через тісну міжособистісну 

взаємодію зі своїм підопічним (як це видно з моделі, характер і зміст цієї 

взаємодії поступово змінюються).  

Головними завданнями діяльності педагога-наставника в управлінні 

професійним розвитком свого підопічного є: формування цілей учасників 

педагогічного процесу на основі мотиву їх діяльності, що передбачає 

забезпечення погодження дій для успішного досягнення цілі; знятті депресивного 

стану, організовує ситуацію професійного успіху; спонукає до осмислення мети 

та способів її досягнення шляхом декомпозиції на конкретні завдання; еталонний 

показ педагогічної взаємодії; надання допомоги молодому педагогу щодо 

конкретної проблеми через вказівку на можливі засоби її вирішення або 

актуалізацію додаткових здібностей. 

На оперативному рівні управління професійним розвитком молодих 

педагогів в умовах ЗДО педагоги-початківці приймають самостійні рішення щодо 

власного професійного розвитку й мають виявляти проактивну позицію в 

реалізації індивідуальної програми розвитку. 

Головними завданнями діяльності молодого педагога в управлінні своїм 

професійним розвитком є: аналіз і передбачення варіантів дій, орієнтованих на 

самоаналіз і самооцінку результатів своєї професійно-педагогічної діяльності, 

дидактичних труднощів і проблем, що виникають; здійснення корекції виховних 

впливів, спрямованих на молодих педагогів з боку всіх учасників системи 

управління їхнім професійним розвитком.  

Виокремлено чотири послідовних етапи впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва: 

аналітико-прогностичний, проблемно-пошуковий, операційно-технологічний, 

рефлексивно-коригувальний. 

1. Аналітико-прогностичний етап. Метою етапу є діагностика 

професійного розвитку молодих педагогів та визначення їх проблем та утруднень. 

Виявлені індивідуально-психологичні характеристики молодого педагога надають 

можливість утворити пари: молодий педагог і наставник. Завдання цього етапу 
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передбачають: вхідну діагностику рівня професійного розвитку молодих 

педагогів; відповідно до індивідуально-типологічних особливостей молодих 

педагогів та наставників визначення та призначення педагога-наставника; 

ознайомлення молодого педагога з колективом та його традиціями; налагодження 

доброзичливих довірчих стосунків між педагогом-наставником та молодим 

педагогом; залучення педагогів-наставників до навчальних тренінгів. 

2. Проблемно-пошуковий етап. Метою етапу є активна інтегративно-

теоретична підготовча робота зі створення індивідуальної програми неперервного 

професійного розвитку молодих педагогів задля підвищення рівня професійно 

спрямованих знань та умінь і відомостей про безперервний професійний 

розвиток, оволодіння проектувальними знаннями й уміннями (проектування та 

самопроектування). Завданнями цього етапу є такі: розробка молодим педагогом 

спільно з наставником індивідуальної програми професійного розвитку молодих 

педагогів; ознайомлення всіх ланок управління ЗДО з основними напрямками 

індивідуальної програми розвитку молодих педагогів з визначенням участі та 

ступеня відповідальності кожного учасника процесу; демонстрація педагогом-

наставником еталонного способу професійної педагогічної взаємодії з метою 

наслідування молодим педагогом; залучення молодих педагогів до перегляду 

відкритих форм роботи досвідчених педагогів ЗДО та пошук їх в інших 

інформаційних джерелах з метою аналізу та корекції переглянутих моментів; 

моніторинг поточних результатів професійного розвитку, професійної діяльності 

молодих педагогів та коригування завдань програми. 

3. Операційно-технологічний етап. Метою етапу є набуття молодими 

педагогами професійної компетентності в процесі практичної  педагогічної 

діяльності, під час якої вони творчо застосовують різні освітні технології, 

проявляють оригінальність, застосовують стандартні та нестандартні прийоми 

вирішення освітніх завдань. Завдання цього етапу включають активний початок 

цілеспрямованого втілення індивідуальної програми професійного розвитку в 

життя; розвиток індивідуально-психологічних якостей, важливих для 

безперервного професійного зростання й професійної педагогічної діяльності 
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загалом через участь у розвивальних тренінгових програмах; педагог-наставник 

активно залучається до аналітичної діяльності з метою пошуку оптимальних 

шляхів професійного розвитку молодих педагогів; моніторинг поточних 

результатів професійного розвитку, професійної діяльності молодих педагогів та 

коригування завдань програми. 

4. Рефлексивно-коригувальний етап. Метою його є здійснення поточного 

контролю за результатами професійного розвитку молодих педагогів, внесення 

корективи в застосування технології професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва. Завдання цього етапу включають: вихідну діагностику рівня 

неперервного професійного розвитку молодого педагога; напрацювання висновків 

щодо ефективності запропонованої технології та проведених науково-методичних 

заходів; коригування діяльності всіх залучених суб’єктів на всіх етапах роботи 

залежно від результатів діагностики. 

Отже, спроектована модель технології професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО на основі наставництва інтегрує цілі та зміст професійної 

діяльності молодого педагога з урахуванням індивідуально-типологічних 

особливостей і молодого педагога, і педагога-наставника. Вона демонструє 

прогностичну спрямованість, гнучко й динамічно враховує різноманітні зміни 

умов, що впливають на процес професійного розвитку молодого педагога.  

Основним критерієм ефективності функціонування технології вважаємо 

позитивну динаміку рівнів професійного розвитку молодих педагогів: від 

критичного, стабілізаційного до нормативного і досконалого. 

Таким чином, запропонована модель дозволяє прогнозувати результат й 

здійснювати адекватні управлінські впливи в соціально-педагогічному 

середовищі; оцінювати ефективність технології управління професійним 

розвитком молодих педагогів на основі наставництва, здійснювати 

перспективне й поточне уточнення напрямку професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО (див. рис. 2. 4.).  

Як бачимо зі схеми, процес реалізації технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва в умовах ЗДО складається з 4-х етапів: 
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аналітико-прогностичного, проблемно-пошукового, операційно-технологічного, 

рефлексивно-коригувального, які співвідносяться з рівнями професійного 

розвитку молодих педагогів: від критичного, стабілізаційного до нормативного та 

досконалого. На кожному з етапів реалізації технології ми виділили домінантні 

завдання діяльності, а саме: аналітико-прогностичний етап (формування мотивації 

професійного розвитку у творчому освітньому середовищі), проблемно-

пошуковий (розширення професійної компетентності молодих педагогів), 

операційно-технологічний (формування професійно-значущих якостей педагогів), 

рефлексивно-коригувальний (розвиток рефлексивної культури педагогів). 

Педагогічні умови реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів 

на основі наставництва в умовах ЗДО є найважливішим складником системи 

управління професійним розвитком молодих педагогів. На кожному з етапів 

впровадження технології педагогічні умови реалізовувались у комплексі, але все 

ж таки одна з умов була провідною. Так, на аналітико-прогностичному етапі 

провідною умовою була розробка та реалізація стосовно кожного молодого 

педагога індивідуальної програми професійного розвитку.   

На проблемно-пошуковому етапі – впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва. 

На операційно-технологічному етапі – створення в колективі 

сприятливої психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії. 

Результатом реалізації технології ми вважаємо успішний професійний 

розвиток молодих педагогів, який діагностується за такими критеріями: 

когнітивним, емоційно-ціннісним, компетентнісним. 
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Рис. 2.4. Поетапна реалізація організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

закладів дошкільної освіти
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Висновки до другого розділу 

У розділі розглянуто феномен поняття наставництва як засобу управління 

професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО. 

1. На підставі теоретичної розвідки визначили, що наставництво є однією з форм 

міжособистісної суб’єкт-суб’єктної взаємодії у спільній діяльності, спрямованої 

на взаєморозвиток прикладних професійних компетенцій молодого педагога та 

наставника з метою цілеспрямованого професійного розвитку молодого 

педагога та наставника. Наставник – це висококваліфікований, досвідчений 

педагог, який надає професійну допомогу педагогу-початківцю впродовж його 

першого етапу роботи в освітній установі. 

2. На підставі проведеного теоретичного та діагностичного дослідження ми 

виділили такі типи особистості педагогів-наставників: “Вічна дитина”, “Велике 

серце (гуманіст)”, “Світлий розум (аналітик, критик)”, “Золоті руки (майстер, 

талант)”, “Їжакові рукавиці(диктатор)”, “Шукач”, “Авторитет”, 

“Комунікатор”. Під час створення типологічного портрету звернули увагу на 

індивідуально-психологічні характеристики особистості педагога-наставника та 

ризики, пов’язані з можливими наслідками взаємодії. 

3. Для ефективного професійного розвитку визначили типи особистості молодого 

педагога за такими показниками: контактність (партнер, конкурент, 

артист/промовець, активний слухач); вмотивованість (новатор, виконавець, 

пристосувальник, випадкова людина); емоційна лабільність (оптиміст, 

песиміст, робот, реаліст); відкритість новому знанню (чистий аркуш, учень-

відкрита книга, професор, лже-професор).  

4. Аналіз наукових джерел дозволив змоделювати технологічну модель 

професійного розвитку молодого педагога на основі наставництва в умовах 

ЗДО, що містить такі блоки: теоретично-цільовий як наукове обґрунтування 

концептуальних ідей, підходів, принципів; організаційно-технологічний як 

спеціально організована технологія взаємодії; рефлексивно-коригувальний як 

комплекс діагностувальних методик, критеріїв, рівнів і результату 

професійного розвитку молодих педагогів. Виокремлено чотири послідовних 
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етапи впровадження технології професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва в умовах ЗДО: аналітико-прогностичний, проблемно-

пошуковий, операційно-технологічний, рефлексивно-коригувальний. Реалізація 

означеної технології відбувається на декількох рівнях: адміністративному, 

командному (колегіальному), наставницькому та оперативному 

(особистісному).  

Наступний розділ дисертації буде присвячений опису експерименту  щодо 

оцінювання професійного розвитку молодих педагогів, пов’язаного з 

впровадження визначених педагогічних умов.  

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці:  [12; 21; 23; 24; 30; 32].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЗДО 

Розділ присвячено визначенню компонентів, критеріїв, показників та 

рівнів професійного розвитку молодих педагогів дошкільної освіти, наведено 

результати констатувального етапу педагогічного експерименту та 

представлено перебіг експериментальної перевірки ефективності розроблених 

і теоретично обґрунтованих організаційно-педагогічних умов, подано аналіз 

результатів дослідження.   

3.1. Критерії оцінки ефективності технології наставництва в системі 

управління ЗДО  

Численними теоретичними дослідженнями та практичним досвідом 

доведено залежність якості освітнього процесу від рівня професійної 

майстерності педагогів [295; 138; 241; 111]. Для здійснення такої націленої роботи 

керівники дошкільних закладів повинні мати чітку уяву щодо компонентної 

структури професійного розвитку молодих фахівців та критеріально-

діагностувального апарату визначення його реального рівня. 

Під час дослідження було визначено, що структурними компонентами 

поняття професійний розвиток молодих педагогів в умовах ЗДО, який ми 

тлумачимо як складну багатоканальну інтегральну характеристику особистісно-

професійних змін, зумовлених системою зовнішніх та внутрішніх впливів у 

професійно-педагогічній діяльності молодих педагогів, є такі компоненти: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний. На підставі визначеної 

компонентної структури була розроблена критеріальна база дослідження. 

Схарактеризуємо кожен з них детальніше.  

Когнітивний компонент визначається ступенем сформованості 

загальнокультурного та когнітивного складників. 

Загальнокультурний складник визначає життєдіяльність людини, її 

здатність орієнтуватися в різних сферах соціального й професійного життя, 
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гармонізує внутрішній світ і відносини з соціумом (позитивна загальнокультурна 

мотивація; уміння загальнокультурної взаємодії та засвоєння норм поведінки, 

необхідних для ефективної реалізації толерантної комунікації; культурні якості, 

що сприяють підвищенню рівня загальної культури професійної діяльності; 

ставлення до вибраної професії як до особистісної і соціальної цінності; 

громадянська зрілість і активність, обізнаність із подіями світового й місцевого 

життя; загальнолюдські моральні риси та якості; любов до дітей, гуманне 

ставлення до них). 

Когнітивний складник характеризує сформованість системи полікультурних 

знань, що виступають орієнтовною основою діяльності особистості в 

полікультурнім суспільстві: знання психолого-педагогічних основ навчання та 

виховання; знання вікової та педагогічної психології; знання методики взаємодії з 

дітьми дошкільного віку; сформований творчий підхід до здобуття знань, уміння 

самостійно знаходити інформацію в різних джерелах, вдумливість в умінні 

знаходити наслідково-причинні зв’язки, розвинуте критичне мислення. 

Емоційно-ціннісний компонент професійного розвитку молодого педагога 

характеризує процес конкретного вибору змісту та виду діяльності. Включає такі 

складники: ціннісно-смисловий, емоційно-вольовий, мотиваційно-цільовий. 

Ціннісно-смисловий складник характеризує систему ціннісних орієнтацій 

особистості як сукупність найважливіших якостей внутрішньої структури 

особистості (здатність бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватися в 

ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві настанови для своїх дій і вчинків, приймати 

рішення в конфліктних ситуаціях та знаходити вихід у проблемних, брати 

відповідальність на себе (бути лідером групового проекту, приймати рішення у 

випадку нестандартної ситуації); усвідомлювати визнану систему цінностей у 

їхньому індивідуальному осмисленні; ідентифікацію власних цінностей із 

цінностями педагогічного колективу та суспільства.  

Емоційно-вольовий складник відображає сформованість спроможності 

людини керувати власними емоціями та активністю, осмислення власних 
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емоційних станів, конструктивного прояву емоцій, уникнення та усунення 

негативних емоцій, висока потреба в досягненнях, усвідомлення їх значущості 

для цікавого й насиченого життя; уміння доводити розпочату справу до кінця з 

подоланням усіх труднощів, сформованість вольових якостей, установка на 

переборення професійних труднощів; відсутність духу нездорової конкуренції, 

бажання, щоб інші теж досягли високих результатів; здатність щиро радіти чи 

засмучуватися результатами.  

Мотиваційно-цільовий складник – це система мотиваційно-цільових 

утворень: мотивів, інтересів, потреб, що регулюють повсякденне життя й 

професійну діяльність особистості (наявність стійкого інтересу до педагогічної 

взаємодії; незадоволення досягнутим та постійне прагнення зробити справу 

краще; орієнтація на внутрішні мотиви в педагогічній діяльності; висування 

короткотермінових та довгострокових цілей діяльності, способів їх здійснення та 

виявлення наполегливості в їх досягненні; відчуття потреби винаходити нові 

прийоми в роботі під час виконання звичайних справ; стійке позитивне ставлення 

до професійного самовдосконалення, інтерес до професійної діяльності та стійкі 

наміри присвятити себе їй, відкриття шляхів до розвитку професійної 

майстерності.  

Практично-діяльнісний компонент характеризується вміннями та 

навичками в сфері практичної професійної діяльності. Цей компонент 

представлено такими складниками: технологічний, ууукомунікативний. 

Технологічний складник відображає сформованість уміння проектувати 

педагогічну діяльність, поступово ускладнюючи завдання; прогнозувати шляхи 

підвищення ефективності своєї професійної діяльності; приймати рішення про 

досягнення певного результату, визначаючи при цьому послідовність дій та 

способи діяльності; вибудовувати й корегувати систему поведінкових, 

“діяльнісних” відносин у взаємодії з дітьми; вибір і застосування оптимальних 

методів, прийомів в організації партнерської взаємодії з дітьми; застосування 

нових підходів до організації освітнього процесу відповідно до функцій навчання, 
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виховання та розвитку, поєднання в діяльності репродуктивного знання з 

продуктивним.  

Комунікативний складник характеризує можливість встановлювати й 

підтримувати контакти з іншими людьми (мовна культура (чіткість, виразність 

мови; вміле використання невербальних засобів спілкування; зміст і частота 

використання слів звертання, подяки; інтонаційність, образність мови; багатство 

мови (лексичне, граматичне); темп мови; сила голосу; відсутність лайливих слів і 

виразів; розвиненість соціального інтелекту (вміння охарактеризувати людину, з 

якою спілкуєшся); уміння здійснювати власну презентацію, шукати бажану для 

спілкування групу; групова взаємодія (здатність до групової роботи, обговорення 

проблем, прийняття спільних рішень; уміння обґрунтовувати свою позицію; 

здатність до компромісів, толерантне ставлення до партнерів; наявність умінь 

бачити назрівання конфлікту, попереджувати його та у разі виникнення сприяти 

його залагодженню; здатність вести діалог). 

Компонентну структуру професійного розвитку молодих педагогів у ЗДО 

представлено на рис. 2. 5. 

Рис. 2. 5. Структурні компоненти та складники професійного розвитку 

молодих педагогів у ЗДО 
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На основі проведеного змістовно-структурного аналізу ключового поняття 

нашого дослідження та схарактеризованих структурних компонентів було 

розроблено критеріальну базу та дібрано діагностувальні методики для 

визначення рівнів ПР молодих педагогів в умовах ЗДО. Вивчення наукових 

підходів до розробки критеріально-діагностичного апарату (Ю. Бабанський, 

С. Гончаренко, А. Киверялг, Г. Нойнер, В. Перелишина, Л. Путляєва, В. Петров, 

В. Сидоренко, Г. Терещук, Л. Шилова) довело, що в сучасній педагогічній науці 

не існує єдиного розуміння сутності показників та критеріїв професійного 

розвитку молодого педагога [110, c. 9; 37; 48; 85, с. 39; 284, c. 12; 225; 285]. У 

результаті проведеного аналізу ми сформували власне уявлення про 

критеріальний апарат відповідно до завдань нашого дослідження.  

Критерії, за допомогою яких ми можемо схарактеризувати процес 

професійного розвитку молодих педагогів, мають відбивати основні 

закономірності формування особистості як циклічного спіралеподібного процесу; 

зміни характеристик особистості в професійній діяльності; залежність розвитку 

особистісних та професійних якостей від особливостей професійної діяльності; з 

їхньою допомогою повинні встановлюватися зв’язки між усіма компонентами 

досліджуваної системи; якісні показники повинні виступати разом із кількісними; 

критерії мають відбивати динаміку вимірювальної межової якості в часі й 

культурно-історичному просторі.  

На основі названих компонентів професійного розвитку молодих педагогів 

в умовах ЗДО визначено такі критерії його оцінки: когнітивний, емоційно-

ціннісний, компетентнісний. Охарактеризуємо показники кожного з критеріїв, у 

визначенні яких ми спиралися на вимоги до компетентності молодого педагога у 

сфері професійного розвитку.  

Когнітивний критерій характеризується рівнем професійно спрямованих 

знань (повнотою, глибиною, системністю знань про зміст професійної діяльності, 

її особливості, види, стратегії, розвиненим емоційним інтелектом), уявлення про 

зміст професії, вимоги фахових ролей. Показники цього критерію: рівень 

професійних знань; знання й уявлення про зміст професії, вимоги фахових ролей.  
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Вибір емоційно-ціннісного критерію зумовлений важливістю 

спрямованості на самоаналіз власного професійного розвитку, ставлення до 

професійного розвитку як до педагогічної цінності, наявність професійної 

мотивації (як сформованість мотивів педагогічної діяльності, позитивної 

установки на соціальну взаємодію, потреби в професійному педагогічному 

спілкуванні), сформованість особистісних та професійно значущих якостей 

особистості. Вибір цього критерію можна пояснити його орієнтацією на 

особистісно-значущі смисли розвитку й ідентифікації молодого педагога в 

професії.  Показниками емоційно-ціннісного критерію є емоційно-ціннісне 

ставлення до себе, інших людей, професії; розвинута емпатія; сформованість 

мотивів професійного розвитку 

Компетентнісний критерій характеризується сформованістю умінь 

планувати та здійснювати діяльність, вирішувати освітні й професійні завдання 

згідно з планом; сформованістю практичних умінь і навичок щодо професійного 

розвитку (впевненість у власних діях, креативність, творчий підхід до будь-якої 

справи та вміння доводити її до результату, сформованість комунікативних, 

організаторських умінь, здатність до міжособистісної взаємодії). Показниками 

цього критерію є сформованість практичних умінь і навичок; здатність до 

міжособистісної взаємодії; професійна мобільність. 

Названі показники критеріїв не вичерпують усієї багатогранності якісних 

характеристик професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО, але в 

контексті нашого дослідження вони є найбільш вагомими й допомагають 

отримати певні ознаки ефективності запровадженої технології. 

 

3.2. Діагностика рівнів професійного розвитку молодих  

педагогів ЗДО 

Цей підрозділ присвячено опису констатувального етапу експерименту, 

основною метою якого є діагностика рівня професійного розвитку молодого 

педагога в умовах ЗДО за розробленими та адаптованими діагностичними 
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завданнями. 

Відтак, завданнями підрозділу є такі: 

- охарактеризувати рівні сформованості професійного розвитку молодого 

педагога в умовах ЗДО на основі визначених критеріїв та показників; 

- представити розроблені діагностичні завдання для оцінки рівня професійного 

розвитку молодого педагога в умовах ЗДО; 

- здійснити кількісний та якісний аналіз отриманих результатів діагностики; 

- визначити контрольну та експериментальну групи для подальшої 

експериментальної роботи. 

Для експериментального дослідження проблеми професійного розвитку 

молодого педагога в умовах ЗДО було започатковано педагогічний експеримент, 

що складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного. 

Констатувальний етап було проведено упродовж 2013 – 2014 року. 

Формувальний етап експерименту тривав протягом 2014 – 2016 років і 

передбачав розробку та впровадження технології професійного розвитку 

молодого педагога в умовах ЗДО на основі наставництва. 

Контрольний етап експерименту було проведено у 2017 році та присвячено 

виявленню динаміки в показниках професійного розвитку молодих педагогів та 

апробації технології професійного розвитку молодого педагога в умовах ЗДО.  

Загальну кількість молодих педагогів, які взяли участь в експерименті, 

склали 240 педагогів. Експериментальною базою дослідження стали такі освітні 

заклади: дванадцять ЗДО міста Краматорська Донецької області, НВК № 1 міста 

Рівне та ЗДО № 23 міста Мукачева Закарпатської області. Для проведення 

формувального етапу експерименту ми визначили контрольну та 

експериментальну групи, до яких увійшли 120 осіб. В експериментальну групу 

об’єднали молодих педагогів ЗДО № 39, 5, 6, 67 м. Краматорська та НВК № 1  

м. Рівного та ЗДО № 23 м. Мукачеве. До контрольної групи було обрано молодих 

педагогів ЗДО № 2, 34, 60, 88, 72, 92 м. Краматорська.  

Діагностика професійного розвитку молодого педагога в умовах ЗДО 

здійснювалася з опорою на такі критерії: когнітивний (показники: рівень 
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професійних знань; знання й уявлення про зміст професії, вимоги фахових ролей); 

емоційно-ціннісний (показники: емоційно-ціннісне ставлення до професії, себе 

та інших людей; розвинута емпатія; сформованість мотивів професійного 

розвитку); компетентнісний (показники: сформованість практичних умінь і 

навичок; здатність до міжособистісної взаємодії; професійна мобільність). 

У сучасній педагогічній теорії та практиці відомі різні підходи до 

визначення рівнів професійного розвитку педагогічних працівників. Науковці 

пропонують рівневі структури різної градації – від 2 до 6 рівнів, – кожен з яких 

характеризується неоднаковим ступенем прояву показників відповідних критеріїв. 

Переважно автори диференціюють три або чотири рівні розвитку залежно від 

предмета дослідження, до того ж дають їм власні назви. Спробуємо 

схарактеризувати виділені рівні. 

На основі аналізу попередніх досліджень та проведеного нами обстеження 

були виведені рівні професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

(критичний, стабілізаційний, нормативний, досконалий). Одночасно ми 

виходили з таких позицій: рівень має відбивати діалектичний характер розвитку 

якості й давати уявлення про предмет у всіх його формах, засобах, зв’язках і 

відношеннях; алгоритм професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

передбачає субординацію його рівнів, перехід від рівня до рівня; будь-яка стадія 

завжди є підготовчим рівнем для наступного; логіка організації складних систем 

пов’язана з реалізацією чотирьох основних етапів становлення: зародження 

елементів системи, об’єднання елементів системи в групи, виникнення системи, 

рівень дозрівання системи.  

Характеристика досконалого рівня професійного розвитку молодих 

педагогів 

Когнітивний  критерій. Когнітивна підготовка на досконалому рівні: наявні 

знання психолого-педагогічних основ навчання та виховання; уміє творчо 

застосовувати теоретичні положення в нестандартній професійній діяльності; має 

сформований творчий підхід до здобуття знань, володіє універсальними методами 

пошуку інформації, методами, прийомами професійного розвитку; має добре 



148 

 

розвинене логічне й критичне мислення. На високому рівні розвитку вміння 

аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці її розвитку, бачити близькі та віддалені 

результати. 

Емоційно-ціннісний критерій. Демонструє сформоване ставлення до 

професійного розвитку як до педагогічної цінності, чітко усвідомлює ідеал 

педагога та проявляє професійний інтерес до роботи; ідентифікує власні цінності з 

цінностями педагогічного колективу. Виявляє позитивну установку на соціальну 

взаємодію, має потребу в професійному педагогічному спілкуванні, виявляє 

інтерес (спрямованість) до професійного розвитку й самореалізації в професійній 

діяльності. Наявні більшість професійно значущих якостей  або найвищий ступінь 

їх вияву: високий рівень любові до справи й дітей, розвинений педагогічний такт, 

педагогічне мислення, професійно педагогічна працездатність. Властивий 

досконалий рівень експресивності, збалансованості емоційних проявів; здатний 

до емоційно-вольової саморегуляції; чіткого вольового самоконтролю; характерна 

упевненість у спілкуванні, швидка реакція на переживання вихованців та їх 

батьків.  

Компетентнісний критерій. Сформоване вміння висувати близькі, середні 

та далекі цілі в ППД, добирати способи їх досягнення та виявляти наполегливість 

у цьому. Виявляє прагнення до педагогічної творчості, має здібності до створення 

атмосфери співробітництва, спільної діяльності. Сформована здатність 

здійснювати покрокову організацію діяльності, співвідносити результати з метою 

діяльності. Високий рівень самостійності у виконанні поставлених завдань, 

сформована здатність застосовувати новітні підходи та ідеї у професійній 

діяльності; наявна висока активність в організації професійної комунікації, 

бажання й уміння знаходити нові позитивні професійні зв’язки та підтримувати 

старі контакти; високий рівень адаптивності, що дозволяє вчасно корегувати 

поведінку в процесі зміни завдань. Володіє практичними вміннями 

(прогностичними, конструктивними, організаторськими, комунікативними, 

когнітивними, рефлексивними) та навичками, необхідними для ефективної 

педагогічної діяльності; завжди демонструє пізнавальну й творчу активність. 
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Здатний працювати та взаємодіяти в команді: долає конфлікти через пошук 

компромісу; вступає в особистісні, діалогічні взаємини з іншими на основі 

рівноправного партнерства, узгоджує свої дії з діями інших учасників професійної 

діяльності; бере відповідальність за те, що відбувається в групі. 

Характеристика нормативного рівня професійного розвитку молодих 

педагогів 

Когнітивний критерій. Наявні знання психолого-педагогічних основ 

навчання та виховання, володіє педагогічними поняттями, правилами, нормами, 

теоріями й концепціями; сформований предметний підхід до здобуття знань, 

володіє традиційними методами пошуку інформації; за потреби демонструє 

пізнавальну й творчу активність; обізнаний з деякими методами та прийомами 

ПР; має добре розвинене логічне й критичне мислення.  

Емоційно-ціннісний критерій. У педагога сформоване ставлення до 

професійного розвитку як до педагогічної цінності, але розмиті ціннісні орієнтації 

на ПР та усвідомлення особистісного сенсу й значущості безперервного ПР. 

Поряд із загальними, домінують педагогічні цінності, а також цінності, пов’язані з 

розумінням значущості професійних знань. Наявна позитивна установка на 

соціальну взаємодію, є потреба в професійному педагогічному спілкуванні. 

Виявляє нестійкий інтерес (спрямованість) до професійного розвитку й 

самореалізації в професійній діяльності. Виявляє любов до справи і дітей, 

ситуативний педагогічний такт, проте педагогічне мислення не досконале; немає 

стійкої творчої спрямованості. Властивий адекватний рівень експресивності, 

збалансованості емоційних проявів, емпатійної спрямованості у взаємодії з 

учасниками освітнього процесу; у знайомих ситуаціях наполегливий, виявляє 

емоційну стійкість, здатний до емоційно-вольової саморегуляції, чіткого 

вольового самоконтролю; не завжди демонструє високий рівень самодисципліни, 

самоорганізації, не зовсім відповідальний за власний професійний розвиток.  

Компетентнісний критерій. Сформоване вміння висувати близькі, середні 

та далекі цілі у ППД, але не завжди наполегливі в їх досягненні. Не завжди прагне 

шукати нові прийоми в роботі під час виконання щоденних справ. Сформована 
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здатність здійснювати покрокову організацію відомої діяльності, співвідносити 

результати з метою діяльності, ставить перед собою ціль, але відволікається під час 

її досягнення; не завжди може конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та 

оперативні, приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності, гнучко 

перебудовуватися по мірі зміни ситуації. Потребує допомоги в раціоналізації 

професійної діяльності; достатній рівень самостійності під час виконання 

поставлених завдань, здатний застосовувати традиційні підходи та ідеї в 

професійній діяльності; здатний самостійно окреслювати проблему, уміє 

визначати стратегію й тактику її розв’язання, характерна ситуативна 

пристосовуваність до різнопланових ситуативних змін у професійному 

середовищі. Навички, необхідні для ефективної педагогічної діяльності, не 

достатньо сформовані; не вміє самостійно проектувати власний ПР; не досконало 

володіє сучасними педагогічними технологіями та не вміє творчо їх 

використовувати. У налагодженні контактів у колективі потребує допомоги 

досвідчених колег; загалом долає конфлікти шляхом пошуку компромісу; 

здебільшого вступає в особистісні, діалогічні взаємини з іншими на основі 

рівноправного партнерства.  

Характеристика стабілізаційного рівня професійного розвитку молодих 

педагогів 

Когнітивний критерій. Педагог не володіє системними й глибокими 

фаховими знаннями; знання про основи професійного розвитку є поверховими; не 

володіє методами пошуку інформації; не знайомий з основами ПР, володіє 

деякими методами та прийомами ПР; не сформовані уміння аналізувати 

педагогічну ситуацію в динаміці її розвитку, бачити близькі та віддалені результати; 

не розвинене логічне й критичне мислення.  

Емоційно-ціннісний критерій. Розмиті ціннісні орієнтації на професійний 

розвиток та усвідомлення особистісного сенсу й значущості безперервного ПР, 

який підпорядкований особистісним цілям чи переконанням, домінують загальні 

цінності, що стосуються людини загалом. Має нестійкий інтерес (спрямованість) 
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до професійного розвитку й самореалізації в професійній діяльності; орієнтація на 

зовнішні мотиви в педагогічній діяльності; особистісні та професійно значущі 

якості не яскраво виражені, ситуативний педагогічний такт, педагогічне мислення 

не досконале; не виявляють інтересу до педагогічної творчості. Недостатньо 

сформовані експресивність, збалансованість емоційних проявів у взаємодії з 

учасниками освітнього процесу; у знайомих ситуаціях наполегливий, виявляє 

емоційну стійкість, здатний до емоційно-вольової саморегуляції; відчуває 

труднощі у самоорганізації, ефективному самоуправлінні; є недостатньо 

відповідальним за власний професійний саморозвиток.  

Компетентнісний критерій. Не сформоване вміння висувати близькі, 

середні та далекі цілі у ППД, не наполегливий у їх досягненні; відсутня потреба 

винаходити нові прийоми в роботі під час виконання професійних обов’язків; не 

може конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та оперативні, приймати 

оптимальне рішення в умовах невизначеності, гнучко перебудовуватися по мірі 

зміни ситуації; ситуативна пристосовуваність до різнопланових ситуативних змін 

у професійному середовищі. Повною мірою не володіє вміннями 

(прогностичними, конструктивними, організаторськими, комунікативними, 

когнітивними, рефлексивними), за потреби демонструє пізнавальну й творчу 

активність. Виникають проблеми взаємодії з колегами та дітьми, потребує 

допомоги досвідчених колег; не вирішує конфлікти через пошук компромісу; 

іноді вступає в особистісні, діалогічні взаємини з іншими на основі рівноправного 

партнерства, узгоджує свої дії з діями інших учасників професійної діяльності; 

частково сформована гуманістична установка на спілкування; іноді бере 

відповідальність за те, що відбувається в групі. Не сформована позитивна 

установка на соціальну взаємодію, наявна ситуативна потреба в професійному 

педагогічному спілкуванні. 

Характеристика критичного рівня професійного розвитку молодих 

педагогів 

Когнітивний критерій. Дуже низький рівень інтегративно-теоретичної 

підготовки, нерозвинене логічне й критичне мислення; характерна поверховість 
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психологічних знань про особливості психологічних ситуацій, специфіку 

професійної діяльності. Педагог відрізняється відсутністю усвідомлення 

особистісного сенсу та значущості цілеспрямованого безперервного ПР; відсутня 

зацікавленість працею педагога. Не сформовані уміння аналізувати педагогічну 

ситуацію в динаміці її розвитку, бачити близькі та віддалені результати. 

Емоційно-ціннісний критерій. Професійний розвиток підпорядкований 

особистим цілям; домінують загальні цінності, що стосуються людини загалом. 

Виявляє епізодичний інтерес (спрямованість) до розвитку й самореалізації в 

професійній діяльності, орієнтується переважно на зовнішні негативні мотиви. 

Недостатньо сформовані експресивність, збалансованість емоційних проявів, не 

впевнений у собі; не цілеспрямований, відсутня наполегливість, емоційна 

стійкість, емоційно-вольова саморегуляція. Не сформовані якості, які відповідають 

професійній діяльності, низький ступінь їх прояву. Не виявляє інтересу до 

педагогічної творчості; неадекватно оцінює (занижує чи завищує) рівень власної 

готовності до безперервного професійного саморозвитку, шукає причини невдач у 

професійній діяльності поза собою, нехтує нормами, правилами, вимогами, 

ціннісними орієнтаціями, притаманними педагогу.  

Компетентнісний критерій. Не сформоване вміння висувати близькі, 

середні та далекі цілі у ППД, відсутня потреба в їх досягненні; відсутня потреба 

винаходити нові прийоми в роботі під час виконання професійних обов’язків; 

відсутні наміри присвятити себе професійній педагогічній діяльності. Не може 

конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та оперативні, приймати оптимальне 

рішення в умовах невизначеності, гнучко перебудовуватися по мірі зміни ситуації. У 

виконанні професійних завдань орієнтується на ближню перспективу, займає 

пасивну позицію щодо впровадження педагогічних ідей, порівняно з творчим 

підходом надає перевагу формальному здійсненню ППД.  Не активний в 

організації професійної комунікації, бажання знаходити позитивні професійні 

зв’язки та підтримувати контакти ситуативне; не здатний самостійно окреслювати 

проблему, не вміє визначати стратегію й тактику її розв’язання. Під час 

розв’язання конфліктних ситуацій спостерігається зорієнтоване збереження 



153 

 

власної позиції (уникнення неприємностей). Задачі й проблеми взаємодії з 

колегами та дітьми не вирішує, потребує постійної допомоги досвідчених колег; 

не вирішує конфлікти через пошук компромісу; іноді вступає в особистісні, 

діалогічні взаємини з іншими; не сформована гуманістична установка на 

спілкування. 

Для здійснення дослідження застосовано такі психолого-педагогічні 

діагностичні методики: методика К. Замфіра у модифікації А. Реана [95], 

методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса [217], методика 

исследования системы жизненных смыслов (методика В. Котлякова, 

російськомовна версія) [130], тест-опитувальник “Професійно-педагогічні та 

особистісні якості особистості” (авторська розробка), методика “Хто Я?” М. Куна 

– Т. Мак-Партланда [147], тест визначення загального рівня творчого потенціалу 

людини (за М. Янцуром) [113], методика визначення когнітивно-діяльнісного 

стилю (Л. Ребекка) [233], методика визначення загальної та соціальної 

ефективності М. Шеєра, Дж. Маддукс (адаптація А. Боярцевої) [174], методика 

КОС [264], діагностика рефлексивності особистості (А. Карпова) [108], копінг-

тест (Р. Лазарус) [139], методика “Здатність до емпатії” (І. Юсупов) [102]. Більш 

детально методики викладені у Додатку Ґ та таблиці 3. 1. 

Таблиця 3. 1. 

Методики діагностики професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах ЗДО 
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Показники розвитку Методики діагностики Кількісні показники визначення 

рівнів ПР 
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 рівень професійних знань Визначення когнітивно-

діяльнісного стилю 

(Л. Ребекка) 

0-80 81-170 171-

250 

250-330 

знання й уявлення про зміст 

професії, вимоги фахових 

ролей 

Методика “Хто Я? ” 

М. Куна – Т. Мак-Партланда 

До 7   7-10   11-13 понад 13  

е м о ц і й н о - ц і н н і с н и й
 

сформованість мотивів Методика К. Замфіра у 1-2 2,1-3 3,1-4 4,1- 5 
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професійного розвитку модифікації А. Реана 

Методики діагностики 

спрямованості особистості 

Б. Басса 

0-15 16-29 30-40 41-54 

здатність до емпатії 

 
Методика “Здатність до 

емпатії” (І. Юсупов) 

0-27 28-57 58-77 78-90 

емоційно-ціннісне ставлення до 

себе, інших людей, професії 

Тест-опитувальник 

“Професійно-педагогічні та 

особистісні якості 

особистості” 

до 60 61-120 121-

180 

181-244 

Методика исследования 

системы жизненных 

смыслов (методика 

В. Котлякова, 

російськомовна версія) 

20-24 14-19 8-13 3-7 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
н

и
й

 

сформованість практичних 

умінь і навичок; 

Методика визначення 

загальної та соціальної 

ефективності М. Шеєра, 

Дж. Маддукс (адаптація 

А. Боярцевої) 

менше 

+7 

+7 до 

+35 

+36 до 

+53 

більше 

+53 

Тест визначення загального 

рівня творчого потенціалу 

людини (за М. Янцуром) 

0-12 13-25 26-31 32-40 

здатність до міжособистісної 

взаємодії; 

Методика КОС 0,10 – 

0,40 

0,40 – 

0,55 

0,56 – 

0,74 

0,75– 

1,00 

Діагностика рефлексивності 

особистості 

(методика А. Карпова) 

0-113 114-

139 

140-

156 

157 і 

більше 

професійна мобільність Копінг-тест (Р. Лазарус) 0-12 13-27 28-48 49-63 

 

Застосування зазначених діагностичних завдань дало змогу оцінити рівні 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО.   

 Рівень професійного розвитку молодих педагогів за когнітивним критерієм 

визначався за двома показниками: рівень професійних знань; знання й уявлення 

про зміст професії, вимоги фахових ролей. Для діагностики професійного 

розвитку молодих педагогів за когнітивним критерієм були використані: методика 

визначення когнітивно-діяльнісного стилю (Л. Ребекка), методика “Хто Я? 

”М. Куна – Т. Мак-Партланда. Охарактеризуємо результати діагностики за 

когнітивним критерієм (табл. 3.2.) 

Таблиця 3.2. 

Результати дослідження професійного розвитку молодих педагогів за 

когнітивним критерієм (%) 
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Рівні 

професійного 

розвитку 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка показник № 1 показник № 2 

критичний 4,6 7,2 5,9 

стабілізаційний 60,4 50 55,2 

нормативний 22,2 26,8 24,5 

досконалий 12,8 16 14,4 

 

Аналізуючи якість наявних знань, відзначимо, що 12,8 % молодих педагогів  

на досконалому рівні  володіють термінологією, системою ґрунтовних знань про 

сутність та особливості педагогічного процесу, методикою організації 

педагогічної взаємодії з дітьми, 22,2 % – на нормативному рівні, 60,4 % на 

стабілізаційному та 4,6 % на критичному рівні. Показники  таблиці свідчать про 

те, що більшість молодих педагогів продемонстрували стабілізаційний рівень 

професійного розвитку за когнітивним критерієм. Відзначимо, що розподіл 

молодих педагогів за другим показником “знання й уявлення про зміст професії, 

вимоги фахових ролей” також засвідчив перевагу стабілізаційного рівня ( 50 %) та 

найменшу кількість молодих педагогів на критичному рівні (7,2 %).  

Загальний рівень професійного розвитку молодих педагогів за емоційно-

ціннісним критерієм визначався за трьома показниками: емоційно-ціннісне 

ставлення до себе, інших людей, професії; розвинута емпатія; сформованість 

мотивів професійного розвитку.  

Для діагностики професійного розвитку молодих педагогів за емоційно-

ціннісним критерієм були використані: методика К. Замфіра у модифікації 

А. Реана, методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса, методика 

І. Юсупова “Здатність до емпатії”, тест-опитувальник “Професійно-педагогічні та 

особистісні якості особистості”, методика исследования системы жизненных 

смыслов (методика В. Котлякова, російськомовна версія). Результати дослідження 

представлено в таблиці 3. 3. 
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Таблиця 3. 3. 

Результати дослідження професійного розвитку молодих педагогів за 

емоційно-ціннісним критерієм (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка показник № 1 показник № 2 показник № 3 

критичний 7,7 7,9 5,6 7 

стабілізаційний 43,7 54,3 39,8 45,9 

нормативний 31,4 27 33,3 30,5 

досконалий 17,2 10,8 21,3 16,6 

 

Найбільш проблемним виявився показник “сформованість мотивів 

професійного розвитку” (62,2 % молодих педагогів знаходяться на критичному та 

стабілізаційному рівнях). Цей критерій продемонстрував досить нерівномірні 

результати за різними показниками. Порівняння результатів дослідження за 

різними показниками доводить, що молоді педагоги, які не виявляли прагнення до 

професійного розвитку, не демонструють також здатності до емпатії 

(стабілізаційний рівень  – 39,8 %, критичний рівень – 5,6 %). Виявили, що 

молодим педагогам притаманні якості, що не сприяють професійному розвитку, а 

саме: сором’язливість, несформовані сміливість та активність, найбільше 

занепокоєння викликає критичний стан з  розвитку відповідальності.   

Рівень професійного розвитку молодих педагогів у ЗДО за 

компетентнісним критерієм визначався за трьома показниками: сформованість 

практичних умінь і навичок; здатність до міжособистісної взаємодії; професійна 

мобільність. Для діагностики професійного розвитку молодих педагогів за 

компетентнісним критерієм було використано методику визначення загальної та 

соціальної ефективності М. Шеєра, Дж. Маддукс (адаптація А. Боярцевої), 

методику КОС, діагностику рефлексивності особистості (методика А. Карпова), 

тест визначення загального рівня творчого потенціалу людини (за М. Янцуром), 

копінг-тест (Р. Лазарус). У процесі виконання цих завдань молоді педагоги 

показали досить низькі результати (табл. 3. 4.).  

 



157 

 

Таблиця 3. 4. 

Результати дослідження професійного розвитку молодих педагогів за 

компетентнісним критерієм (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка показник № 1 показник № 2 показник № 3 

критичний 11,8 7,6 7,2 8,8 

стабілізаційний 45 27,4 25 32,4 

нормативний 36,5 50 56 47,5 

досконалий 7,3 15 11,8 11,3 

 

Як бачимо з таблиці, найбільш низькі результати виявлено за показниками 

“здатність до міжособистісної взаємодії” (11,8 % критичного рівня; 45 % 

стабілізаційного рівня). Лише 7,3 % виявили досконалий рівень за цим критерієм. 

Це свідчить про таку тенденцію: молоді педагоги прагнуть до самостійного 

вирішення проблем, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків, вони не 

звертаються по допомогу, за консультацією, щоб справляти враження на колег 

нібито успішної людини.  

Досить низькі результати виявлено також за іншим показником цього 

критерію: 27,4 % молодих педагогів мали стабілізаційний рівень сформованості 

практичних умінь і навичок щодо безперервного професійного розвитку. Досить 

неоднорідні результати ми отримали за показником “професійна мобільність”. 

Серед усіх учасників експерименту виділяються 2 групи: зовсім не мобільні 

(7,2 % – критичний рівень, 25 % – стабілізаційний рівень), яким подобаються 

порядок та незмінні умови праці, і 2 – зовсім протилежні (56 % – нормативний 

рівень, 11,8 % – досконалий рівень), яким подобається відповідати на професійні 

виклики й отримувати задоволення від подолання перешкод.  

У результаті було сформульовано окремі закономірні залежності між 

показниками: молоді педагоги, які були активні  у просторі особистісно-

професійного зростання, також демонстрували на високому рівні сформованість 

практичних умінь і навичок щодо безперервного професійного розвитку; 

педагоги, які мали  досконалий рівень сформованості практичних умінь і навичок, 

демонстрували високі показники здатності до міжособистісної взаємодії. 
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Отже, ми дійшли висновку, що молодий педагог як цілісна особистість 

може знаходитися на різних рівнях професійного розвитку за різними 

компонентами. Наприклад, за особистісним компонентом молодий педагог може 

виходити на досконалий рівень, а за компетентнісним чи емоційно-ціннісним 

може знаходитись на стабілізаційному чи критичному рівні. Тому слід зробити 

припущення, що виділені нами показники рівнозначні в оцінці рівнів 

професійного розвитку. У такому випадку узагальнений рівень професійного 

розвитку є середньостатистична величина від суми балів, якою був оцінений 

кожний з компонентів ( таблиця 3. 5.). 

Таблиця 3. 5. 

Загальні результати дослідження професійного розвитку 

молодих педагогів (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

Критерії професійного розвитку загальна 

оцінка когнітивний компетентнісний Емоційно-

ціннісний  

критичний 5,9 8,8 7 7,2 

стабілізаційний 55,2 32,4 45,9 44,5 

нормативний 24,5 47,5 30,5 34,2 

досконалий 14,4 11,3 16,6 14,1 

 

За результатами аналізу показників констатувального експерименту на 

основі визначених критеріїв було виведено загальний рівень професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО (див. рис. 3. 1.). 

 

Рис. 3. 1. Загальні результати констатувального дослідження професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

7,2 

44,5 34,2 

14,1 

рівні професійного розвитку 

критичний 

стабілізаційний 

нормативний 

досконалий 
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Як видно з діаграми, більшість молодих педагогів (44,5 %) мали 

стабілізаційний рівень професійного розвитку, у 7,2 % молодих педагогів 

визначено критичний рівень, у 34,2 % – нормативний, досконалий рівень – 

констатовано у 14,1 % молодих педагогів. Результати діагностики виявили 

недостатній рівень професійного розвитку молодих педагогів, що зумовило 

необхідність розроблення та впровадження спеціальної технології, яка б сприяла 

рішенню виявленої проблеми.  

 

 3.3. Поетапне впровадження технології наставництва у ЗДО 

З метою перевірки ефективності педагогічних умов, що були визначені та 

теоретично обґрунтовані у попередньому підрозділі дисертаційної роботи, 

проведено формувальний етап дослідження на базі ЗДО експериментальних 

дитячих садків у кількості 240 молодих педагогів ЗДО, що увійшли до 

контрольної (120 педагогів) та експериментальної (120 педагогів) груп. 

Програмою формувального експерименту передбачалося вивчення 

динамічних змін рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

згідно з теоретично обґрунтованими умовами (розроблення й реалізація 

індивідуальної програми професійного розвитку молодого педагога в умовах 

закладу дошкільної освіти; впровадження технології професійного розвитку 

молодих педагогів на основі наставництва; створення в колективі сприятливої 

психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії). 

У процесі дослідження з’ясовано, що для забезпечення стійкого 

професійного розвитку молодим педагогам наставники повинні пройти необхідну 

підготовку. Програми підготовки наставників передбачали теоретичний та 

практичний складники. Теоретична підготовка передбачала вивчення основ 

андрагогіки, акмеології, психології міжособистісних стосунків, освітнього 

менеджменту, теорії лідерства, загальної педагогіки й методики навчання, основ 

наукового пошуку та ін. Практичний складник охоплював ознайомлення з 

функціями, ролями й обов’язками педагога-наставника; формами й методами 

роботи з підопічними; професійними стандартами; принципами побудови 
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відносин між наставником і молодим педагогом; етапами й особливостями 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО; шляхами розвитку 

педагогічної рефлексії й критеріями оцінювання практичної діяльності молодого 

педагога.  

З досвідченими педагогами-наставниками, які погодилися взяти участь в 

експерименті, попередньо були проведені семінари-тренінги, на яких їх 

ознайомили з метою і завданнями експериментальної роботи, озброїли 

методичними рекомендаціями щодо організації партнерської взаємодії з 

молодими педагогами (Додаток Д).  

На першому семінарі-тренінгу “Теорія особистості” основним змістовним 

напрямком було з’ясування проблеми прийняття молодого педагога таким, яким 

він є, з його перевагами та недоліками. Основним методичним засобом, який буде 

сприяти налагодженню первинних стосунків між педагогом-наставником та 

молодим педагогом, було обрано педагогіку розуміння, тому що саме розуміння 

молодого педагога, його мотивів, цінностей, уподобань найбільш важливе для 

встановлення довіри й надання допомоги педагогом-наставником. Упродовж 

семінару-тренінгу педагоги-наставники мали змогу ознайомитися з різними 

теоріями, які виявляють індивідуальність та неповторність кожної людини 

(типологічна теорія Юнга, теорія трансактного аналізу Е. Берна, теорія 

визначення особливостей поведінки людей за типом темпераменту, теорія 

подолання особистісних страхів Х. Стівенсона, теорія поколінь). Метод 

“Термінологічне поле” надав можливість виявити сильні та слабкі сторони 

покоління Z, з’ясувати, які якості особистості надають перевагу молодим 

педагогам, а які, навпаки, виступають загрозою для їх професійного розвитку. Під 

час виконання вправи “Ланцюжок реакцій” педагоги-наставники мали змогу 

спроектувати реакцію на можливі утруднення у взаємодії з молодими педагогами. 

Наприклад, педагогам-наставникам пропонувалось відреагувати на такі можливі 

дії молодих педагогів: звільнення після кожної невдачі, приготування до робочого 

дня нашвидкуруч, беземоційне відношення до виконуваних професійних 

обов’язків, відсутність рефлексії та пошуку причин. 
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Другий семінар-практикум був присвячений темі “Теорія розвитку”, 

основним напрямком діяльності було з’ясування чинників та умов, що 

сприятимуть професійному та особистісному розвитку молодих педагогів. 

Основним методичним засобом реалізації цього напрямку діяльності ми обрали 

педагогіку партнерства, що визначає демократичний спосіб співпраці, який не 

відкидає різниці в життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність 

у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість. 

Педагоги-наставники під час мозкового штурму мали змогу виділити чинники та 

умови, що сприяють професійному та особистісному розвитку молодих педагогів, 

провели ранжування виділених чинників та умов з метою визначення 

найсуттєвіших та найвпливовіших. Під час виконання вправи “Кастинг” 

педагоги-наставники моделювали образ ідеального молодого педагога, а вправа 

“Петрик П’яточкін” надала можливість пошуку умов, які потрібно змінити для 

корекції виявлених особливостей професійної поведінки молодих педагогів та 

наставників.  

Третій семінар-практикум було присвячено темі “Теорія лідерства”, 

основним напрямком діяльності було виділено розвиток особистості молодого 

педагога як неповторної та неперевершеної, яка може досягти успіху завдяки 

доцільно організованій системі педагогічних впливів. Основним методичним 

засобом реалізації цього напрямку діяльності ми обрали комплекс заходів, що 

сприятиме розвитку індивідуальності кожної особистості. Вправи, що 

проводились під час семінару-практикуму, були спрямовані на набуття 

педагогами-наставниками знань щодо специфіки розвитку здібностей та 

обдарувань молодих педагогів, розвитку творчого потенціалу, формуванню 

комунікативних, організаторських, аналітичних і проектувальних умінь через 

залучення до інтерактивної взаємодії. Під час інтерактивної вправи “Сицилійські 

дебати” педагоги-наставники мали змогу висловити власне ставлення до 

висловлення “Лідер той, хто володіє увагою інших”, підкріпити власну позицію 

аргументом, висловити доказовий контраргумент на висловлювання, з якими не 

можуть погодитися. Під час виконання вправи “Метод Прес” педагоги-
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наставники мали змогу опанувати різні моделі лідерства (О. Янко) [296]. “Метод 

Прес” має таку структуру та етапи: позиція (я вважаю, що (висловіть свою думку, 

поясніть, у чому полягає ваш погляд); обґрунтування (тому, що... (наведіть 

причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої 

позиції); приклад (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони 

підсилюють вашу позицію); висновки (отже (тому), я вважаю (узагальніть свою 

думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити). Далі було запропоновано 

педагогам-наставникам обговорити “Ризики та переваги” різних моделей 

лідерства у вправі “Ланцюжок запитань”. Педагоги-наставники по черзі ставили 

питання та висловлювали аргументовані відповіді (наприклад, що є сильними та 

слабкими сторонами певного стилю керівництва? чи можна інакше? хто отримує 

від цього користь? що є альтернативою цьому? у якій ситуації відчувається 

найбільша потреба в такому стилі керівництва? які існують можливості для 

покращення становища?). 

Технологія професійного розвитку молодого педагога на основі 

наставництва впроваджувалася в освітній процес ЗДО упродовж чотирьох етапів 

(аналітико-прогностичного, проблемно-пошукового, операційно-технологічного 

та рефлексивно-коригувального). 

Першим етапом реалізації розробленої технології визначено 

аналітико-прогностичний (матричну модель технології на першому етапі 

експерименту подано у таблиці 3. 6.). 
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Таблиця 3.6. 

Матрична схема реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва 

в умовах ЗДО 

на аналітико-прогностичному етапі 

Пріоритетна 

мета 

діяльності 

РУ Завдання діяльності Форми роботи Методи роботи Очікуваний результат 

Формування 

мотивації 

професійного 

розвитку у 

творчому 

освітньому 

середовищі 

А  створення умов для професійного 

розвитку молодих педагогів (виявлення 

індивідуальних ресурсів кожної 

особистості, створення матеріально-

технічних умов, науково-методичне 

забезпечення, сприятливий 

психологічний мікроклімат у 

колективі); 

 проведення вхідної діагностики рівня 

професійного розвитку молодих 

педагогів; 

 добір і розстановка педагогічних кадрів 

з урахуванням індивідуально-

типологічних характеристик педагогів; 

 визначення еталону працівника, який 

відповідає потребам організації 

діагностичне 

обстеження на 

виявлення 

індивідуально-

типологічних 

особливостей 

наставників та молодих 

педагогів; 

формулювання 

стратегічних цілей ПР 

тест-методики; 

творчі есе (прогнози, 

очікування, утруднення); 

анкетування; 

створення ситуацій 

вибору; 

дерево цілей, дерево 

припущень; 

“Знаю – не знаю – хочу 

дізнатись”, “Хочу – 

можу”;  

“Незакінчене речення”; 

“Бортовий журнал” 

 утворені пари 

“наставник-молодий 

педагог» з 

урахуванням їхніх 

індивідуально-

типологічних 

особливостей; 

 розроблена 

індивідуальна 

програма  

професійного 

розвитку;  

 сформовані мотиви 

власної педагогічної 

діяльності;  

 усвідомлена 

важливість 

узгодженості спільної 

діяльності 

К  спільна взаємодія в командній роботі в 

межах  розробки спільної теми; 

 спільно з членами команди спланувати 

професійний розвиток з урахуванням 

здібностей, якостей і потенційних 

можливостей, потреб і запитів молодих 

педагогів; 

ритуали входження в 

колектив; 

семінари-практикуми; 

творчі та мобільні 

групи; 

тренінги особистісного 

зростання 

ритуал посвяти в 

педагоги; 

кодекс честі педагога; 

шкідливі поради; 

метод узгодження думок; 

розігрування ролей;  

ігрове проектування 
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 сприяти постановці, формулюванню та 

реалізації професійно значущих цілей; 

 надання мобільної консультативної 

допомоги у разі виникнення 

професійних утруднень, в критичних 

ситуаціях  

Н  встановлення довірчих, взаємовідносин 

між наставником та молодим 

педагогом, враховуючи їхні 

переживання; 

 визначення основних нахилів, талантів, 

здібностей молодих педагогів; 

 складання індивідуальної програми 

професійного розвитку МП; 

 виступати посередником у вирішенні 

конфліктних ситуацій, захищати 

права молодих педагогів, 

інформувати адміністрацію щодо 

їхніх пропозицій, побажань 

довірчі бесіди; 

узгодження правил 

взаємодії; 

розробка програми 

розвитку; 

планування за 

методичним 

конструктором; 

цифровий кейс 

вихователя 

метод педагогічних 

ситуаційних діалогів; 

проектування освітнього 

середовища; 

заохочення і схвалення; 

емоційного супроводу 

діяльності; 

“Без маски” 

 

О  формування професійних намірів, 

пізнавальних інтересів; 

 збагачення й удосконалення 

індивідуальних якостей та професійних 

здібностей 

ритуальна педагогіка 

( ритуали пошуку  

відповідей на питання); 

читання професійної 

літератури 

 

метод цілепокладання; 

творчі есе; 

віртуальна 

реструктуризація 

соціально-професійного 

життя; 

графічні кластери 

1. Розроблення й реалізація стосовно кожного 

молодого педагога індивідуальної програми 

професійного розвитку 

2. Впровадження технології професійного 

розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва 

3. Створення в колективі сприятливої 

психологічної атмосфери творчої 

партнерської взаємодії 

Організаційно-педагогічні умови 
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Мета діяльності: формування мотивації професійного розвитку у творчому 

освітньому середовищі. 

Провідною умовою, яку реалізували на цьому етапі, була розробка й 

впровадження стосовно кожного молодого педагога індивідуальної програми 

професійного розвитку. 

На кожному з визначених рівнів управління маємо особливості реалізації 

технології. Завдання діяльності, форми та методи визначили відповідно до 

кожного рівня управління. 

1. Адміністративний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– створення умов для професійного розвитку молодих педагогів (виявлення 

індивідуальних ресурсів кожної особистості, створення матеріально-технічних 

умов, науково-методичне забезпечення, сприятливий психологічний 

мікроклімат у колективі); 

– проведення вхідної діагностики рівня професійного розвитку молодих 

педагогів; 

– добір і розстановка педагогічних кадрів з урахуванням індивідуально-

типологічних характеристик педагогів; 

– визначення еталона працівника, який відповідає потребам організації. 

Відповідно до поставлених завдань діяльності було проведено діагностичне 

обстеження для виявлення індивідуально-типологічних особливостей 

професійної поведінки молодих педагогів та педагогів-наставників. За 

результатами діагностичного обстеження з’ясували, що найбільша кількість 

молодих педагогів – “учень” (22 %), “активний слухач” (11 %), “виконавець” 

(11 %), “чистий аркуш” (10 %) та “пристосувальник” (10 %). Найменша кількість: 

“випадкова людина” (5 %), “лже-професор” (3 %), “песиміст” (3 %) та 

“конкурент” (3 %). 

Серед педагогів-наставників частіше за інших можна виділити такі типи 

особистостей: “радник” (19 %) та “велике серце” (18 %); дуже рідко трапляються 

– “маніпулятор” (5 %) та “світлий розум” (4 %). 
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Також дослідження вказує на той факт, що молодий педагог упродовж 

періоду професійного зростання може змінювати свій тип, що також 

підтверджено нашою теоретичною розвідкою (доведена думка про нелінійний 

професійний розвиток молодих педагогів). Найчастіші трансформації, які 

відбуваються з молодими педагогами: позитивні зміни (випадкова людина – 

конкурент, учень – новатор); негативні зміни (учень – лже-професор, оптиміст – 

уникач).  

Ми теоретично обґрунтували та емпірично виділили пари, які утворюють 

наставник та молодий педагог, що досягають високих результатів у професійному 

розвитку. Найбільших результатів досягає молодий педагог у таких парах: 

професор – золоті руки; конкурент – радник; новатор – світлий розум; оптиміст – 

їжакові рукавиці; учень – радник; песиміст – вічна дитина; активний слухач – 

маніпулятор; виконавець – світлий розум; уникач – їжакові рукавиці; 

пристосувальник – шукач; чистий аркуш – велике серце; випадкова людина – 

велике серце; партнер – шукач; артист – світлий розум; реаліст – шукач; робот – 

велике серце.  

Дехто з науковців (Т. Аллен [298]) стверджують, що наставники шукають 

підопічних, які мають схожий характер і подібний стиль поведінки. Це 

пояснюється тим, що особам з однаковими рисами характеру легше працювати 

разом. Водночас інші автори [313] припускають, що наставники схильні обирати 

підопічних, чиї риси компенсують слабкі сторони їх власного характеру. 

Наставники прагнуть мати підопічних, які демонструють кмітливість, гнучкість 

мислення, наполегливість, амбіційність, відповідальність, щирість, відданість 

своїй роботі, позитивну налаштованість, активність та вміння працювати в парі 

[312].  

На нашу думку, молодих педагогів потрібно поєднувати з наставниками 

таким чином, щоб наставник мав змогу навчити, розвинути те, чого не вміє та не 

знає молодий педагог. Суміжні (або схожі типи особистостей) молодих педагогів 

та наставників доцільно, на наш погляд, об’єднувати у творчі або динамічні групи 

за спільними інтересами. Саме в такому поєднанні молодий педагог матиме 
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змогу, з одного боку, скорегувати власні недоліки під час взаємодії з наставником, 

з іншого – розвиватись за власними інтересами та уподобаннями у творчій 

взаємодії з групою колег-однодумців. 

Продемонструємо результати діагностичного обстеження на конкретних 

прикладах.  

Перший (Дар’я П.). Прийшла в дитячий садок молодим спеціалістом, яка 

мала диплом бакалавра філологічного факультету. Після закінчення інституту 

дівчина не пішла працювати за фахом, працювала продавцем, заправником – там, 

де платили гроші більші, ніж педагогу. Але за рік все ж таки прийшла працювати 

в дитячий садок. За індивідуально-типологічною характеристикою це була на 

100 % “випадкова людина”. Вона нічим не цікавилась, з наставником (велике 

серце) постійно конфліктувала, з іншими колегами налагоджувала “непрофесійні” 

стосунки, шукала нове місце роботи. Але вона дуже чуйно та емоційно ставилася 

до дітей. Через рік роботи (протягом якого вона двічі приносила заяву на 

звільнення) тип молодого педагога докорінно змінився. У неї з’являються амбітні 

професійні цілі “бути першою”, “брати участь у всіх заходах”, “використовувати 

всі можливості для прояву своєї індивідуальності та професійного рівня”. Тип її 

особистості ми визначили як “конкурент”. Стосунки з наставником 

оптимізувалися, але колектив не сприймає її як лідера та ненав’язливо уникає її. 

Другий (Олександра С.). Молодий спеціаліст на момент прийняття на 

роботу мала дві повні вищі освіти (туристичний бізнес та логопедична освіта). 

Педагогом-наставником у неї була педагог типу “маніпулятор”. Молодий педагог 

мав таку силу волі, що навіть розповіді наставника про те, що працювати 

вихователем дуже складно, не відвернули її. Вона наполегливо поступово 

напрацьовувала свій перший педагогічний досвід, якщо зверталась по допомогу, 

то тільки до найбільш досвідченого педагога, щоб отримати найвичерпнішу 

консультацію. Тип молодого педагога під час прийому на роботу визначили як 

“учень”, а протягом 3-х років вона перетворилась на “професора”. Педагога-

наставника вона вибрала собі сама (світлий розум), упродовж певного часу 

згуртувала навколо себе молодих педагогів та стала лідером серед них, причому 
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стосунки між ними не зводяться тільки до професійних. 

Провели діагностичне дослідження професійного розвитку молодих 

педагогів та визначили проблеми та утруднення на етапі входження в професію. З 

цією метою було проведено анкетування серед молодих педагогів: Чого хочу 

досягти? Що я маю зробити? Що залежить від мене, що від інших? Чи вірю я в 

досягнення результату? Що перешкоджає мені отримати бажаний результат? 

Яких змін у житті я очікую? 

Анкетування виявило, що майже всі молоді педагоги вважають особливою 

справою не свої досягнення, а справи їх підопічних (навченість дітей, підготовка 

до школи, підготовка до конкурсу). Лише дехто з молодих педагогів указали як 

значущі для них події такі, що стосуються їх особисто: атестація, краще 

виконання роботи, написання курсової роботи. Як дії, що сприятимуть 

досягненню мети, молоді педагоги виділяють пошук літератури, тренування. 

Анкетування показало, що молоді педагоги досить відповідальні по відношенню 

до здійснення важливих для них справ, бо більшість з них відповіло, що власне 

від них самих залежить результат. З іншого боку, це також може свідчити про те, 

що молоді педагоги, на жаль, не можуть більше ні на кого розраховувати, крім 

себе.  

Шкода, але мусимо констатувати, що молоді педагоги шукають зовнішні 

ресурси для досягнення цілі та не звертають увагу на внутрішні можливості. Усі 

одностайно вірять у здійснення своїх мрій, що говорить про оптимістичну 

світоглядну позицію, що є першим впевненим кроком на шляху досягнення своєї 

мети. Найбільшими перешкодами в діяльності молодих педагогів є брак часу, 

несистемність педагогічної дії та складність соціальної ситуації. Найбільший 

резонанс викликало питання про зміни в житті, які очікують молоді педагоги. 

Відразу хочеться зазначити, що очікують саме змін на краще: збільшення 

зарплатні, підвищення категорії, підвищення кваліфікації, отримання позитивних 

емоцій. 

Під час методичного часу провели вправу “Незакінчене речення”. Молодим 

педагогам запропонували продовжити речення: Я є… Коли мене чекають 
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труднощі, то я… Я могла б бути щасливою, якби… Якщо усі проти мене, то я… 

Мені прикро, але я мушу визнати, що…  

Проаналізувавши результати анкетування, констатуємо: молоді педагоги 

асоціюють себе з двома соціальними ролями – вихователь (50 %) або людина 

(50 %). Відповіді на питання про труднощі також мають 2 варіанти відповідей: 

долаю (50 %), що говорить про отримання бажаного результату, та намагаюсь 

подолати (50 %), що говорить про спрямованість на процес, а не на результат. 

Питання щастя для молодих педагогів носить особистий характер (мати родину та 

власних дітей, не хворіти дітям, кохати, вийти заміж) – 80 %, професійний 

(зробити кар’єру, заробити багато грошей) – 20%. Досить різними виявилися 

відповіді на питання “Якщо усі проти мене, то я…”: я не здаюся; такого не може 

бути; намагаюсь з’ясувати причину; не звертаю на це увагу; посміхаюсь; 

засмучуюсь – що говорить про несформованість захисних поведінкових реакцій у 

молодих педагогів. Питання “Мені прикро, але я мушу визнати, що…” 

передбачало пошук та визнання власних недоліків, але молоді педагоги у своїй 

більшості шукали недоліки довкола себе (не помічають їхні досягнення, не 

завжди їх хвалять), і тільки незначна частина визнає, що засмучується через 

неможливість подолати свої недоліки (7 %). 

На підставі отриманих результатів можемо зробити висновки: тільки 50 % 

молодих педагогів ідентифікують себе як педагога; у більшості відповідально 

ставляться до справ, які для них важливі; особистісні цілі переважають над 

професійними; не знають, як досягти своєї мети та не звертаються по допомогу до 

більш досвідчених педагогів, намагаються отримати перший досвід, набиваючи 

власних “шишок”, намагаються змінити недосконале довкілля, забуваючи про 

корекцію власних недоліків. 

2. Колегіальний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– спільна взаємодія в командній роботі в межах розроблення спільної теми; 

– спільно з членами команди спланувати професійний розвиток з урахуванням 

здібностей, якостей і потенційних можливостей, потреб і запитів молодих 
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педагогів; 

– сприяти постановці, формулюванню та реалізації професійно значущих цілей; 

– надання мобільної консультативної допомоги в разі виникнення професійних 

утруднень, у критичних ситуаціях. 

Запровадили в роботу елементи ритуальної педагогіки. У повсякденному 

розумінні під ритуалом мають на увазі стандартну стійку послідовність дій, що 

має церемоніальний характер. Це те, що залишається незмінним упродовж 

певного періоду та повторюється через певний проміжок часу. Ритуали 

допомагають молодому педагогу засвоїти цінності колективу, ознайомитися з 

традиціями, прогнозувати подальші дії й події. Під час приймання до дитячого 

садка ми запровадили ритуал посвяти в педагоги. Цей ритуал включає в себе 

промовляння клятви про дотримання Кодексу честі педагога. Його положення 

традиційні: усі свої розум, знання, душу, серце, віддавати справі виховання 

освіченої людини, здатної до творчого мислення; ставитися до кожної дитини як 

до рівної особистості; виховувати дітей на ідеалах свободи, чесності, добра, 

справедливості; піклуватись про здоров’я дитини, її фізичний розвиток, 

відпочинок, розваги. Але можуть бути й із жартівливим змістом: клянуся 

віддавати роботі все, навіть те, чого в мене немає. Клянусь не робити виховних 

впливів у поганому настрої. Головне пам’ятати: зарплату бери, скільки дали, і 

більше не проси. Також запровадили ритуал надання жартівливих порад молодим 

педагогам від досвідчених (за мотивами Г. Остера “Шкідливі поради”), 

наприклад: 

Ти у перший день робочий працювати не поспішай, 

Потягнися, випий каву – Так ти день свій починай. 

Одягнись яскраво, стильно, прикрас більше начіпляй, 

Будеш схожий на ялинку, працювати всім заважай. 

Також нагороджували жартівливою медаллю “За мужність” та присуджували 

почесне звання “Сонячна людина”. Варіанти для ритуалів: зустріч без галстуків, 

ранкові ритуали (підняття прапору, спільного кола), маю право на власне правило 

або ритуал, ритуал відчинених дверей та ін. 
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3. Наставницький рівень управління 

Завдання діяльності: 

– встановлення довірчих взаємовідносин між наставником та молодим педагогом, 

враховуючи їх переживання; 

– визначення основних схильностей, талантів, здібностей молодих педагогів; 

– складання індивідуальної програми професійного розвитку МП; 

– роль посередника у вирішенні конфліктних ситуацій, захист прав молодих 

педагогів, інформування адміністрації про їхні пропозиції, побажання. 

Головним завданням педагога-наставника на цьому етапі було встановити 

довірчі, душевні взаємовідносини з молодим педагогом, враховуючи його почуття 

та переживання. За допомогою вербального й невербального впливу на емоції і 

самосвідомість МП надати допомогу у вирішенні міжособистісних проблем, 

знятті депресивного стану, сприяти в зміні ставлення людини до життя, до 

соціального оточення, до самого себе. На підставі проведеного діагностичного 

дослідження молоді педагоги та наставники проектували індивідуальну програму 

професійного розвитку. Проектування відбувалося за такими етапами: 

діагностика та самодіагностика (виявлення професійних і особистісних 

показників розвитку); співвіднесення отриманих результатів зі структурою й 

змістом професійної діяльності (мотивів, якостей, цінностей, професійних вмінь 

особистості й особливостей діяльності педагога у ЗДО); підготовка стратегії 

професійного розвитку (вибір цілей); розробка програми індивідуального 

розвитку; реалізація індивідуальної програми професійного розвитку (взаємодія з 

наставником та колективом ЗДО); коригування; аналіз результатів. 

Використовуючи побудований алгоритм молоді педагоги розробляли власну 

індивідуальну програму професійного розвитку (таблиця № 3. 7. ).  

Таблиця № 3. 7. 

Алгоритм складання індивідуальної програми професійного розвитку 

№ Етап стратегії Приклад питання 

1 Діагностика Який я є? Які сильні та слабкі сторони у мене є? 
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2 Постановка мети Чого я хочу досягти? 

3 Завдання Що я повинен зробити? 

4 Пошук ресурсів Хто та що може мені допомогти? Що залежить 

особисто від мене? Від інших? Чого я боюся? Які 

причини змушують відчувати себе так? Які можливі 

перешкоди? Як можна вплинути на появу 

сприятливих умов та нейтралізацію несприятливих? 

5 Планування Що, коли, хто та в якій послідовності потрібно 

робити? Хто та за що відповідає на кожному етапі? 

6 Реалізація  У який спосіб я це зможу зробити? Якою буде 

перший крок для здійснення обраного варіанта? Які 

існують варіанти? Які дії ви зможете здійснити, щоб 

виправити ситуацію? Яке рішення, на вашу думку, 

запропонувала б авторитетна для вас людина? 

7 Результат Що я повинен отримати в результаті? 

8 Рефлексія Що вдалося, що не вдалося? Як скоригувати свою 

діяльність? Які ресурси ще потрібно задіяти? 

 

Зазначимо, що складання програми професійного розвитку дало можливість 

замислитися над своїми недоліками, наявними в особистісній та професійній 

діяльності, змінила ставлення до процесу планування професійного розвитку, над 

важливістю аналізу успіхів чи невдач під час виконання поставлених завдань. 

Проаналізувавши складені програми, ми дійшли висновку, що цілі, які 

ставлять перед собою молоді педагоги, мають загальний неконкретний характер 

(гарні стосунки з людьми, підвищення стресостійкості, набуття вміння володіти 

собою), серед конкретних цілей можна виділити такі: вийти заміж, досконало 

оволодіти українською мовою. Відповідно до зазначеного молоді педагоги не 

можуть чітко сформулювати очікуваний результат (стати впевненою, дати гарний 

старт вихованцям). Досить обмежене коло засобів та способів досягнення 



173 

 

результатів (читання літератури, відвідування методичних заходів). Серед тих, 

хто може допомогти в досягненні поставлених цілей, було вказано родину, 

хлопця, колег, на жаль, відсутні інші джерела (фахові інтернет спільноти, 

консультації провідних спеціалістів, задіяння особистісних ресурсів та ін.). 

Активно використовували метод педагогічних ситуаційних діалогів (або 

педагогічного консультування), але не у вигляді готових нотаційних монологів 

педагогів-наставників, а через діалогічне ситуативне спілкування. Наставники та 

молоді педагоги обговорювали такі ситуації: З чого краще почати заняття? Як 

налагодити довірчі стосунки з дітьми групи? Як вирішувати конфлікти між 

дітьми? У процесі застосування методу діалогічного педагогічного спілкування 

для моделювання або вирішення будь-якої ситуації, проблеми дотримувалися 

такого алгоритму дій: “аргументуй” – “звернися до партнера” – 

“контраргументуй” – “знайдіть спільне рішення”. Вправа “Без маски” сприяла 

налагодженню довірчих стосунків між наставником та молодим педагогом. 

Молодий педагог та наставник по черзі витягують картки з написаними на них 

незакінченими реченнями: Чого мені іноді по-справжньому хочеться, так це... 

Мені знайоме гостре почуття самотності, пам’ятаю... Особливо мені не 

подобається, коли на роботі... Мені дуже хочеться забути, що... Бувало, що колеги 

викликали у мене... Одного разу мене налякало те, що мої діти... і т. ін. 

На підставі емпіричного дослідження ми з’ясували, що найбільшою 

проблемою в професійній діяльності для молодих педагогів є написання 

щоденних планів. Тож, нами було започатковане планування педагогічної 

взаємодії з дітьми на основі методичного конструктора, яке запропонувала 

Н. Гавриш. Методичний конструктор – це організована конструкція різних 

методичних матеріалів, об’єднаних однією темою. Запропонований набір різних 

засобів і форм роботи з дітьми мінімізує безглузде переписування “чужого” 

багаторічного досвіду. Методичний конструктор надає можливість молодим 

педагогам не тільки скористатись досвідом кращих майстрів, а й сконструювати 

свій день відповідно до власного бачення. Але основними критеріями вибору 
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відповідного дидактичного елемента є особисте бачення та розуміння теми, 

можливості та інтереси дітей та наявні ресурси [11].  

Запропонували використовувати можливості сучасних цифрових технологій 

у роботі з дошкільниками, а саме цифровий кейс вихователя. Кейс-технологія – це 

загальна назва технологій навчання, що є методами аналізу. Суть технології 

полягає у використанні конкретних текстів (ситуацій, історій, тексти яких 

називаються “кейсом”) для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень 

з певного розділу. Матеріал до цифрового кейсу вихователя добирали та 

структурували за тематичним принципом. Текстами є не тільки літературні твори, 

а й мультфільми, пізнавальні відеофільми, презентації – усе, що можна 

обговорити разом з дошкільниками. Навчальна інформація при цьому стає 

доступнішою для сприймання дітьми, дає змогу підвищити інтерактивність 

освітньої системи в дошкільних закладах, перейти від пояснювально-

ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого дитина стає активним 

суб’єктом, а не пасивним об’єктом педагогічної дії. Саме “тексти” є складниками 

цифрового кейсу вихователя [19].  

4. Оперативний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– формування професійних намірів, пізнавальних інтересів; 

– збагачення й удосконалення індивідуальних якостей та професійних 

здібностей. 

Основним напрямком роботи на цьому етапі було навчання молодих 

педагогів ставити цілі свого професійного розвитку (цілепокладання). 

Цілепокладання – це процес формування мети, її розгортання в часі та в даному 

інформаційному просторі на основі врахування особливостей виконавців 

діяльності, під час якої передбачається досягнення поставленої мети, що може 

здійснюватися за таким алгоритмом: аналіз обставин, відповідних нормативних 

документів (стандартів освіти); визначення на цій основі потреб та інтересів, що 

підлягають задоволенню; з’ясування наявних для задоволення цих потреб та 

інтересів ресурсів, сил і можливостей учасників діяльності; вибір потреб чи 
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інтересів, задоволення яких за обсягом витрат сил і засобів дасть найбільший 

ефект. На жаль, молоді педагоги відразу формулюють віддалену мету (стати, 

мати, навчитись), уникаючи попереднього аналізу ситуації, ресурсів, 

можливостей. Для подолання цієї ситуації пропонуємо такі форми та методи 

роботи. 

Молодим вихователям було запропоновано написати творчі есе на тему 

“Подорож у часі” (або як я уявляю своє майбутнє), які виявилися наповненими 

позитивними емоціями та передчуттями. Аналіз написаних творів можна зробити 

саме за емоційно-ціннісним критерієм. Найбільша цінність для молодих 

вихователів – це довіра та любов дітей, а головна мета в житті – стати другом 

дітям, з яким вони будуть ділитися своїми переживаннями та найпотаємнішими 

думками. Молоді вихователі висловлюють сподівання, що професія стане 

покликанням, а також вірять, що ніколи професія не стане фізичним та моральним 

тягарем. З іншого боку, у молодих вихователів немає ніякого уявлення, яким 

чином втілити власні мрії в життя, вони живуть одним днем та не докладають 

жодних зусиль для втілення своїх мрій у життя. До прикладу наведемо один з 

творів: 

“Від майбутнього я очікую тільки найкраще. Ще змалку я мріяла стати 

вихователем. І що тепер маю? Я вивчилась та почала працювати. Щоб дійсно у 

майбутньому відбувалися гарні події, треба насамперед ставити перед собою ціль 

та намагатися досягти її. Ось і переді мною стоїть ціль – стати гарним 

вихователем. Мені легко жити, оскільки я знаю, що мені потрібно від життя, чого 

саме я хочу. Моя мета зараз – повага та любов дітей та досвідчених колег, 

вдосконалення власних умінь. Я вірю у себе та свої сили. Я хочу щоб всі мої мрії 

(навіть найменші) здійснились у майбутньому” ( Лілія Д.). 

Віртуальна реструктуризація соціально-професійного життя – це 

відображення в уявному просторі результатів соціально-професійного життя з 

метою розробки комплексних змін з антикризовими заходами. Це та система, у 

якій повинні мінімізуватися негативні та максимізуватися позитивні наслідки 

діяльності. Реструктуризація відбувається за допомогою графічних кластерів, 
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схем, таблиць.  

Слово “кластер” походить з англійської мови (cluster – пучок, рій, 

скупчення). Кластер – виділення смислових одиниць інформації та їх графічне 

оформлення у формі пучка. Кластер включає ключові слова, ідеї, подані в 

логічній послідовності інформаційних суб’єктів, котрі створюють цілісну й 

наочну картину. Ґрунтується на трьох фазах: виклику (актуалізація проблеми, 

пробудження інтересу до теми, визначення мети діяльності); осмислення 

(осмислення та критичне опрацювання нової інформації); рефлексії (узагальнення 

й оцінка інформації, формування власної думки, окреслення напрямків 

діяльності). Відзначаємо правила створення кластера: посередині чистого аркуша 

(дошки, документа Word, слайду Power Point) записуємо ключове слово, що 

відображає проблему; довкола нього – слова чи речення, що її доповнюють; 

довкола записаних слів з’являються “супутники” і встановлюються нові логічні 

зв’язки. 

Продемонструємо на прикладі. Молодий педагог хоче навчитися вільно 

розмовляти українською мовою. Навкруги головного слова визначаємо мотиви 

цієї дії (для чого це нам потрібно, яка користь буде від цього). Далі позначаємо 

засоби, які допоможуть її виконати: середовище (я розмовляю – інші розмовляють 

українською мовою), книжки та інші носії; навчальні курси; телепрограми та кіно; 

розмовник у телефоні. Виходячи із зазначених засобів формулюємо наміри.    

Успішність професійного розвитку на першому етапі визначали у 

співвіднесенні реального та очікуваного результату: утворені пари “наставник – 

молодий педагог” з урахуванням їх індивідуально-типологічних особливостей; 

розроблена індивідуальна програма професійного розвитку; сформовані мотиви 

власної педагогічної діяльності; усвідомлена важливість узгодженості спільної 

діяльності. 

Другим етапом реалізації розробленої технології визначено проблемно-

пошуковий (матричну модель технології на другому етапі експерименту 

подано у таблиці 3. 8.). 
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Таблиця 3.8. 

Матрична схема реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва 

в умовах ЗДО 

на проблемно-пошуковому етапі  

Пріоритетна 

мета 

діяльності 

РУ Завдання діяльності Форми роботи Методи роботи Очікуваний результат 

Розширення 

професійної 

компетентнос

ті молодих 

педагогів 

А  створити сприятливі умови для 

виявлення та прояву 

індивідуальності кожного педагога; 

 ознайомити з вимогами до 

професійної діяльності педагогів, що 

закріплені законодавчими 

документами; 

 організувати діяльність ради 

наставників у ЗДО 

перевернуте навчання; 

творче середовище для 

вільного особистісного 

прояву; 

день самоуправління 

“Молоді – досвідчені” 

 “Вікно можливостей”; 

“Свіже повітря”; 

“Я роблю це інакше”;  

“Рецепти педагогічної 

кухні”; “Ініціативне 

оголошення”; 

“Миттєвості життя” 

 

поява смислових 

професійних 

новоутворень 

(професійних смислів, 

професійних цінностей), 

вербалізація смислу та 

його рефлексія; 

розвинуті навички 

конструктивної взаємодії 

з адміністрацією, 

колегами, наставником, 

дітьми та батьками;. 

вміє звертатися по 

допомогу до досвідчених 

педагогів та надавати 

сам допомогу 

досвідченим у разі 

необхідності; 

діє відповідно до 

традицій та загально 

визнаних норм, але, 

разом з тим, 

К  надання реальних можливостей для 

прояву професійних здібностей та 

талантів молодим педагогам у межах 

діяльності педагогічного колективу; 

  залучати МП до спільного 

розв’язання виробничих питань; 

 уведення молодих педагогів у світ 

традицій та історії колективу 

технологія 

кооперативного 

навчання;  

навчальні майстер- 

класи; 

динамічні, творчі та 

проблемні групи; 

створення ситуації 

успіху 

взаємовідвідування; 

методи роботи з 

інформацією (метод 

“Випуск новин”, “Ажурна 

пилка”); 

питальна педагогіка 

(піраміда питань, конкурс 

питань, а я думаю інакше); 

“Спікеріада” ( надання 

можливості бути ведучим 

якогось заходу) 

Н  встановлення довірчих 

взаємовідносин між наставником та 

консультування на 

основі методичного 

метод педагогічних 

стимуляцій; 
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молодим педагогом; 

 надання допомоги з приводу 

конкретної проблеми через спільний 

пошук засобів її вирішення або 

актуалізацію додаткових здібностей; 

 формування еталона педагогічної дії 

через детальний показ способів 

взаємодії з дошкільниками; 

 орієнтація молодого педагога і на 

загальновизнані норми, і на 

творчість, що зумовлює пошук нових 

способів реалізації освітніх завдань 

посібника “Мистецтво 

перших кроків”; 

ситуаційне навчання; 

відеотехнології; 

проектна діяльність 

 

педагогічні ситуаційні 

діалоги; 

ретроспективний аналіз 

життєвого досвіду із 

розкриттям його зв’язків; 

“Створення ситуації 

успіху”; 

проблемна розмова з 

наставником; 

“Анонсування” 

орієнтований на пошук 

власного стилю 

професійної діяльності 

О  взаємозбагачення професійного 

досвіду через обмін інформацією, 

знаннями, ідеями з іншими членами 

колективу;  

 творче застосування наявних 

педагогічних і методичних ідей у 

конкретних умовах педагогічної 

діяльності;  

 здійснення дослідницької діяльності 

на шляху удосконалення свого 

професійного розвитку; 

 координування власної професійної 

діяльності відповідно до розробленої 

індивідуальної програми розвитку 

перегляд з подальшим 

обговоренням відео-

лекцій провідних 

фахівців; 

методи тайм-

менеджменту 

 

методи роботи з текстом 

(інсерт, кластери, метод 

“Прес”); 

“Хочу та зроблю”; 

“Матриця Ейзенхауера”; 

“Мистецтво малих кроків”; 

рефлексивні завдання 

(“Склади перелік власних 

щоденних правил і дій”, 

“Склади таблицю власних 

обов’язків та таблицю 

досягнення цілей” 

4. Розроблення й реалізація стосовно кожного 

молодого педагога індивідуальної програми 

професійного розвитку 

5. Впровадження технології професійного 

розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва 

6. Створення в колективі сприятливої 

психологічної атмосфери творчої 

партнерської взаємодії 

Організаційно-педагогічні умови 
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Мета діяльності: розширення професійної компетентності молодих 

педагогів. 

Провідною умовою, яку реалізували на цьому етапі, була: впровадження 

технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва. 

Завдання діяльності, форми та методи визначили відповідно до кожного 

рівня управління. 

1. Адміністративний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– створити сприятливі умови для виявлення та прояву індивідуальності кожного 

педагога; 

– ознайомити з вимогами до професійної діяльності педагогів, що закріплені 

законодавчими документами; 

– організувати діяльність ради наставників у ЗДО. 

Освітнє середовище – це якраз та частина соціальної реальності, де 

відбувається керований розвиток, саморух. Освітнє середовище ЗДО ми 

розуміємо як творче середовище для вільного особистісного прояву. Це 

середовище, яке надає можливості для прояву власної ініціативи кожного її 

учасника. Метод панельної дискусії (пробкова дошка, на якій усі, хто бажає, 

можуть прикріплювати свої висловлювання та міркування з певних проблем) 

використовували для обговорення дискусійних питань: за результатами роботи 

закладу, за підсумками відкритих заходів, за наявною інформацією. Кожен з 

учасників освітнього процесу може стати ініціатором дискусії. Після цього 

бажаючі приєднуються до обговорення. Перевага цього методу у відсутності 

регламентованості та заорганізованості.  

Форма організації команди для спільної реалізації теми або проекту “Вікно 

можливостей”, коли ініціатор оголошує напрямок роботи та пропонує взяти 

участь у ньому всім охочим. Таких ініціатив у закладі може бути безліч, і кожен з 

членів колективу може обирати, в якій узяти участь, або може стати її ініціатором. 

Форма взаємодії “Свіже повітря”, коли учасники освітнього процесу 

обмінюються професійними ініціативами, наприклад, фото зробленої з дітьми 
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поробки або нова цікава гра. Особливо це корисно для організації міжпосадової 

взаємодії (вихователя та інструктора з фізичного виховання та інших). 

Метод “А як ви це робите?”. Цей метод є корисним для молодих педагогів 

під час вирішення проблемних ситуацій, з якими вони стикаються в перші дні 

роботи: дитина вередує, дитина взяла чужу іграшку, загубилась чужа річ та ін. 

Молодий педагог виставляє віконце-запит, а інші можуть долучитися до пошуку 

рішення проблеми. 

Метод “Рецепти педагогічної кухні”. Можна уявити це у вигляді 

накопичувача, у якому педагоги можуть ділитися своїми досягненнями у вигляді 

конкретних рецептів дій у певних ситуаціях: провели полілог, опрацювали 

додаткову літературу та створили схему або кластер, підготувалися до виступу на 

педраді, знайшли цікавий віршик тощо. Головне завдання цього методу 

оприлюднити та поширити надбання колективу, не чекаючи офіційних 

спланованих заходів. 

Метод “Ініціативне оголошення”, коли педагоги виставляють оголошення 

про можливий захід: можу навчити створювати презентації, запрошую на гру, 

запрошую до обговорення в онлайн-режимі професійної проблеми, запрошення до 

участі у флешмобі. 

Простір для обміну подіями “Миттєвості життя” створили за допомогою 

нитки, яку натягнули вздовж стіни. На ній за допомогою прищіпки педагоги мали 

змогу підвішувати фото з професійного життя в дитячому садку, малюнки дітей, 

цитати, які сподобались, власні думки, цікаві висловлювання дітей. 

2. Колегіальний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– надати реальні можливості для прояву професійних здібностей та талантів 

молодим педагогам у межах діяльності педагогічного колективу; 

– залучати МП до спільного розв’язання виробничих питань; 

– увести молодих педагогів у світ традицій та історії колективу. 

Оскільки основою професійно-педагогічної майстерності є знання й 

педагогічний досвід, які перебувають у постійному розвитку, то саме майстер-
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клас забезпечує глибокий зв’язок теорії з практикою, активну взаємодію 

учасників заходу, високу наочність і доступність, прояви творчості, ініціативності 

тощо. 

У роботі з молодими педагогами провели такі майстер-класи “Просто про 

складні речі (полілог)”, “Квест”, “Гра-стратегія”, “Тілесно-орієнтована 

педагогіка”, “Практична кінезіологія”, “Свобода самовизначення як умова 

формування успішної особистості на етапі дошкільного дитинства”. Опишемо 

більш детально деякі з них. 

Майстер-клас “Просто про складні речі” присвячено проблемі навчання 

молодих педагогів мистецтву проведення полілогів з дошкільниками. Під час 

майстер-класу молоді педагоги розвинули здатність висловлювати власні думки; 

навчилися усвідомленому та цілеспрямованому формулюванню запитань різного 

типу, формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення 

інформації, різноманітного досвіду, ідей та уявлень. Організаційною структурою 

майстер-класу було дерево цілей, на якому майстер відображав знакові слова: дія 

або взаємодія; зміст; початок; питання; занурення та думка. Відповідно до цих 

слів майстер проводив вправи, які мали допомогти набути певних умінь: щоб 

зрозуміти, яким чином починати полілог (“Виключення зайвого”, “Дерево 

передбачень”, “Припущення за опорними словами”); щоб навчити ставити 

запитання (“Піраміда запитань”, “Ланцюжок запитань”, “Ромашка Блума”, 

“Розумний кубик”, “Товсті та тонкі запитання”); для занурення в проблемне 

обговорення (“Кошик ідей”, “Незакінчене речення”); для висловлення власного 

ставлення та особистої думки (“Аргументування”, “Займи позицію”).  

Головною метою майстер-класу “Свобода самовизначення як умова 

формування успішної особистості на етапі дошкільного дитинства” було 

сформувати уявлення про основні поняття та функції самостійної вільної 

діяльності дошкільників, освоїти методи, що дозволяють приймати рішення, діяти 

та нести відповідальність у значущих професійних і життєвих ситуаціях. Групи 

молодих педагогів відповідно до свого напрямку роботи (мотиваційний, 

діяльнісний, результативний, рефлексивний, середовищний) повинні були 
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написати відомі сучасні форми роботи, які б сприяли його розвитку (у стовпчику 

“я знаю”). Далі було запропоновано ознайомитися з сучасними формами та 

методами роботи та заповнити другий стовпчик таблиці “хочу навчитися”. Також 

молодих педагогів залучили до придумування завдань, які потрібно розташувати 

в куточках самостійної діяльності як завдання-сюрпризи, які потрібно виконати 

(виконання завдань у парах або трійках, подолати якусь перешкоду, зробити 

разом, декілька разів повторити одну і ту саму дію). Потрібно було розробити 

таку картку, щоб дитина самостійно, без допомоги вихователя, мала змогу 

зрозуміти, що вона повинна зробити. 

3. Наставницький рівень управління 

Завдання діяльності: 

– встановлення довірчих взаємовідносин між наставником та молодим 

педагогом; 

– надання допомоги з приводу конкретної проблеми через спільний пошук 

засобів її вирішення або актуалізацію додаткових здібностей; 

– формування еталону педагогічної дії через детальний показ способів взаємодії з 

дошкільниками; 

– орієнтування молодого педагога і на загальновизнані норми, і на творчість, що 

зумовлює пошук нових способів реалізації освітніх завдань. 

Ми запровадили індивідуальне спілкування між наставником та молодим 

педагогом на основі методичного посібника “Мистецтво перших кроків”, у якому 

подано відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у молодих педагогів 

у перші дні роботи у ЗДО. З-поміж них, наприклад, такі: “Як познайомитися з 

маленькими дошкільнятами?”, “Як подолати хвилювання на першому занятті?”, 

“Що робити в ситуації, коли діти не реагують на твої дії або слова?”, “Що робити, 

якщо не знаєш відповіді на поставлені питання?”, “Як пожаліти дитину в перший 

день у дитячому садку?”, “Що робити, якщо дитина відмовляється їсти в 

садочку?”, “Як вкласти дітей спати?”, “Чи можна обнімати та цілувати чужу 

дитину?” та багато інших. Спілкування організовується за методом перевернутого 

навчання: спочатку молодий педагог сам намагається запропонувати варіанти 
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відповідей та дій, а потім педагог-наставник пояснює оптимальний варіант виходу 

з проблемної ситуації. 

Обговорення допомагало здійснювати рефлексію: Що в ситуації здалося 

мені найважливішим? Чому я вважаю, що саме так потрібно її вирішити? Як би я 

діяв у цій ситуації? На місці іншого учасника ситуації, що б я робив? Чи 

схвилювала мене ця ситуація? Чи були в моїй практиці подібні ситуації?  

Формування еталона педагогічної дії через детальний показ способів 

взаємодії з дошкільниками сприяла така форма роботи як взаємовідвідування. Під 

час відкритих переглядів наставник звертає увагу й на системні явища, і на 

маленькі професійні “хитрощі”, оминаючи таким чином етап “спроб та помилок”. 

Особистий приклад наставника є унаочненням моделі поведінки 

найдосвідченішої людини. 

У процесі пошуку ефективних технологій організації професійного 

розвитку молодих педагогів виокремили відеотехнології, застосування яких 

забезпечує можливість не тільки сприйняття нових знань і способів дій, а й 

здійснення контролю за навчальними досягненнями молодих педагогів з метою 

отримання корисного професійного досвіду. За допомогою відеотехнологій 

ефективно вирішуються багатоаспектні дидактичні й виховні завдання, серед них 

такі: перегляд практичної діяльності молодих педагогів з аналізом та висновками; 

виконання тренувальних вправ з моделювання педагогічних процесів; створення 

бази даних для проведення тренінгових і дослідницьких робіт. Саме 

коментований перегляд відеозапису фрагментів занять, знятих під час проведення 

методичних тижнів (декад, місячників) або фестивалів, сприяє формуванню 

критичності професійного мислення, розвитку вмінь обґрунтовувати доцільність 

обраної моделі поведінки педагога, виокремлювати певні його професійно-

особистісні якості; набуттю вміння співвідносити досвід, що аналізується, з 

власним, бачити свої помилки, шукати засоби їх усунення. 

Метод педагогічних стимуляцій. Стимулювати (від лат. stimulo – збуджую, 

заохочую) означає спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати. У 

загальновизнаному варіанті – це демонстрація об’єкту чогось приємного, що він 
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отримає у випадку бажаної для суб’єкта поведінки, або загроза чимось 

неприємним – у противному разі. Як педагогічне явище – це сукупність певних 

методів, які дозволяють посилити спонукання молодих педагогів до доцільної 

поведінки або послабити спонукання до педагогічно небажаної, недоцільної 

поведінки. Прийом “Створення ситуації успіху” полягає в тому, що досвідчений 

педагог допомагає молодому педагогові домогтися певного успіху в необхідній 

справі і тим підкріплює мотивацію подальшої активності. Прийом “Анонсування” 

полягає в тому, що педагог-наставник заздалегідь попереджає молодого педагога 

про труднощі, надаючи можливість підготуватися до них. Прийом “Авансування” 

– це заохочення, яке використовують, так би мовити, авансом, коли молодий 

педагог ще на нього не заслужив або заслужив частково, так наставник 

демонструє впевненість у можливостях молодого педагога й показує своє добре 

ставлення до нього. 

4. Оперативний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– взаємозбагачення професійного досвіду через обмін інформацією, знаннями, 

ідеями з іншими членами колективу;  

– творче застосування наявних педагогічних і методичних ідей у конкретних 

умовах педагогічної діяльності;  

– здійснення дослідницької діяльності на шляху удосконалення свого 

професійного розвитку; 

– координування власної професійної діяльності відповідно до розробленої 

індивідуальної програми розвитку. 

Основну увагу на цьому етапі звернули на формування вміння планувати 

свою діяльність. Для цього застосовували методи тайм-менеджменту. Прийом 

“Хочу та зроблю”. У кожного педагога є певний простір (щоденний календар, 

онлайн-записник), у якому він позначає свої наміри: я хочу сьогодні, на цьому 

тижні, у цьому місяці зробити… Наприкінці вказаного періоду перевіряємо, чи 

здійснили свої наміри молоді педагоги. Прийом “Матриця Ейзенхауера”. Ця 

методика дозволяє розсортувати справи одночасно і за їх терміновістю, і за їх 
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важливістю. Усі розуміють, що в один проміжок часу можна виконати тільки 

обмежену кількість завдань. Відповідно до так званої матриці Ейзенхауера 

необхідно віднести кожну справу до одного з чотирьох типів, важливі (термінові 

та нетермінові) та неважливі (термінові та нетермінові). Прийом “Мистецтво 

малих кроків” (на основі прийому “Піраміда Франкліна”): Що ви хочете отримати 

від життя? Який слід на Землі хочете залишити після себе? Ким ви хочете стати в 

цьому житті? Чого плануєте досягти? Які конкретні проміжні кроки потрібно 

зробити? У який термін? Що потрібно зробити за місяць? За тиждень? За день? 

Також використовували рефлексивні завдання (“Склади перелік власних 

щоденних правил і дій”, “Склади таблицю власних обов’язків та таблицю 

досягнення цілей”). 

Успішність професійного розвитку визначали у співвіднесенні реального та 

очікуваного результату: поява смислових професійних новоутворень 

(професійних смислів, професійних цінностей), вербалізація смислу та його 

рефлексія; розвинуті навички конструктивної взаємодії з адміністрацією, 

колегами, наставником, дітьми та батьками; формування вмінь звертатися по 

допомогу до досвідчених педагогів та надавати самому допомогу досвідченим у 

разі необхідності; діє відповідно до традицій та загально визнаних норм, але, 

разом з тим, орієнтований на пошук власного стилю професійної діяльності. 

Третім етапом реалізації розробленої технології визначено операційно-

технологічний (матричну модель технології на третьому етапі експерименту 

подано у таблиці 3. 9.). 

Мета діяльності: формування професійно значущих якостей педагогів. 

Провідною умовою, яку реалізували на цьому етапі, була: створення в 

колективі сприятливої психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії. 
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Таблиця 3.9. 

Матрична схема реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва 

в умовах ЗДО 

на операційно-технологічному етапі  

Пріоритетна 

мета 

діяльності 

РУ Завдання діяльності Форми роботи Методи роботи Очікуваний результат 

Формування 

професійно 

значущих 

якостей 

педагогів 

А  забезпечення розвитку особистості 

педагога, його сенсомоторної, 

інтелектуальної та емоційно-

вольової сфери через 

координування всіх наявних 

ресурсів: час, кадри, матеріально-

технічні, фінансові; 

 створення позитивного 

психологічного клімату в 

педагогічному колективі; 

 формування “педагогічної команди”; 

 делегування повноважень іншим 

членам педагогічної команди; 

 виявлення позитивних якостей 

особистості молодого педагога, що 

будуть сприяти здійсненню його 

професійних намірів 

делегування 

повноважень членам 

колективу; 

командна робота; 

стимулювання 

ініціативи 

інструкції, положення, 

нормативні документи, 

контент-аналіз; 

планування діяльності;  

гра-моделювання; 

комунікативні ігри 

колективного пошуку 

оригінальних ідей; 

метод фокус-груп, 

рольова гра “Дитячий 

садок”; 

правила взаємодії 

активно залучається до 

спільної педагогічної 

творчості в межах 

творчих та динамічних 

груп; організовує 

співпрацю з колегами на 

засадах діалогу та 

взаєморозуміння; 

володіє прийомами 

практичної взаємодії з 

учасниками освітнього 

процесу щодо набуття 

професійного та 

життєвого досвіду; 

ідентифікує себе як 

частинку професійного 

колективу, діє на 

підставі цінностей, що 

культивуються у 

колективі 

К  спонукання молодих педагогів до 

активної участі в заходах із 

професійного розвитку; 

 сприяння формуванню 

взаєморозуміння між членами 

команди на основі діалогу, співпраці, 

технології 

опрацювання 

дискусійних питань; 

тренінги 

міжособистісної 

взаємодії 

аналіз конкретних ситуацій; 

методи інтерактивної 

взаємодії; 

метод колективного 

пошуку оригінальних ідей 

(ротаційні трійки; два – 



187 

 
що дає відчуття командної єдності; 

 сприяння груповій та професійній 

ідентифікації, згуртованості на 

основі поваги до вже існуючих 

цінностей та традицій колективу 

чотири – усі разом; 

карусель; 

акваріум; інтерв’ю; 

броунівський рух); 

вправи на розвиток емпатії 

Н  забезпечення активного залучення 

молодих педагогів до системи 

“молодий педагог – колектив” 

 організація ситуації професійного 

успіху; 

 спонукання до осмислення мети  та 

способів її досягнення шляхом 

декомпозиції на конкретні завдання; 

 засвоєння прийомів практичної 

взаємодії з учасниками освітнього 

процесу, набуття життєвого досвіду 

педагогіка розуміння; 

“Дебати”; 

діалогічний клуб; 

мистецтво малих 

кроків; 

театральна педагогіка 

прийом “Вільний вибір 

завдань та способів їх 

виконання»; 

“Позитивний досвід 

минулого” (метод опори на 

конкретний життєвий 

досвід); 

метод “Я-висловлювань”; 

діагностично-емоційні 

методи (“Дерево почуттів”, 

“Вимикач”) 

О  посилення або фокусування 

позитивних впливів і нейтралізація 

або послаблення негативних впливів 

інших учасників педагогічного 

колективу; 

 активне використання фахової 

літератури та консультативної 

допомоги 

онлайн-курси; 

зустрічі з педагогами-

майстрами; 

читання професійної 

літератури. “Блоггінг”  

або тематичні сторінки 

у соцмережах для 

цільової аудиторії (для 

початківців) 

“Я в шоці”; 

“Я можу вас навчити”; 

віртуальне спілкування, 

перевтілення у роль; 

співпереживання ситуації; 

“Пошукова місія” 

(самостійна пошукова 

робота). “Чужий” (погляд 

на процес чужими очима) 

1. Розроблення й реалізація стосовно 

кожного молодого педагога 

індивідуальної програми професійного 

розвитку 

2. Поетапне впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва 

3. Створення в колективі 

сприятливої психологічної 

атмосфери творчої партнерської 

взаємодії 

Організаційно-педагогічні умови 
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Завдання діяльності, форми та методи визначили відповідно до кожного 

рівня управління. 

1. Адміністративний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– забезпечення розвитку особистості педагога, його сенсомоторної, 

інтелектуальної й емоційно-вольової сфери через координування всіх наявних 

ресурсів: час, кадри, матеріально-технічні, фінансові;  

– створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі; 

– формування “педагогічної команди”; 

– делегування повноважень іншим членам педагогічної команди; 

– виявлення позитивних якостей особистості молодого педагога, що будуть 

сприяти здійсненню його професійних намірів. 

Основним завданням було переорієнтувати завідувачів дошкільних закладів 

на демократичний стиль взаємодії з педагогами, сформувати навички побудови 

партнерських стосунків, мотивацію на необхідність створення педагогічної 

команди, засвоєння інноваційних методів управління, створення позитивного 

психологічного клімату в педагогічному колективі. Для цього ми створили 

чотирирівневу структуру управління, що сприяла делегуванню повноважень з 

управління ЗДО членам колективу, наприклад, залучали всіх педагогів до 

розроблення плану роботи дитячого закладу на рік та концепції розвитку закладу, 

яке відбувалось у формі гри-моделювання на педраді. Вихователь-методист 

зобразила наступний рік у вигляді яхти, яка буде плисти в океані подій. На щоглі 

було 3 вітрила – це 3 річні задачі. Далі вона запропонувала педагогам придумати, 

яким чином кожен з них може допомогти у вирішенні тієї чи тієї задачі та 

приєднатися до відповідного вітрила. Активно використовуємо метод 

колективного пошуку оригінальних ідей (за С. Вершловським, С. Сисоєвою). Для 

колективного пошуку оригінальних ідей доцільно вибирати найбільш складні 

професійні ситуації. У процесі генерування ідей необхідно використовувати 

аналогії, робити спроби щодо об’єднання або, навпаки, роз’єднання елементів, 

інтенсифікації або уповільнення процесу пошуку нових функцій об’єкта тощо. 
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Метод делегування – залучення МП до будь-якого етапу управління. Прийомами 

реалізації цього методу є гра, конкурс (і для МП, і для керівників), змагання; 

спільне планування розвитку (відбір змісту, форм та методів); взаємоперевірка; 

взаєморецензування; індивідуальний вибір завдань; самоперевірка; організаційно-

мотиваційна гра. 

Під час обговорення використовувався метод фокус-груп (групове 

фокусоване інтерв’ю). Педагоги розташувалися по колу, обличчям один до 

одного, кожний по черзі зачитував пункт опитувальника (щодо здійснення 

освітньої роботи в ЗДО) і на його основі формулював пункт єдиних педагогічних 

пропозицій колективу чи висловлював свої сумніви з приводу почутого. Усі 

висловлювання обговорювалися, відбувався пошук істини. Заключним етапом цієї 

роботи було затвердження єдиних педагогічних пропозицій колективу. 

Психодраматична рольова гра “Дитячий садок” надає можливість 

сформувати навички побудови ділових міжособистісних контактів та взаємин між 

колегами. Учасники групи розігрують сцени, типові для сучасного ЗДО, 

попередньо розподіливши ролі різних посадових осіб між присутніми (спочатку 

обирають завідувача, далі завідувач призначає заступників і так далі). Гра 

дозволяє співробітникам краще побачити себе зі сторони, а також об’єктивніше 

оцінити проблеми “колег”  і власні проблеми. 

Встановлення Правил взаємодії у дитячому садку (постійних та 

тимчасових). Усі члени педагогічного колективу ЗДО беруть участь в обговоренні 

загальновизнаних правил взаємодії, можуть намалювати умовні позначки, які нам 

постійно будуть нагадувати про них, як-от: не кричи, не сварись, не обговорюй за 

спиною, говори у вічі; “У нашому садку бажано...”, “У нашому садку 

обов’язково...”, “У нашому садку не можна...”. Поряд з постійними правилами 

можна встановлювати тимчасові або умовні, які чинні певний проміжок часу або 

за певних умов. Наприклад, можна придумати певний вид привітання та вітатися 

один з одним новим способом. 

2. Колегіальний рівень управління 

Завдання діяльності: 
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– спонукання молодих педагогів до активної участі в заходах із професійного 

розвитку; 

– сприяння формуванню взаєморозуміння між членами команди на основі 

діалогу, співпраці, що дає відчуття командної єдності;  

– сприяння груповій та професійній ідентифікації, згуртованості на основі поваги 

до вже існуючих цінностей та традицій педагогічного колективу. 

З метою формування команди ми активно залучали молодих педагогів та 

наставників до участі в тренінгових програмах, спрямованих на вміння 

працювати у команді, взаємодіяти та допомагати один одному. Під час 

проведення тренінгу “Тимбілдінг: данина моді чи вимога часу?” молоді педагоги 

отримали досвід ефективної взаємодії. Вправа “Біг з перешкодами” передбачала, 

що учасники мали зв’язати собі ноги таким чином, щоб ліва нога була прив’язана 

до правої ноги сусіда, а права, відповідно, до лівої ноги сусіда. У такій зв’язці 

команда повинна переступити мотузку з дзвіночком, вибравши при цьому 

потрібну тактику. У вправі “Зав’яжи вузол” група повинна була зав’язати вузол в 

середині мотузки, не відпускаючи рук від мотузки. Опускати і відривати руки від 

мотузки не можна. Головною ідеєю вправи “Малювання” було отримати та 

передати достовірну інформацію від партнерів, але не зовсім звичним способом – 

через малювання на спині партнера.  

Тренінг “Соціально-психологічний мікроклімат в колективі та шляхи його 

оптимізації” спрямований на згуртування педагогічного колективу, розвиток 

комунікативних навичок, емоційної стійкості, упевненості в собі, доброзичливого 

ставлення один до одного. Вправа “Ярлики” надала можливість учасникам відчути 

переживання, які виникають під час спілкування, коли їх змушують діяти 

відповідно до стереотипів. Ведучий надіває кожному учаснику “корону” з 

написом таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано: “Посміхайся мені”, 

“Будь похмурим”, “Ігноруй мене”, “Корчи мені гримаси”, “Говори зі мною, ніби 

мені 5 років”, “Підбадьорюй мене”, “Жалій мене”, “Кажи, що я нічого не вмію”. 

Завдання – спілкуватися зі співрозмовником так, як написано на кожній “короні”. 

Обговорення відбувалося за такими питаннями: Чи сподобалось вам, як з вами 
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спілкувались? Чим у реальному житті можуть бути “корони”? Як впливає 

наявність подібних ярликів на спілкування? Чи легко позбутися ярлика? Як це 

зробити? Вправа “Хай щастить!” виконувалася в парах, потрібно було 

розповісти компаньйону про те, у чому вам пощастило в житті. Обговорення: чи 

легко було говорити про свої успіхи; чи дізналися ви щось нове про кого-небудь; 

чи легко було радіти разом з іншими; як почували себе, коли говорили про свої 

досягнення.  

Тренінг “Профілактика конфліктів у ЗДО” сприяв формуванню вміння 

використовувати в спілкуванні з іншими людьми тактику співробітництва, 

знаходити конструктивні способи вирішення проблемних ситуацій, працювати 

над розвитком професійної рефлексії. Під час виконання вправи “Геометрія 

взаємин” учасникам пропонувалося зобразити себе та своїх колег на аркуші 

паперу у вигляді різних геометричних фігур. Коли робота була закінчена, 

обміркували результати: Як розташовані ваші фігури: на одному рівні чи на 

різних? Чому? Де розташована ваша фігура? На якій відстані розташовані ваші 

фігури? Скільки місця займає ваша фігура і скільки навколо вас? Чи багато 

гострих кутів у вашому зображенні? Якби я попросила намалювати ідеальні 

взаємини, як би ви змінили свій малюнок? На які роздуми наводить ваш 

малюнок? Також мали змогу практичного відпрацювання навичок “Я-

висловлювання”. Потрібно було перефразувати вислів відповідно до вимог “я-

висловлювання”: Ти зовсім не вмієш красиво одягатися; Чому ти на всіх дивишся 

вовком? З тобою марно домовлятися про що-небудь. Ти все одно все забудеш. 

Подивися, на кого ти схожа! 

3. Наставницький рівень управління 

Завдання діяльності: 

– забезпечення активного залучення молодих педагогів до системи “молодий 

педагог – колектив”; 

– організація ситуації професійного успіху; 

– спонукання до осмислення мети та способів її досягнення шляхом декомпозиції 

на конкретні завдання; 
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– засвоєння прийомів практичної взаємодії з учасниками освітнього процесу, 

набуття життєвого досвіду. 

На цьому етапі активно впроваджувалися в роботу наставника з молодим 

педагогом програми розвитку педагогічної техніки, які включають в себе 

напрямки: розвиток умінь управляти собою та умінь управляти іншими. 

Було проведено тренінг “Тілесно-орієнтована техніка педагогічного 

спілкування”. Розпочинали тренінг вправою “Ти крутий (крута), тому що…”. 

Перший учасник промовляв ці слова, а інший йому відповідав “Так, я дійсно 

крутий (крута), але я ще вмію (можу)…”, що створювало атмосферу поваги до 

кожного учасника тренінгу. На тренінгу програвали вправи на емоційне 

ставлення до обставин та партнерів (“Один проти всіх”, “Долонька у долоньку”, 

“Дзеркало”, “Лист”); імітаційні вправи (“Вибух”, “Хмара”); вправи на 

партнерську взаємодію (“Перший раз бачу”, “Подарунок”, “Зміна обставин”). 

Під час тренінгу “Особистісного зростання” молоді педагоги вчилися 

спрямовувати власну активність на досягнення особистісно важливих цілей. У 

вправі “Я вмію” кожен з учасників згадує й називає якесь практичне вміння, яким 

він володіє (наприклад, грати на музичному інструменті, малювати, грати в 

боулінг, писати пісні тощо), після цього решта учасників пропонують можливі 

варіанти застосування цих умінь. У вправі “Хвости” потрібно було розділити 

аркуш на дві колонки: у ліву – “що я не додав”, праворуч – “про що я не 

попросив”. Учасникам дається 10 хвилин на те, щоб дописати у відповідних 

колонках свої “хвости”. Кожному учаснику пропонується вибрати якийсь один 

“хвіст” і позбутися його прямо зараз. 

Під час семінару-практикуму “Мистецтво говорити” провели розминку за 

допомогою промовляння скоромовок, провели конкурс на кращого знавця 

наголосів, вчилися виразному читанню дитячих віршів. 

4. Оперативний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– посилення або фокусування позитивних впливів і нейтралізація або 
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послаблення негативних впливів інших учасників педагогічного колективу; 

– активно використовувати фахову літературу та консультативну допомогу. 

Основним завданням на цьому етапі було навчити молодих педагогів 

виявляти власну професійну ініціативу. За визначенням К. Абульханової-

Славської, ініціатива – це форма активності, якість, котра розвивається у індивіда 

більшою або меншою мірою залежно від того, наскільки суспільством йому 

надана свобода й наскільки він приймає суспільну необхідність [1]. 

З метою підвищення самооцінки молодих педагогів ми використовували 

вправу “Я в шоці”, головною ідеєю якої є пошук інформації, форм роботи, що, на 

думку молодих педагогів, є новими та шокує наставників у кращому розумінні 

цього слова. Прийом “Я можу вас навчити” використовували для підняття 

статусу молодого педагога в колективі. Молодий педагог пропонував свої послуги 

іншим педагогам закладу за напрямками, якими він володіє краще за інших. 

Наприклад, навчити створювати презентації, робити відеоролики, робити нарізку 

аудіо файлів та ін. Під час використання прийому “Пошукова місія” молоді 

педагоги залучались до педагогічної дослідницької діяльності, проводили 

діагностику, експерименти, на підставі отриманих результатів шукали причини та 

коригували наслідки. Молоді педагоги за власною ініціативою можуть 

створювати та вести свої професійні блоги. Блоггінг – це діяльність, пов’язана з 

веденням блогу: наповнення блогу новою інформацією, яка може бути 

представлена статтями, аудіозаписами, відео, фотографіями. Можна виділити два 

напрямки комунікативної мотивації у використанні блогів – спілкування зі 

знайомими й розширення кола спілкування. Прийом “Генератор ідей” дозволяє 

з’ясувати все, що знають, про що думають педагоги з обговорюваної теми. Обмін 

інформацією проводиться за процедурою: що відомо з тієї або тієї теми; обмін 

інформацією в парах або групах; далі кожна група по колу називає якийсь факт, 

до того ж не повторюючи раніше сказаного (складається список ідей); усі 

відомості коротко, у вигляді тез записуються, навіть якщо вони помилкові; усі 

помилки виправляються пізніше, під час обговорення інформації.  

Успішність професійного розвитку визначали у співвіднесенні реального та 
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очікуваного результату: активно залучається до спільної педагогічної творчості 

в межах творчих та динамічних груп; організовує співпрацю з колегами на 

засадах діалогу та взаєморозуміння; володіє прийомами практичної взаємодії з 

учасниками освітнього процесу щодо набуття професійного та життєвого досвіду; 

ідентифікує себе як частину професійного колективу, діє на підставі цінностей, 

культивованих у колективі. 

Четвертим етапом реалізації розробленої технології визначено 

рефлексивно-коригувальний (матричну модель технології на четвертому етапі 

експерименту подано у таблиці 3. 10.). 
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Таблиця 3.10. 

Матрична схема реалізації технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва 

в умовах ЗДО 

на рефлексивно-коригувальному етапі  

Пріоритетна 

мета 

діяльності 

РУ Завдання діяльності Форми роботи Методи роботи Очікуваний результат 

Розвиток 

рефлексивної 

культури 

педагогів 

А  здійснення контролю за реалізацією 

індивідуальної програми 

професійного розвитку; 

 коригування цілей та задач, що 

сприятимуть  професійному 

розвитку молодих педагогів; 

 здійснення обліку й контролю 

ефективності професійного розвитку, 

накопичення статистичних даних, їх 

аналіз; 

 виявлення динаміки, тенденцій; 

прогнозування процесу 

професійного розвитку з метою 

підвищення його якості 

контент-аналіз; 

моніторинг результатів; 

спостереження; 

контроль 

метод узгодження думок, 

кубування, фішбоун; 

аналітико-синтетичні 

методи, індуктивні і 

дедуктивні, порівняння, 

аналогії; 

перегляд та аналіз 

відкритих форм роботи; 

неформальні шпаргалки для 

педагога 

здійснює аналіз 

індивідуального 

професійного досвіду з 

рефлексивної позиції, 

звертаючись по 

допомогу  або 

консультацію до 

досвідчених колег, 

літератури, 

професіональних 

онлайн-спільнот;   

аналізує та коригує 

індивідуальну програму 

професійного розвитку;  

прогнозує напрями 

подальшого 

безперервного 

професійного розвитку 

К  забезпечення можливості спільного 

обговорення проблем і аналізу не 

лише власних успіхів і невдач, але й 

помилок інших педагогів; 

 розвиток рефлексивних умінь у 

пізнавальній діяльності 

(спостереження, аналіз), на підставі 

адекватної оцінки здібностей і 

якостей; 

рефлексивні 

практикуми “Я серед 

інших”, “Цінності 

професійної 

діяльності” 

рефлеполілог, 

рефледискусія; 

моделювання професійних 

ситуацій; 

рефлексивно-

узагальнювальні ігри 
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Н  порівняння досягнутих результатів з 

поставленими цілями та завданнями 

на підставі аналізу проміжних; 

 внесення коректив в педагогічний 

процес, пошук шляхів його 

вдосконалення; 

 допомога педагогу віднайти, 

узагальнити, висвітлити кращі 

здобутки його досвіду 

коучинг-сесія; 

проектна технологія 

“Театр педагогічної 

майстерності” 

 

методи рефлексивної 

діяльності: метод 

аргументації; “Кошик 

побажань і порад”, “Валіза, 

м’ясорубка, кошик”, 

“Найсильніше й 

найслабкіше в заході”; 

рефлексивні завдання 

(“Склади перелік власних 

щоденних правил і дій”, 

“Склади таблицю власних 

обов’язків та таблицю 

досягнення цілей”) 

О  спрямування діяльності на 

безперервний професійний 

саморозвиток; 

  самоаналіз і самооцінка результатів 

своєї професійно-педагогічної 

діяльності, дидактичних труднощів і 

проблем, що виникають 

 

самоспостереження, 

самоаналіз,  

самооцінка 

 

 

 “Записки на полях” 

(коментування у плані 

діяльності за результатами); 

педагогічне 

експериментування; 

створення “Архіву творчих 

робіт”; 

 “Дошка оголошень” 

(вільний простір для обміну 

подіями, цікавою 

інформацією, цікавими 

висловленнями,фото) 

1. Розроблення й реалізація стосовно 

кожного молодого педагога 

індивідуальної програми професійного 

розвитку 

2. Поетапне впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва 

3. Створення в колективі 

сприятливої психологічної 

атмосфери творчої партнерської 

взаємодії 

Організаційно-педагогічні умови 
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Мета діяльності: розвиток рефлективної культури педагогів. На цьому 

етапі всі умови реалізувалися в комплексі з метою корекції розробленої 

технології. 

Завдання діяльності, форми та методи визначили відповідно до кожного 

рівня управління. 

1. Адміністративний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– здійснення контролю за реалізацією індивідуальної програми професійного 

розвитку; 

– коригування цілей та задач, що сприятимуть професійному розвитку молодих 

педагогів; 

– здійснення обліку й контролю ефективності професійного розвитку, 

накопичення статистичних даних, їх аналіз; 

– виявлення динаміки, тенденцій; прогнозування процесу професійного розвитку 

з метою підвищення його якості. 

На рефлексивно-коригувальному етапі відбувалася корекція розвивальних 

впливів, які спрямовані на професійну діяльність молодих педагогів, з метою 

посилення або фокусування позитивних впливів і нейтралізації або послаблення 

негативних впливів. 

Важлива роль у розвитку професійно-методичних умінь відведена 

рефлексивним методам та прийомам: методу узгодження думок, кубування, 

“фішбоун”. Метод узгодження думок ми застосовували під час рефлексивних 

бесід з педагогами-наставниками, коли здійснювався обмін думками щодо аналізу 

результатів діяльності молодих педагогів. Методика кубування полягає в сприянні 

молодому педагогу здійснити повноцінний опис чи міркування з певного 

приводу, а саме результативності індивідуальної програми професійного 

розвитку. На гранях кубу розмістили питання, які сприятимуть глибокому аналізу 

ситуації: Коли (у якій ситуації) така дія буде корисною для тебе (інших)? Чому ми 

дозволили, щоб це відбулось? Як ми можемо отримати користь від цього? Хто 

найбільше впливає на це? Що можна зробити для позитивних змін у цьому? Де 
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можна отримати допомогу з цього приводу? 

Метод “Фішбоун”, що в перекладі означає “риб’ячий кістяк”. У “голові” 

цього кістяка позначають ту проблему, що розглядається. На самому кістяку є 

верхні й нижні кісточки. На верхніх МП позначають причини виникнення 

досліджуваної проблеми. На протилежних нижніх кісточках педагоги виписують 

способи подолання виявлених недоліків. 

2. Колегіальний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– забезпечення можливості спільного обговорення проблем і аналізу не лише 

власних успіхів і невдач, але й помилок інших педагогів; 

– розвиток рефлексивних умінь у пізнавальній діяльності (спостереження, 

аналіз), на підставі адекватної оцінки здібностей і якостей. 

Семінари-практикуми, які проводились з молодими педагогами, були 

присвячені найбільш проблемним питанням – формуванню особистісних якостей, 

які дуже важливі в професійному житті саме педагогів ЗДО: людяність, 

відповідальність, комунікабельність та креативність. Під час семінару-

практикуму “Літературні тексти як поштовх до добротворення” було 

проаналізовано проблему морального зубожіння, коли межі моралі стираються, а 

правила поведінки стають хиткими й стають предметом маніпуляцій. Під час 

квесту молоді педагоги опрацювали поняття “соціальний імунітет” та “соціальне 

загартування”, з’ясували причини виникнення цих понять на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Під час виконання вправи “Правила для мене та для інших” 

молоді педагоги придумували правила, яких потрібно постійно дотримуватися 

всім учасникам освітнього процесу, та тимчасові правила, які можуть 

придумувати та встановлювати самі діти, що значно підвищує дисциплінованість 

останніх. Вправа “Я в тобі впевнений...” спрямована на педагогічну фасилітацію 

(вдосконалення емпатійних здібностей, емоційної чутливості та відкритості). 

Молоді педагоги мали змогу висловлювати свою думку, звертаючись до партнера 

по грі, продовжуючи фразу: “Я в тобі впевнений...” (наприклад, “...тому, що ти не 

відмовиш у допомозі”, “...тому, що ти знайдеш час для розмови” тощо). Вправа “Я 
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– тобі, ти – мені” спрямована на розвиток проектувальних умінь та емпатію. 

Молоді педагоги мали змогу придумувати, з одного боку, способи надання 

допомоги, з іншого, як попросити про допомогу самому, що виявилось набагато 

складнішим. 

Під час проведення тренінгу “Формування базових якостей особистості на 

основі літературних творів” молоді педагоги ознайомились з поняттям 

“особистісна зрілість” за допомогою методу “Збираємо інформацію по 

краплинках”. Кожен з молодих педагогів отримував частинку інформаційного 

повідомлення, яке було розрізано. Учасники гри, рухаючись залом, мали зібрати 

всю інформацію. Також кожен з молодих педагогів мав змогу взяти участь в 

“Аукціоні якостей”. Для цього потрібно було презентувати ту якість, якої є 

певний надлишок. Її мали змогу купити інші педагоги, якщо їм такої якості 

бракувало. 

На тренінгу з розвитку креативності “Простір нових ідей” молоді педагоги 

поринули у вирій творчості та непередбачуваності. У вправі “Тисяча та одна ніч” 

потрібно було скласти маленьку розповідь на задану тему (наприклад, як швидко 

вивчити англійську мову, як навчити читати, як вкласти дитину спати). Кожен 

учасник повинен був розповісти цю історію по-своєму, коли ж учасники почули 

двадцятий варіант на задану тему, то відчули справжнє задоволення. У грі 

“Хамелеон” потрібно було спочатку знайти аргументи, які підтверджують певне 

висловлення, а потім – його ж спростувати. Гра “Чудеса техніки” спрямована на 

розвиток саме педагогічної творчості. Молодим педагогам потрібно було 

придумати якомога більше ігор для дітей зі звичними предметами: стрічка, 

дуршлаг, люстерко, монетка та ін. 

3. Наставницький рівень управління 

Завдання діяльності: 

– порівняння досягнутих результатів з поставленими цілями та завданнями на 

підставі аналізу проміжних; 

– внесення коректив у педагогічний процес, пошук шляхів його вдосконалення; 

– допомога педагогу віднайти, узагальнити, висвітлити кращі здобутки його 
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досвіду. 

На підставі результатів проведених досліджень методичних впливів 

педагог-наставник та молодий педагог коригували цілі та задачі, що сприятимуть 

професійному розвитку останнього.  

На цьому етапі проводили рефлексивні тренінги: “Я для себе, інші для мене, 

я для інших”, “Цінності та смисли професійної діяльності”, “Розвиток 

рефлексивної активності молодих педагогів через ситуації особистісної 

невизначеності”. Використовували такі методи та прийоми: гра “Швидка 

педагогічна допомога”, рефлексивні вправи “Сьогодні я…”, “Мистецтво 

запитувати”, “Червона доріжка”, “Валіза”. Схарактеризуємо деякі з них. Під час 

проведення гри “Швидка педагогічна допомога” рятували молодого вихователя 

від можливих неправильних кроків на професійному шляху. У вправі “Сьогодні 

я…” учасникам пропонувалося закінчити фразу, наприклад: Я зрозуміла… 

Сьогодні була здивована… Згадалося… Приємно вразило… На цьому занятті 

запам’яталося… Мене порадувало… Я навчилася… Я дізналася, що… Я знайшла 

підтвердження тому, що… Я виявила, що… Мені подобається, що… Я була 

розчарована тим, що… Найважливішим для мене було… Бестінг-вправа “Червона 

доріжка” сприяла рефлексивному аналізу діяльності молодих педагогів, а також 

визнанню їх досягнень. Молоді педагоги повинні були, ступаючи на червону 

доріжку, представити себе (уявивши себе в тій якості, якої вони мріють досягнути 

через певний час), сформулювати, чого зміг досягти, розповісти про внутрішні 

відчуття та зовнішній вигляд і пройти доріжкою так, як йому хочеться, 

насолоджуючись вітаннями, спалахами фотокамер та оплесками присутніх. У 

вправі “Валіза” педагоги-наставники збирали валізи для молодих педагогів. 

Причому поклали туди те, що допоможе кожному з нас у житті під час 

самовизначення, прийняття рішень, здійснення життєвих виборів. Валізу пакувала 

вся група, крім людини, котрій її вручатимуть. 

Під час коучинг-сесії “Мистецтво досягнення цілей” аналізували питання 

результативності професійного розвитку молодих педагогів, коректували 

технологію їхнього професійного на основі наставництва. Коучинг – це форма 
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консультування, орієнтована на прояснення молодим педагогом власних цілей і 

успішного досягнення їх за рахунок внутрішніх ресурсів і джерел мотивації. Під 

час виконання вправи “Колесо часу” молоді педагоги ніби повертали час назад 

методом “мозкового штурму”, називали основні проблеми, які можуть виникнути 

на початку роботи та з’ясовували, як можна було вчинити інакше задля 

отримання найкращого результату. 

4. Оперативний рівень управління 

Завдання діяльності: 

– спрямування діяльності на безперервний професійний саморозвиток; 

– самоаналіз і самооцінка результатів своєї професійно-педагогічної діяльності, 

труднощів і проблем, що виникають.  

Діяльність на цьому етапі спрямували на розвиток у молодих педагогів 

навичок самоспостереження, самоаналізу та самооцінки. Запропонували такі 

форми та методи роботи: “Нотатки на полях”, “Архів творчих робіт”, “Вільний 

мікрофон”, “Щоденник зростання”, рефлексивна вправа “В яблучко”. 

Пропонували молодим педагогам робити аналітичні “Нотатки на полях”. 

За допомогою простих знаків або символів позначали, що вийшло, а над чим 

потрібно попрацювати. Розширені коментарі залишають у спеціальній колонці: 

що змінити в плані, який метод потрібно замінити на інший? Що дітям вдалось, 

що ні? Яке завдання можна організувати в іншій формі? Яка була реакція дітей? 

Вислови дітей, які запам’ятались.  

Створення власного “Архіву творчих робіт” спонукатиме молодого 

педагога напрацьовувати власний практичний матеріал. В архіві можуть 

зберігатися зразки практичних завдань для дітей, розроблені полілоги або 

дискусії, плани занять, фізхвилинки та методичні матеріали. 

Вправа “Вільний мікрофон” надає можливість побути “в центрі уваги” 

(потрібно зайняти місце “в центрі” та відповідати на запитання колег) та за 

допомогою групи краще розібратися в собі. Наприкінці вправи обговорювалися 

такі запитання: Які почуття виникали у Вас, коли перебували “в центрі уваги”? На 

які питання було складно відповісти або не хотілося відповідати взагалі? Чи 
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подобається підвищений інтерес до Вас? 

Ведення “Щоденника зростання”, мета якого показати вдосконалення 

позитивних якостей молодих педагогів. У “Щоденнику зростання” педагоги-

наставники зазначали позитивні моменти співпраці з молодими педагогами, 

розробляли напрямки й перспективи розвитку особистості, чим намагалися 

посилити прагнення молодих педагогів до саморозвитку й самовдосконалення.  

Вправа “В яблучко”. Уявіть свою мету у вигляді мішені. Випускаючи стрілу 

з лука, злийтеся з нею воєдино, уявіть, що ви і є ця стріла. Спрямовуйте її 

подумки в саме “яблучко”. А тепер подумки уявіть собі те, що ви хочете отримати 

в результаті досягнення мети. Детально, шліфуючи найдрібніші деталі. Визначте 

час досягнення мети, способи тощо. Злийтеся з досягнутою метою й подивіться 

назад: а чи потрібно було прагнути до її досягнення? Чиє, своє чи чуже, бажання 

ви реалізували? Що ви виграли? Що програли? Якщо ви задоволені результатом, 

то переходьте до дії. Оцініть свій потенціал. Зберіть необхідну інформацію, 

обробіть її. Визначте конкретні етапи досягнення мети. Що заважає досягненню 

мети (боязнь розширити межі своєї мрії? Чужий негативний досвід в якомусь 

подібному заході? Дискомфорт при погляді на попередні або проміжні 

результати? Мета не є пріоритетною? Втрата концентрації уваги та зусиль на 

досягненні мети? Вибір чужої мети, а не власної, під впливом інших? Небажання 

вчасно звернутися по допомогу?). 

Успішність професійного розвитку визначали у співвіднесенні реального та 

очікуваного результату: здійснює аналіз індивідуального професійного досвіду з 

рефлексивної позиції, звертаючись по допомогу або консультацію до досвідчених 

колег, до літератури, професіональних онлайн-спільнот; аналізує та коригує 

індивідуальну програму професійного розвитку; прогнозує напрями подальшого 

безперервного професійного розвитку. 

Для поширення результатів дослідження проводились групові форми 

роботи для методистів ЗДО – професійно-педагогічні континууми: “Професійний 

розвиток молодих спеціалістів в системі управління ЗДО на основі технології 
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наставництва”, “Індивідуальний підхід до взаємодії з молодими педагогами”, 

“Моделювання умов професійного розвитку молодих педагогів”. 

Під час першого педагогічного континууму вихователі-методисти мали 

змогу зробити термінологічний аналіз понять “молоді спеціалісти”, “професійний 

розвиток”, визначити показники та критерії професійного розвитку молодих 

педагогів, визначити типи стратегій входження в професію молодих спеціалістів 

та типи педагогів-наставників. 

На другому засіданні педагогічного континууму провели аналітичне 

дослідження утруднень молодих спеціалістів в умовах першого робочого місця, 

визначили діагностичний інструментарій для виявлення проблемних місць у 

роботі з молодими педагогами, навчились використовувати в роботі 

кваліметричну модель професійного розвитку молодих педагогів (Додаток Г), 

потренувались у написанні індивідуальних планів професійного розвитку 

молодих педагогів.  

На третьому засіданні педагогічного континууму учасники мали змогу 

визначити проблеми та утруднення молодих педагогів (на підставі аналізу їхніх 

анкет та есе), відповідно до проблем визначення умов для забезпечення стійкого 

розвитку молодих педагогів за допомогою графічних кластерів розробити систему 

їхнього професійного. На підставі розробленої схеми спроектувати план роботи з 

молодим педагогом та порівняти його з традиційним планом (зробити 

порівняльний аналіз із визначенням переваг та недоліків).  

Отже, сукупність форм і методів освітнього процесу, запроваджена на 

формувальному етапі та описана вище, мала позитивно вплинути на формування 

рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО. Тому наступний 

підрозділ дисертації присвячений аналізу результатів науково-дослідної роботи. 

 

3.4. Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи з проблеми 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

З метою перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов 

професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва у ЗДО було 
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проведено контрольну діагностику. Виявлення динаміки професійного розвитку 

молодих педагогів відбувалося за критеріями, визначеними під час 

констатувального етапу експерименту: когнітивним, емоційно-ціннісним 

компетентнісним. Було застосовано ті ж самі методики діагностики, що і на 

констатувальному етапі експерименту.  

Для реалізації мети контрольної діагностики визначено такі завдання: 

 виявити динаміку рівнів професійного розвитку молодих педагогів за 

результатами експериментальної роботи за допомогою діагностичних методик; 

 здійснити порівняльний аналіз рівнів професійного розвитку молодих педагогів 

контрольної та експериментальної груп; 

 здійснити статистичну обробку отриманих даних. 

Контрольне обстеження дало змогу отримати дані щодо рівнів 

професійного розвитку молодих педагогів. Ми виходили з того, що оскільки у 

контрольній групі не впроваджувались організаційно-педагогічні умови, 

порівняння їх результатів з експериментальною групою дасть підстави для 

висновку про ефективність формувального етапу експерименту.  

Проаналізуємо результати дослідження за когнітивним критерієм (див. 

табл. 3. 11.).  

Таблиця 3. 11. 

Зіставлення результатів діагностики молодих педагогів експериментальної 

та контрольної груп за когнітивним критерієм (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

групи 

МП 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка 

показник № 1 показник № 2  

критичний КГ 7,2 8,4 7,8 

ЕГ 3,4 3,4 3,4 

стабілізаційний КГ 58,4 48,4 53,4 

ЕГ 52,8 41,6 47,2 

нормативний КГ 23,4 30 26,7 

ЕГ 16,6 20 18,3 

досконалий КГ 11 13,2 12,1 

ЕГ 27,2 35 31,1 
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Загальні результати контрольного дослідження за когнітивним критерієм 

проілюстровано за допомогою гістограми (рис. 3. 2). 

 

Рис. 3. 2. Результати контрольного дослідження професійного розвитку 

молодих педагогів за когнітивним критерієм  

Після проведення формувального етапу експерименту в ЕГ домінує 

кількість молодих педагогів з досконалим та нормативним рівнями за 

когнітивним критерієм досліджуваного феномена. Так, досконалий рівень 

професійного розвитку зафіксований лише у 12,1 % педагогів КГ та 31,1 % – ЕГ; 

нормативний рівень мають у КГ 26,7 % молодих педагогів, а в ЕГ – 18,3 %; 

стабілізаційний рівень професійного розвитку виявили 53,4 % учасників КГ та 

47,2 % – ЕГ, що, безумовно, свідчить про ефективність організації 

експериментального дослідження. За показниками компетентнісного критерію ми 

бачимо, що молоді педагоги професійно освічені, але застосування професійно 

важливих знань на практиці викликають утруднення. Молоді педагоги з ЕГ 

виявляють орієнтацію на пошук професійної інформації, уміють аргументувати 

власну позицію заради досягнення визначеної цілі. 

Проаналізуємо докладно динаміку професійного розвитку молодих 

педагогів за емоційно-ціннісним критерієм (табл. 3. 12.).  
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Таблиця 3. 12. 

Зіставлення результатів професійного розвитку молодих педагогів 

експериментальної та контрольної груп за  

емоційно-ціннісним критерієм (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

групи 

МП 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка показник № 1 показник № 2 показник № 3 

критичний КГ 5 8,4 10 7,8 

ЕГ 5 5 6,6 5,5 

стабілізаційний КГ 31,8 30 38,4 33,4 

ЕГ 23,3 20 31,8 25 

нормативний КГ 41,6 43,2 41,6 42,2 

ЕГ 40 43,2 36,6 40 

досконалий КГ 21,6 18,4 10 16,6 

ЕГ 31,7 31,8 25 29,5 

 

Результати діагностики дозволяють стверджувати, що у молодих педагогів 

ЕГ сформованість емоційно-ціннісного ставлення до професії, себе та інших 

людей, розвиток  емпатії,  сформованість мотивів професійного розвитку (29,5 % 

досконалого рівня та 40 % нормативного), значно вище, ніж у контрольній групі 

(16,6 % досконалого рівня та 42,2 % нормативного). Зокрема, 29,5 % педагогів ЕГ 

досягли досконалого рівня, тоді як на констатувальному етапі лише 11,3 % 

респондентів показали досконалий рівень. Викликає занепокоєння той факт, що 

порівняно з констатувальним етапом експерименту кількість педагогів на 

критичному рівні за емоційно-ціннісним критерієм зменшилась лише на 1 % у КГ. 

Це свідчить про те, що за відсутності цілеспрямованої діяльності з професійного 

розвитку, молоді педагоги не справляються з професійними викликами на етапі 

входження в професію. Натомість відзначаємо позитивні зміни в ЕГ за емоційно-

ціннісним показником: зменшився показник критичного рівня (-1 %). Це можна 

пояснити певною переорієнтацією професійних мотивів, інтересів та ціннісних 

настанов на більш глибоке опанування особливостей педагогічної професії. 

Наочно це демонструє гістограма розподілу молодих педагогів за рівнями 

професійного розвитку щодо емоційно-ціннісного критерію (рис. 3. 3.). 
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критичний стабілізаційний нормативний досконалий 

КГ 7,8 33,4 42,2 16,6

ЕГ 5,5 25 40 29,5
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Рис. 3. 3. Результати контрольного дослідження професійного розвитку 

молодих педагогів за емоційно-ціннісним критерієм 

Відомості про зміни рівнів розвитку досліджуваного феномена щодо 

відповідних показників компетентнісного критерію внесені до таблиці 3. 13. 

Таблиця 3. 13. 

Зіставлення результатів діагностики молодих педагогів контрольної та 

експериментальної груп за компетентнісним критерієм (%) 

Рівні 

професійного 

розвитку 

групи 

МП 

Показники професійного розвитку загальна 

оцінка показник № 1 показник № 2 показник № 3 

критичний КГ 15 10 5 10 

ЕГ 10 6,7 5 7,2 

стабілізаційний КГ 51,6 46,6 26,6 41,6 

ЕГ 45 18,3 26,6 30 

нормативний КГ 25 28,4 53,4 35,6 

ЕГ 15 46,6 23,4 28,3 

досконалий КГ 8,4 15 15 12,8 

ЕГ 30 28,4 45 34,5 

 

Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить, що моніторинг результатів 

контрольного етапу експерименту дав можливість констатувати відмінності КГ та 

ЕГ у рівнях професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО щодо 

відповідних показників компетентнісного критерію. 

Позитивні зрушення, які відбулися в учасників ЕГ щодо сформованості 

показників компетентнісного критерію внаслідок реалізації технології 
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професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва в умовах ЗДО, 

мають такий вигляд: доля педагогів з досконалим рівнем сформованості 

показників зросла порівняно з початком експерименту на 24,5 % (з 10 % до 

34,5 %). Щодо критичного рівня, то кількість учасників з цим рівнем 

сформованості показників зменшилась з 7,6 % до 7,2 % (зменшення склало 0,4 %). 

Менш оптимістичні результати у КГ. Так, досконалий рівень зафіксований лише у 

12,8 %; нормативний рівень мають у КГ 35,6 % молодих педагогів; 

стабілізаційний рівень професійного розвитку виявили 41,6 % учасників КГ. Це 

означає, що завдяки застосованим відповідним умовам у більшості педагогів ЕГ 

значно зріс рівень розуміння механізмів формування рефлексивних умінь і 

навичок; розвинулись уміння аналізу ситуації, оцінювання своїх слабких та 

сильних сторін, здійснення самопізнання та самоспостереження, визнання 

власних помилок. 

Наочно це демонструє гістограма розподілу молодих педагогів за рівнями 

професійного розвитку щодо компетентнісного критерію (рис. 3. 4.). 

 

Рис. 3.4. Результати контрольного дослідження професійного розвитку 

молодих педагогів за компетентнісним критерієм 

Узагальнені результати дослідження, відображені у таблиці 3. 14., свідчать, 

що під час формувального етапу педагогічного експерименту рівні професійного 

розвитку молодих педагогів ЕГ зазнали істотних змін на відміну від учасників КГ, 

де зміни виявилися незначними. 
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Таблиця 3. 14. 

Результати рівнів професійного розвитку молодих педагогів за 

узагальненими показниками когнітивного, емоційно-ціннісного, 

компетентнісного критеріїв, % 

Рівні 

професійного 

розвитку 

групи 

МП 

Критерії професійного розвитку загальна 

оцінка когнітивний Емоційно-

ціннісний 

компетентнісний 

критичний КГ 7,8 7,8 10 8,5 

ЕГ 3,4 5,5 7,2 5,4 

стабілізаційний КГ 53,4 33,4 41,6 42,8 

ЕГ 47,2 25 30 34 

нормативний КГ 26,7 42,2 35,6 34,8 

ЕГ 18,3 40 28,3 28,9 

досконалий КГ 12,1 16,6 12,8 13,9 

ЕГ 31,1 29,5 34,5 31,7 

 

Аналізуючи наведені в таблиці дані, відзначимо, що після 

формувального етапу експерименту 31,7 % педагогів ЕГ досягли досконалого 

рівня професійного розвитку, що на 17,6 % більше за результати на 

констатувальному етапі дослідження; показник критичного рівня знизився на 

1,8 %. Водночас у контрольній групі зміни в кількості молодих педагогів з 

досконалим рівнем професійного розвитку були мінімальними: на 

констатувальному етапі експерименту цьому рівню відповідало 7,2 %, а на 

контрольному – 8,5 % (+1,3 %). Значних змін у кількості молодих педагогів із 

нормативним та стабілізаційним рівнями в КГ також не спостерігається: 

кількість молодих педагогів з нормативним рівнем збільшилась на 0,6 %, зі 

стабілізаційним зменшилась на 1,7 %, з критичним збільшилась на 1,3 %. 

Порівняльний аналіз динамічного розвитку критеріїв професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО дозволив виявити такі тенденції: 

найбільш значну перевагу результатів педагогів ЕГ над результатами КГ 

констатовано за емоційно-ціннісним критерієм та показниками “емоційно-

ціннісне ставлення до себе й оточення”, “наявність емпатії”. Ми пояснюємо це 

правильно розставленими акцентами в технології професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО, постійним аналізом результатів та корекцією 

діяльності молодих педагогів упродовж всього періоду професійного розвитку. 
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Загальні результати контрольного дослідження проілюстровано за 

допомогою гістограми (рис. 3. 5.).  

 

Рис. 3. 5. Загальні результати контрольного дослідження професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО 

Порівняємо результати дослідження контрольних та експертних груп до 

проведення формувального експерименту та після ( таблиця 3. 15.). 

Таблиця 3. 15. 

 

Загальні результати контрольного етапу експерименту (%) 

рівні 

професійного 

розвитку 

груп

и 

МП 

Критерії професійного розвитку загальна 

оцінка когнітивний Емоційно-

ціннісний 

компетентнісн

ий 

до після до після до після до післ

я 

критичний КГ 5,9 7,8 7,5 7,8 10 10 7,8 8,5 

ЕГ 5,9 3,4 6,5 5,5 7,6 7,2 6,7 5,4 

стабілізаційни

й 

КГ 51,4 53,4 41,6 33,4 24 41,6 39 42,8 

ЕГ 56,4 47,2 50,2 25 40,8 30 49,1 34 

нормативний КГ 30,9 26,7 33,4 42,2 53,4 35,6 39,3 34,8 

ЕГ 20,7 18,3 27,6 40 41,6 28,3 30 28,9 

досконалий КГ 11,8 12,1 17,5 16,6 12,6 12,8 13,9 13,9 

ЕГ 17 31,1 15,7 29,5 10 34,5 14,2 31,7 

 

Для аналізу динаміки показників професійного розвитку молодих педагогів 

розроблено таку систему оцінювання: значне підвищення результатів (++) 

констатувалось, якщо у молодого педагога відбулося зростання показника на дві 

та більше позицій (наприклад, із критичного рівня до нормативного), підвищення 

на одну позицію (+), збереження результату (=), зниження (–) та значне зниження 

критичний стабілізаційний нормативний досконалий 

КГ 8,5 42,8 34,8 13,9

ЕГ 5,4 34 28,9 31,7
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(– –). Результати аналізу індивідуальних змін у професійному розвитку молодих 

педагогів відображені у таблиці  3. 16.   

Таблиця 3. 16. 

Динаміка індивідуальних змін професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах ЗДО (%) 

 

Динаміка когнітивний емоційно-

ціннісний 

компетентнісний загальна оцінка 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

+ + - 11,4 - 14,3 3,4 16,7 3,4 14,2 

+ 14,3 58,4 28,2 33,3 28,6 75 23,7 55,6 

= 82,3 29,9 64,6 52,4 68 8,3 71,6 30,2 

- 3,4 - 7,1 - - - 5,25 - 

 

В експериментальній групі відбулося підвищення показників професійного 

розвитку молодих педагогів у 69,8 % з них, без змін залишилося 30,2 % молодих 

педагогів. Якщо проаналізувати дані індивідуальних змін за кожним із критеріїв, 

то очевидно, що найбільш істотні зміни відбулися в ЕГ за компетентнісним 

критерієм (91,7 % підвищення рівня, з них 16,7 % – значне), за когнітивним у 

69,8 %, за емоційно-ціннісним у 47,6 % молодих педагогів. У КГ за когнітивним 

критерієм відбулося підвищення рівня тільки у 14,3 % молодих педагогів, за 

емоційно-ціннісним – у 28,2 % молодих педагогів, за компетентнісним критерієм 

у 32 % молодих педагогів. Найменші зміни відбулися за емоційно-ціннісним 

критерієм (47,3 % в ЕГ, 28,2 % – у КГ).  

Дані дослідження дозволяють стверджувати, що протягом експерименту в 

обох групах відбулося підвищення результатів, проте в експериментальній групі 

динаміка значно більша: особливо значущі зміни відбулися за компетентнісним 

критерієм. Отже, послідовне виконання завдань дослідно-експериментальної 

роботи підтвердило ефективність технології професійного розвитку молодих 

педагогів на основі наставництва в умовах ЗДО. 

Перевіримо достовірність отриманих середніх арифметичних шляхом 

знаходження стандартної помилки для середнього арифметичного 

(таблиця 3. 17.) за допомогою формули:  

   mx = ơ / √n,                                                              (3.1) 
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де mx – стандартна помилка середнього арифметичного; ơ – стандартне 

відхилення,  

   ơ = √ ∑ (x1 – x)
 2
 / n;                                                 (3.2) 

n – об’єм  вибірки. Для зручності обчислення було присвоєно кожному з 

рівнів певну кількість балів: досконалому – 4, нормативному – 3, стабілізаційному 

– 2, критичному – 1. 

Таблиця 3. 17. 

Обчислення стандартної помилки 

середнього арифметичного для експериментальної групи 

 

 

 

 

 

 

ơ = √ ∑ (x1 – x) 
2
 / n =√ (12,84 / 60)=√0,0214 = 0,46 

mx = 0,46 / √60 = 0,059 

Обчислимо середній рівень професійного розвитку молодих педагогів (х) в 

ЕГ та у КГ (y) ( таблиця 3. 18.) 

Таблиця 3. 18. 

Експертні оцінки 

 

Рівні 

Експериментальна група 
N=60 

Контрольна група 
N=60 

кількість осіб оцінка кількість осіб оцінка 
досконалий 20 5 б.×20=100 8 5 б.×8=40 
нормативний 17 4 б.×17=68 21 4 б.×21=84 
стабілізаційний 20 3 б.×20=60 26 3 б.×26=78 
критичний 3 2 б.×3=6 5 2 б.×5=10 
Оцінка групи (Σ) 234б. 212б. 
Середній бал (М) 3,9 3,53 

 

Середній рівень професійного розвитку молодих педагогів (х) в 

експериментальній групі дорівнює 3,9; середній рівень професійного розвитку (y) 

у контрольній групі дорівнює 3,53.  

Отже, х ± mx = 3,9 ± 0,059, тобто в аналогічних дослідженнях середній 

х1 f Fх1  (Х1-х)
2
 f │x1 – x│ 

4 20 80 4-3,9=0,1
2= 

0,01 20*0,01=2 

3 17 51 3-3,9=(0,9)
2
=0,81 17*0,9=15,3 

2 20 40 2-3,9=(-1,9)
2
=3,61 20*1,9=38 

1 3 3 1-3,9=2,9
2
=8,41 3*2,9=8,7 

 N=60 ∑fх1=175 ∑=12,84 ∑=64 
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показник може відрізнятися від даних нашого дослідження на │0,059│. 

Обчислимо стандартну помилку середнього арифметичного для 

контрольної групи ( таблиця 3. 19.). 

Таблиця 3. 19. 

Обчислення стандартної помилки 

середнього арифметичного для контрольної групи 

у1 f Fу1 (у1-у)
2
 f │у1 – у│ 

4 8 32 4-3,53=0,47
2
=0,22 8*0,47=3.76 

3 21 63 3-3,53=(-0,53)
2
=0,28 21*0,53=5.88 

2 26 52 2-3,53=(-1,53)
2
=2,3 26*1.53=59.8 

1 5 5 1-3,53= (-2,53)
2
= 6,4 5*2.53=12.65 

 N=60 ∑fх1=152 ∑=9,2 ∑=82.09 

 

ơ =√ (6.2/ 60) = √0,15 = 0,38 

mу = 0,38 / √60 = 0,049 

Отже, у ± mу = 3.53 ± 0,049. Це означає, що отримана середня величина 

може мати відхилення в інших дослідженнях на рівні │0,049│. 

Стандартна помилка ± 0,049 є досить малою, що дає підстави вважати 

отримані середні показники достатньо надійними. 

Отже, багатоаспектний порівняльний аналіз результатів майбутніх 

вихователів контрольної та експериментальної груп цілком підтверджує висунуту 

гіпотезу про ефективність розробленої технології. 

З метою підтвердження достовірності результатів дослідження проведено 

обчислення достовірності відмінностей сукупностей за критерієм Пірсона 

(методом χ²). 

З метою виявлення достовірності відмінностей між даними 

констатувального та контрольного експериментів висунуто нульову гіпотезу: 

припустимо, що розбіжність між даними констатувального та контрольного 

етапів експерименту мають випадковий характер і між обчисленнями та 

емпіричними даними різниці не існує, тоді χ²≤ χ²кр. для прийнятого рівня 

значущості й числа ступенів волі. 

Розрахуємо значення χ² за формулою:  

χ² = ∑ (х – у) / у                                                      (3.3) 
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де х – результати контрольного етапу експерименту; у – результати 

констатувального етапу експерименту (табл. 3. 20.). 

Таблиця 3. 20. 

Алгоритм обчислення χ² 

 

 

 

 

 

 

Отже, χ² = 25.88. Кількість ступенів волі в цьому випадку становить  

4 – 2 = 2. З вірогідністю 95% значення χ² не повинно перевищувати 5,991, а з 

вірогідністю 99% – 9,21. 

Оскільки 5,991<9,21<25,88, то нульова гіпотеза спростовується. Таким 

чином, з’ясовано, що дані констатувального та контрольного етапів експерименту 

є зовсім різними рядами, і ця відмінність не випадкова.  

Отже, за допомогою методів математичної статистики нами доведено 

достовірність та надійність отриманих результатів. 

Підведемо підсумки підрозділу. У межах контрольного етапу експерименту 

було проведено аналіз результатів за такими напрямами: порівняння динаміки 

розвитку критеріїв та показників професійного розвитку молодих педагогів 

контрольної та експериментальної груп; виявлення та порівняння індивідуального 

зростання показників професійного розвитку молодих педагогів; виявлення 

критеріїв з максимальним та мінімальним зростом; визначення різниці в розвитку 

середніх показників професійного розвитку молодих педагогів експериментальної 

та контрольної груп; обробка даних за допомогою методів математичної 

статистики з метою доведення достовірності дослідження. Отримані дані дали 

підставу стверджувати, що результати молодих педагогів ЕГ привалюють над 

результатами КГ за всіма напрямками аналізу. Отже, дані контрольного 

експерименту підтвердили ефективність визначених організаційно-педагогічних 

умов професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО. 

Рівні x y x-y (x-y)
2
 (x-y)

2
/y 

4 31.78 14.1 17.68 312.58 22.1 

3 28.86 34.2 -5.34 28.52 0.83 

2 34 44.5 -10.5 110.25 2.48 

1 5.36 7.2 -1.84 3.39 0.47 

 100% 100%   ∑=25.88 
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Висновки до третього розділу 

У третьому розділі описано поетапне впровадження визначених 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів на 

основі наставництва в системі управління ЗДО на формувальному та 

контрольному етапі педагогічного експерименту. Основні висновки, зроблені на 

основі результатів впровадження умов зазначено нижче. 

1. Визначено показники професійного розвитку молодого педагога в умовах 

ЗДО за кожним з критеріїв: когнітивний (показники: рівень професійних знань; 

знання й уявлення про зміст професії, вимоги фахових ролей); емоційно-ціннісний 

(показники: емоційно-ціннісне ставлення до себе, інших людей, професії; 

розвинута емпатія; сформованість мотивів професійного розвитку);  

компетентнісний (показники: сформованість практичних умінь і навичок; 

здатність до міжособистісної взаємодії; професійна мобільність).  

2. Результати констатувального етапу дослідження засвідчили перевагу 

стабілізаційного рівня професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО за 

когнітивним та емоційно-ціннісним критеріями, за компетентнісним критерієм 

перевага в нормативного рівня професійного розвитку молодих педагогів. 

Загальні результати свідчать про те, що більшість молодих педагогів (44,5 %) 

мають стабілізаційний рівень професійного розвитку, у 7,2 % молодих педагогів 

визначено критичний рівень, у 34,2 % – нормативний рівень, досконалий – 

констатовано у 14,1 % молодих педагогів. 

3. З метою перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов, що 

були визначені та теоретично обґрунтовані у попередньому підрозділі 

дисертаційної роботи, проведено формувальний етап дослідження. Апробацію 

технології професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва 

здійснено на аналітико-прогностичному, проблемно-пошуковому, операційно-

технологічному та рефлексивно-коригувальному етапах і з врахуванням 

відповідних  змістових компонентів: теоретико-цільового, організаційно-

технологічного та рефлексивно-коригувального. 
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4. Порівняння отриманих результатів з даними констатувального 

дослідження продемонстрували істотну різницю в рівні професійного розвитку. 

31,7 % педагогів ЕГ досягли досконалого рівня професійного розвитку, що на 

17,6 % більше за результати на констатувальному етапі дослідження; показники 

критичного рівня знизилися на 1,8 %. Водночас у КГ зміни в кількості молодих 

педагогів з досконалим рівнем професійного розвитку були мінімальними 

(+1,3 %). Аналіз динаміки загальних результатів дозволив констатувати, що у ЕГ 

не відбулося негативної динаміки в професійному розвитку молодих педагогів 

(+69,8 %). Отже, послідовне виконання завдань дослідно-експериментальної 

роботи підтвердило ефективність визначених організаційно-педагогічних умов 

професійного розвитку молодих педагогів у  ЗДО. 

5. Достовірність результатів дослідження підтверджено шляхом 

обчислення достовірності відмінностей сукупностей за критерієм Пірсона 

(методом χ²), у наслідок чого отримано показник 5,991<9,21<25,88. Отже, нульову 

гіпотезу спростовано, з’ясовано, що дані констатувального та контрольного етапів 

експерименту є зовсім різними рядами, і ця відмінність не випадкова. Отже, за 

допомогою методів математичної статистики нами доведена достовірність та 

надійність отриманих результатів. 

Багатоаспектний порівняльний аналіз результатів професійного розвитку 

молодих педагогів контрольної та експериментальної груп цілком підтверджує 

висунуту гіпотезу про ефективність визначених організаційно-педагогічних умов 

професійного розвитку молодих педагогів у  ЗДО. 

Перелік посилань із списку використаних джерел на власні наукові 

праці: [11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 26; 28; 33; 34]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано новий підхід до вирішення актуальної 

проблеми професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів дошкільної 

освіти. Узагальнення результатів проведеного дослідження дає підстави 

сформулювати такі висновки: 

1. На основі аналізу філософських, психолого-педагогічних джерел з’ясовано 

стан досліджуваної проблеми й уточнено сутність поняття “професійний розвиток 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти” як складну, багатокомпонентну, 

інтегральну характеристику особистісно-професійних змін, зумовлених системою 

зовнішніх та внутрішніх впливів професійно-педагогічної діяльності. На підставі 

аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду однією з провідних умов професійного 

розвитку молодих педагогів визнано наставництво. Сутність феномену 

“наставництво” уточнено як одну з форм міжособистісної суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в процесі спільної діяльності, спрямовану на взаєморозвиток 

прикладних професійних компетенцій молодого працівника та наставника. 

2.  На підставі узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду розроблено 

технологію професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів 

дошкільної освіти на основі наставництва, яка містить такі компоненти: 

теоретико-цільовий (представлений метою та завданнями, соціальним 

замовленням і принципами професійного розвитку молодих педагогів), 

організаційно-технологічний (характеризує етапи впровадження технології: 

аналітико-прогностичний, проблемно-пошуковий, операційно-технологічний, 

рефлексивно-коригувальний), рефлексивно-коригувальний (містить компоненти, 

критерії, показники та рівні професійного розвитку молодого педагога, 

діагностичну методику, систему показників рейтингової оцінки результативності 

професійної діяльності).  

3.  Розроблено та теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

професійного розвитку молодих педагогів у закладах дошкільної освіти 
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(розроблення й реалізація індивідуальної програми професійного розвитку 

молодого педагога в умовах закладу дошкільної освіти; впровадження технології 

професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва; створення в 

колективі сприятливої психологічної атмосфери творчої партнерської взаємодії). 

4.  Аналіз теоретичних джерел дав змогу визначити компонентну структуру 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів дошкільної освіти:  

когнітивний компонент, що полягає в наявності у молодих педагогів знань, 

необхідних для здійснення педагогічної діяльності; емоційно-ціннісний, охоплює 

позитивно-ціннісне ставлення до професії педагога, здатність до емпатії; 

практично-діяльнісний, котрий проявляється у сформованості практичних умінь і 

навичок та здатності до професійної взаємодії.  

Для дослідження стану професійного розвитку молодих педагогів визначено 

критерії й показники професійного розвитку молодих педагогів в закладах 

дошкільної освіти, зокрема: когнітивний (показники: рівень професійних знань; 

знання й уявлення про зміст професії, вимоги фахових ролей); емоційно-ціннісний 

(показники: емоційно-ціннісне ставлення до професії, себе, до інших людей; 

розвинута емпатія; сформованість мотивів професійного розвитку); 

компетентнісний (показники: сформованість практичних умінь і навичок; 

здатність до міжособистісної взаємодії; професійна мобільність).  

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив переважно 

стабілізаційний та нормативний рівні професійного розвитку молодих педагогів. 

5. Експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних 

умов професійного розвитку молодих педагогів в закладах дошкільної освіти. 

Узагальнення показників професійного розвитку молодих педагогів ЕГ та КГ 

після завершення формувального етапу експерименту засвідчує позитивну 

динаміку: досконалий рівень професійного розвитку зріс на 17,5 % у ЕГ, у КГ 

залишився незмінним; нормативний рівень зріс в обох групах  

(у ЕГ на 1,1 %, а у КГ на 3,6 %); стабілізаційний зменшився на 15,1 % у ЕГ та зріс 
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на 3,8 % у КГ; критичний рівень знизився в обох групах (на 1,3 % у ЕГ та на 0,2 % 

у КГ).  

Порівняння даних констатувального та формувального експериментів 

засвідчило, що відбулися позитивні зміни в рівнях професійного розвитку 

молодих педагогів як експериментальної так і контрольної груп. 

Професійний розвиток молодих педагогів в умовах закладів дошкільної 

освіти є складною і багатоаспектною проблемою, тому проведене дослідження не 

забезпечує вичерпного її розв’язання. Подальше опрацювання цього науково-

педагогічного напряму передбачає пошук нових ефективних форм і методів 

організації процесу та застосування інтерактивних технологій для професійного 

розвитку молодих педагогів.  
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Додаток А 

Зміст діяльності різних ланок управління 

Оперативний рівень Наставницький рівень Командний рівень Адміністративний рівень 

Етап жорсткого контролю 
Здійснює аналіз індивідуального 

професійного досвіду з 

рефлексивної позиції, звертаючись 

за допомогою або консультацією до 

досвідчених колег, літератури, 

професіональних онлайн-спільнот;  

робить “керований” самоаналіз, 

виділяє позитивні та негативні 

аспекти професійної діяльності; 

професійну діяльність проводить 

під жорстким контролем 

керівників;  

коректує свою діяльність 

відповідно до вимог керівників, що 

здійснюють контроль 

Надає допомогу у вирішенні 

проблем, знятті депресивного 

стану; 

ґрунтовно вивчивши здібності 

молодого педагога, його нахили, 

інтереси, наставник намагається 

стати авторитетом, стимулом для 

його самовиховання 

(“роби, як я”); 

спонукає до осмислення мети  та 

способів її досягнення шляхом 

декомпозиції на конкретні 

завдання; 

формує професійні наміри 

молодого педагога (інтерес до 

професійного розвитку) 

Сприяє формуванню 

взаєморозуміння між членами 

команди, на основі діалогу, 

співпраці, що дає відчуття 

командної єдності; 

сприяє постановці, 

формулюванню та реалізації 

професійно значущих цілей; 

сприяє формуванню мотивації 

членів колективу до педагогічної 

діяльності на засадах 

корпоративності,  розвитку 

«командного духу» 

Виявляє реальний стан 

професійного розвитку молодих 

педагогів з метою визначення 

правильної стратегії й тактики 

професійно-педагогічної 

діяльності; 

здійснює системний контроль та 

аналіз результативності діяльності 

молодих педагогів; 

вносить необхідні корективи в 

педагогічний процес, пошук 

шляхів його вдосконалення; 

розробляє стратегію професійного 

розвитку молодого педагога, 

визначає перспективи розвитку 

Етап керованої свободи 
Координує власну професійну 

діяльність відповідно до 

розробленої індивідуальної 

програми розвитку; 

активно використовує фахову 

літературу та консультативну 

допомогу; 

робить рефлексивний самоаналіз 

діяльності не тільки відповідно до 

вимог адміністрації, а й до 

Виступає посередником у 

вирішенні проблемних ситуацій, 

захищає права молодих 

педагогів, інформує 

адміністрацію щодо їх 

пропозицій, побажань; 

озброює вихователів 

дидактичними знахідками, 

виховними ідеями, педагогічними 

скарбами, які сприяють переходу 

Посилює або фокусує позитивні 

впливи й нейтралізує або 

послаблює негативні ; 

навчає сприймати різні точки 

зору та думки людей; 

сприяє розвитку вміння 

ефективного спілкування з 

людьми, уміння слухати й 

розуміти, формує здатність 

критично зіставляти свої думки з 

Дає змогу аналізувати й 

передбачати варіанти дій, 

прогнозувати хід думки та дій тим, 

хто розвивається, орієнтує на 

самоаналіз і самооцінку способів і 

результатів своєї професійно-

педагогічної діяльності;  

спільно з молодим педагогом 

коригує  індивідуальну програму 

розвитку; 
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визнаних фахівців та власного 

бачення 

педагога на новий рівень фахової 

майстерності; 

виявляє можливості молодих 

педагогів щодо управління 

процесом власного професійного 

розвитку; 

орієнтує молодого педагога і на 

загальновизнані норми, і на 

творчість, що зумовлює постійний 

пошук нових способів реалізації 

освітніх завдань; 

вносить корективи та надає поради 

щодо методики проведення різних 

форм роботи та узгоджених планів 

діяльності 

думкою співрозмовника; 

прищеплює молодим педагогам 

прагнення до толерантності, 

доброзичливості, бажання 

прийти на допомогу; 

сприяє згуртованості на основі 

поваги до наявних цінностей та 

традицій педагогічного 

колективу 

 

об’єктивно аналізує сильні та 

слабкі сторони молодого педагога; 

організовує методичну роботу на 

діагностично-прогностичній 

основі, коригує шляхи подолання 

перешкод у професійному 

розвитку молодого педагога 

 

Етап довіри 
Молодий педагог проводить власну 

педагогічну діяльність відповідно 

до розробленої програми розвитку; 

у самоаналізі орієнтується на думку 

провідних педагогів та власну 

професійну інтуїцію; 

активно використовує інформацію з 

різних джерел: книги, спілкування 

у професійних спільнотах, 

навчання, відвідування майстер-

класів 

Надає допомогу через вказівку на 

декілька можливих засобів 

вирішення проблеми або 

актуалізацію додаткових 

здібностей педагога; 

допомагає педагогу віднайти, 

узагальнити, висвітлити кращі 

здобутки його досвіду,сприяє 

розкриттю творчого потенціалу; 

організовує індивідуальні 

консультації, заняття для молодих 

педагогів, на яких моделюються та 

обговорюються різні форми 

роботи з дітьми 

 

Надає можливість брати на себе 

відповідальність за виконання 

професійних дій, уникаючи 

жорсткого контролю та 

покрокових рекомендацій; 

спрямовує роботу молодих 

педагогів на пошук власного 

стилю професійної діяльності; 

орієнтує на спільне розв’язання 

виробничих питань, зменшення 

стресових ситуацій, підвищення 

інноваційного потенціалу 

молодих педагогів 

Надає можливість творчо 

застосовувати педагогічні й 

методичні ідеї в конкретних 

умовах педагогічної діяльності;  

забезпечує сприятливі умови для 

виявлення індивідуальності 

кожного педагога, на основі 

пріоритетів особистісного, 

інтелектуального та творчого 

розвитку; 

стимулює самовдосконалення 

молодого педагога шляхом 

цілеспрямованого мотивування; 

створює систему стимулювання 

творчої активності молодих 

педагогів (конкурс “Шанс”, творчі 

звіти молодих педагогів) 
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Додаток Б 

Індивідуально-типологічні характеристики педагогів-наставників 

1. “Вічна дитина”. Характеризується як оптимістичний, бадьорий, 

активний, легко ставиться до життя, імпульсивний, з високим рівнем домагань, 

кмітливий і дотепний у розмові. Зазвичай виявляє товариськість, підвищену 

самостійність, схильність до пустощів, недостатнє відчуття дистанції. Наділений 

даром емоційного співчуття – емпатії. Любить компанії, вечірки, емоційне 

спілкування. Прикладає багато зусиль для захисту дітей від несприятливих 

природних чинників та негативного впливу соціального середовища. Відзначає, 

що сутність його діяльності полягає в тому, щоб допомогти дітям подолати 

перешкоди, орієнтуючись на реальні й потенційні можливості й здібності, 

розвиваючи потребу в успішності самостійних дій. У спілкуванні природний і 

емоційний, гнучко змінює позиції в різних життєвих ситуаціях. Властиві перевага 

позитивної оцінки, щирість, такт. Не ставить себе вище за дітей, колег, вловлює 

фальш і невідповідність між словами й реальною поведінкою людей. Спільно з 

підопічним, відповідно до його інтересів та запитів, визначає мету, можливості та 

шляхи подолання перешкод (проблем), допомагає самостійно досягати бажаних 

результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, житті. 

Можливі негативні впливи. Відносини “вільного виховання” виникають як 

антипод авторитаризму: вони теж передають підопічним готовий досвід, але не 

організовують їх діяльність. Підопічні можуть засвоювати цей досвід, а можуть і 

не засвоювати. У цих умовах діяльність підопічного неминуче приймає 

егоїстичний, споживчий характер, бо без участі старших він не може сам дбати 

про поліпшення навколишнього життя. Ця ненасильницька, вільна, доброзичлива 

стратегія взаємовідносин для більшості підопічних корисна, але для обдарованих 

потрібна спрямованість на індивідуальний, більш глибокий розвиток. 

Можливі позитивні впливи. Такий наставник може навчити вільному 

спілкуванню та грі з дітьми, партнерським відносинам і в дитячому колективі, і в 

колективі колег; коректному подоланню конфліктних ситуацій, оптимістичному 

світогляду та вірі в подолання труднощів. 
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2. “Велике серце (гуманіст)”. У педагога розвинені загальнолюдські та 

моральні якості особистості: турботливість, уважність, тривожність, вихованість, 

витримка й самовладання, гуманність, дисциплінованість, доброта, 

доброзичливість, любов до дітей, відповідальність, чуйність. Має високий рівень 

емпатії, спрямований на розуміння іншої людини, виражена соціальна інтуїція, 

уміння поставити себе на місце іншого, емоційно відгукнутись на його проблеми. 

Не може сказати правду в очі, оскільки свідомо нездатний заподіяти іншому біль. 

Головним мотивом діяльності є створення сприятливої, доброзичливої атмосфери 

довіри та співтворчості. Істинна педагогічна спрямованість виявляється в інтересі 

до своїх протеже, до творчості, пов’язаної з вихованням у них людських якостей, 

що забезпечать їм подальший саморозвиток засобами самоорганізації, 

самоконтролю. Свої стосунки з дітьми, батьками, колегами будує на основі вищих 

духовних цінностей (діти-посланці миру, дар Божий). З повагою ставиться до всіх 

учасників освітнього процесу, забезпечуючи просування та розвиток в освітньому 

середовищі ціннісно-смислових орієнтирів: базових загальнолюдських цінностей 

добра, любові, свободи, гідності, міжнаціональної злагоди, толерантності й 

терпимості. Легко прощаючи недоліки іншим, він часто сам йде на примирення в 

конфліктах, першим робить крок до зближення. Читає багато духовної, 

філософської літератури, переосмислює свій досвід. З усіма підтримує рівні, 

доброзичливі стосунки. Не накопичує в собі зла, вибачає своїх кривдників і 

недоброзичливців. Бачить інших людей тільки в “кращому” світлі, може не 

помічати явних недоліків, обманюватися в поясненні вчинків. Його слова не 

розходяться зі справами, прагне до ідеальних рішень. Йому важко керувати 

іншими людьми – необхідність командувати, віддавати наказ, обмеження в правах 

викликає внутрішній спротив.  

Можливі негативні впливи. Наставника пригнічує щоденна рутинна робота. 

Проблемою може бути спілкування з недостатньо професійними колегами, а в 

деяких випадках – з керівництвом. Інші вихователі сприймають його як дивака, 

“не від миру сього”, але в той же час не відмовляються від його порад, із 

задоволенням слухають його роздуми про сенс життя, сенс професійної 
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діяльності. Він чітко формулює цілі, має широкий спектр поглядів, об’єктивний, 

але зволікає з рішенням за наявності великої кількості альтернатив, ігнорує 

неприємні факти, деталі; вразливий, важко зносить грубість. Не може тиснути на 

людей, проявляти агресивність. Його добротою можуть зловживати, оскільки 

йому важко комусь відмовити. Прагне виглядати врівноваженим і беземоційним. 

Болісно реагує на звинувачення в несправедливості й необ’єктивності. 

Можливі позитивні впливи. Такий наставник – щиросердний у любові до 

всього, що його оточує; може навчити вмінню налагоджувати доброзичливі 

стосунки; умінню добре адаптуватися й орієнтуватися в складних динамічних 

ситуаціях, шукати компроміси; філософському розумінню життя: кожному з нас 

дається певний шлях, яким ми повинні пройти. 

3. “Світлий розум (аналітик, критик)”. Педагог характеризується вмінням 

орієнтуватися в джерелах, літературі, посиленим інтересом до науки, 

пізнавальними потребами, стимулюванням самоосвіти й саморозвитку; наявністю 

критичного, творчого мислення, умінь діяти в стандартних і нестандартних 

ситуаціях, відстоювати власну думку, має високо розвинені загальні розумові 

здібності. Гнучкий щодо змін, не очікує ворожості, терплячий, не прагне 

виправляти помилки інших. До кінця відстоює свої ідеї, схильний до самостійних 

дій, не боїться відповідальності, мало залежить від думки інших людей. 

Користується авторитетом, спокійний, діловитий, відповідальний, легко 

примиряється, не прагне конкурувати. Головним мотивом діяльності є стійкий 

інтерес до освітнього процесу, потреба використовувати набуті знання. Головні в 

його житті інтелектуальні цінності: істина, професійні знання, творчість, 

пізнання, вільний доступ до інформації. Об’єктивний і різкий у судженнях і 

принципових оцінках. Ігнорує правила або вказівки, які його не влаштовують. 

Погано розбирається в почуттях людей, упертий у відносинах. Добре реалізує ідеї 

на практиці на основі їх аналізу й оцінки для вирішення конкретних проблем, уміє 

передбачати їх наслідки, визначати пріоритетні кроки; здійснює формально-

логічний дедуктивний підхід, шукаючи кращий варіант, надає перевагу теорії 

моделей і формул, науковим рішенням, а не досвіду. Уміє збирати інформацію, 
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виявляти проблеми, бачити ситуацію з різних боків; гарна уява дозволяє йому 

бути генератором ідей. Мислить дуже незалежно, розібравшись у проблемі, 

висуває принципово нові рішення. Добре розвинені аналітичні вміння – 

розчленовувати педагогічні явища на складові елементи (умови, причини, мотиви, 

стимули, засоби, форми прояву та ін.); правильно діагностувати педагогічне 

явище, аналізувати свою діяльність і діяльність своїх вихованців, знаходити 

основну педагогічну задачу (проблему) і способи її оптимального вирішення 

задля досягнення мети, визначати основні й другорядні завдання на кожному 

етапі педагогічного процесу; добирати види діяльності, підпорядковані 

визначеним завданням.  

Можливі негативні впливи. Упертий і негнучкий у відносинах, мало 

товариська людина. Йому дуже важко налагоджувати стосунки з людьми. Робить 

зусилля над собою, щоб вести себе привітно, входити в тісний контакт. Приховує 

своє особисте життя від сторонніх. У спілкуванні дуже обережний, бесіду 

підтримує лише тоді, коли вона стосується значущих для нього тем. Байдужий до 

критики з боку колег. Не боїться негативного ставлення до себе. З незнайомими 

або незрозумілими йому людьми внутрішньо скутий, не знає, як себе з ними 

поводити. Прагне лише до розумового розвитку молодих педагогів. 

Можливі позитивні впливи. Такий наставник може навчити вмінню 

прораховувати ситуацію наперед, аналізувати причини подій та передбачати 

можливі наслідки, вмінню справедливого та об’єктивного ставлення до людей. 

Аналітичний розум, структурне мислення дають можливість передати знання тим, 

хто хоче їх отримати; уміння відокремити головне від другорядного дають 

можливість зосереджуватись на значущих справах. 

3. “Золоті руки (майстер, талант)”. Такого педагога можна 

схарактеризувати як наполегливу, відповідальну, емоційно дисципліновану, 

сумлінну, точну й акуратну у справах людину. Педагог такого складу надмірно 

любить порядок, надмірно пунктуальний сам і того ж вимагає від інших. У будь-

якій діяльності прагне насамперед виділити чіткі орієнтири, на які й буде згодом 

орієнтуватися, ігноруючи всі інші моменти (до того ж може помилятися в 
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значущості чинників). Добре працює руками, має технологічний склад мислення, 

ощадливий у поводженні з матеріальними ресурсами: перш ніж взятися за справу, 

продумує кілька варіантів досягнення бажаного результату. Перевіряючи нові ідеї 

на практиці, вміє витягти з них максимум користі; шукає найбільш складні й 

захопливі справи. Відповідально ставиться до доручень, у житті всього 

домагається сам, не розраховуючи на допомогу інших. Таке спілкування 

характеризується сухим, офіційним тоном, неемоційністю, що збіднює 

спілкування й гальмує творчий розвиток вихованців. Воліє все розпланувати 

заздалегідь, вірить у силу практичного досвіду та практичного втілення, схильний 

до пошуку “ідеальних рецептів”, здатних вирішити будь-яке протиріччя. 

Надмірно захоплюється зовнішньою стороною, формою, надаючи їй пріоритет 

перед змістом. Вивчає сам свій предмет до скрупульозності й вимагає такого ж 

детального знання від інших  

Можливі негативні впливи. Емоційна, непослідовна людина. Не любить 

конкуренції, позбавлений амбіцій і кар’єрних устремлінь. Відразу відрізнить 

хвастощі від реальних можливостей; бурхливо протестує проти сили й 

брутальності. Налаштований виключно на практичне втілення задуму; без 

твердого керівництва – неорганізований і незібраний. Погано складаються 

стосунки з тими, хто змушує його працювати в не властивому йому ритмі; не 

любить доводити, розжовувати, повторювати багато разів. Дуже самостійний і 

незалежний у справі. 

Можливі позитивні впливи. Такий педагог-наставник може навчити вмінню 

створювати сприятливі умови для саморозкриття творчого потенціалу, практичній 

логіці – доводити власну правоту тільки на практиці; допитливості, прагненню 

пізнати нове й застосовувати на практиці; вмінню планувати дії; старанності й 

працездатності, умінню доводити справу до оптимального результату. 

5. “Їжакові рукавиці (диктатор)”. Характеризується такими особистісними 

якостями, як відповідальність, співробітництво, владність, лідерство. Він схожий 

на тирана, який постійно підкреслює свою силу, усе на світі знає й вважає себе 

зразком доброчесності. Спрямовує свою енергію, впевненість і гострий розум на 
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досягнення запланованих цілей. Представники цього типу є прихильниками 

суворого порядку й налагодженої системи, усе, що не вписується в неї, 

відкидають як нелогічне. Урівноважений і ретельний працівник сам, того ж 

вимагає від інших. Поважає субординацію. Не бере до уваги особистих симпатій, 

коли мова йде про справу. Якщо пояснення й попередження не допомагають, 

включає тиск та інші силові методи управління. Уміє дотискати супротивника, 

заганяючи його в кут. Враховує закони та інструкції, особисті речі тримає в 

порядку. Головною рушійною силою є наявність у людини потреби в самоповазі й 

у схваленні іншими людьми, у соціальному престижі та владі. Якщо щось його 

зацікавить, він, приділяючи достатньо часу й ресурсів, може досягти будь-яких 

цілей. Він уважає, що наставник повинен дати відповідь на будь-яке запитання і з 

будь-якого приводу мати свою єдино “правильну” точку зору. У спілкуванні зі 

знайомими та колегами ввічливий і чемний, але заперечує панібратство в 

стосунках. Уміє справити враження інтелігентної й вихованої людини. Проте в 

близьких відносинах стає більш жорстоким. У наставницькій взаємодії з 

підопічними може визначати конкретні завдання щодо навчання та виховання, 

розвивати їхню ініціативу в плануванні спільної роботи, розподіляти завдання й 

доручення, керувати процесом діяльності. Бореться проти недисциплінованості, 

порушень норм і правил. Сам демонструє приклад зібраності й організованості, 

однак на інших у нього не вистачає сил. Критичний в оцінці результатів своєї й 

чужої діяльності. Вибираючи певну тактику поведінки, може наполегливо йти до 

кінця, ігноруючи той факт, що зміна обставин може вимагати іншого способу 

реагування. 

Можливі негативні впливи. Нездатність до педагогічної взаємодії 

виливається в жорсткий контроль над дітьми, у прагненні обмежити їх діяльність 

твердими рамками заборон, маніпуляцій, образ і навіть фізичними покараннями; 

відкрито передають підопічним готовий суспільно необхідний досвід 

(політичний, трудовий, моральний, естетичний) і організовують для засвоєння 

цього досвіду пасивно-наслідувальну або виконавчу діяльність. Спілкування 

більшою мірою схоже на дресирування, на вишкіл маленьких олов’яних 
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солдатиків. Основою всього виховання є страх і підпорядковування волі 

наставника. 

Можливі позитивні впливи. Такий наставник може навчити вмінню тримати 

дисципліну як у самостійній, так і під час організованої діяльності; чіткому 

виконанню різних розпоряджень, наказів, законів; чіткому дотриманню часових 

меж, умінню все робити вчасно; у деяких видах діяльності діти повинні чітко 

дотримуватись інструкцій (безпека), саме в таких видах діяльності цей тип 

педагога буде корисним. 

6. “Шукач”. Основною особливістю педагога-наставника цього типу є 

розвинений творчий потенціал, а саме здатність особистості помічати та 

формулювати альтернативи, піддавати сумніву на перший погляд очевидне, 

уникати поверхових формулювань, уміння проникнути в проблему. Шукачі, як 

правило, мрійники. Для них мрії цілком реально втілити. Байдужість інших людей 

до його власного задуму сприймається ним вкрай болісно. Головним мотивом 

діяльності є досягнення мрії та творчий процес, який його супроводжує. Головні в 

його житті творчі цінності: мрія, творчість, удосконалення професійно-творчих 

здібностей, постійне творче самовдосконалення. Проявляє в різних галузях 

інтелектуальної творчості феноменальні здібності, генерує ідеї, висловлює 

гіпотези; керується принципом корисності й практичності, усе намагається 

доводити до досконалості. Прагне робити те, що краще за нього не зробить ніхто, 

а ось займатися звичайною рутинною роботою може лінуватися, не любить 

працювати задарма; нетерпимий до виконання роботи звичайними методами, він 

постійно вишукує нові методи, нові проекти, нові заняття, нестандартні 

процедури; має здатність ігнорувати стандарти, традиції, авторитети. Те, що 

зроблено, завжди здається йому малозначним порівняно з перспективами, що 

відкриваються, від яких відмовитися неможливо, а вичерпати не можна. Його 

поведінка часто незрозуміла іншим людям, оскільки багато рішень він приймає 

інтуїтивно. Уміє створювати ситуації очікування й передчуття новизни в кожному 

кроці на шляху до більш складного та глибокого знання через вирішення 

захопливих проблемних тематичних завдань. Важливим елементом цієї діяльності 
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є також уміння надихнути вихованців на роботу, внести в неї елементи романтики 

й творчості, здійснювати тактовний контроль за її виконанням.  

Можливі негативні впливи. Часто шукає нові шляхи й прийоми роботи, але 

слабкий на практиці, неуважний до конкретної дитини; швидко перемикається на 

нові, більш цікаві проекти. Тому воліє займатися тільки тим, що цікаво. Цим же 

пояснюється і його неуважність, через яку він  може забути, де знаходиться. Він 

може посміхатися власним думкам, розмовляти або сперечатися з самим собою; 

схильний “розпорошуватися” під час виконання роботи, через що не в змозі 

довести розпочаті справи до кінця. 

Можливі позитивні впливи. Ці особи можуть навчити імпровізувати, 

багатогранно підходити до вирішення проблем; здатності до критичної оцінки 

поглядів; гострому гумору, оптимістичному світогляду; готовності брати 

відповідальність в складних ситуаціях. 

7. “Авторитет”. Розумний, прямо висловлює свої думки, відкрито виражає 

почуття, від чого з ним легко спілкуватися. Легкий і доброзичливий у спілкуванні. 

Розуміє, з ким і на якій дистанції треба підтримувати спілкування, хоча й не 

завжди її витримує. Знає, що треба робити, щоб підтримувати в колективі 

сприятливу психологічну атмосферу. Проявляючи ініціативу, прагне знайти 

людей, які забезпечать впровадження його ідей без його участі. Характеризується 

здатністю до міжособистісного спілкування, ведення діалогу, переговорів, має 

педагогічний такт, що визначає стиль поведінки педагога, виступає ініціатором 

відкритих контактів, відгукується на ініціативу інших, обмінюється інформацією, 

вислуховуючи, не перебиваючи іншого. Чітко знає, що правильно, а що ні, що 

потрібно, а що марно. Володіє прекрасною інтуїцією стосовно людей і легко 

здогадується, чого вони домагаються. Уміє заохочувати й надихати людей, радить 

іншим, як знайти вихід із складних життєвих ситуацій, легкий і доброзичливий у 

спілкуванні. Для людей, яким симпатизує, може зробити більше, ніж від нього 

чекають. Характеризується розвиненістю комунікативно-організаторського 

потенціалу, який вибудовується на позитивному ставленні до людей 

(комунікабельність, товариськість, соціальна сміливість, уміння управляти 
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людьми, вихованість, вимогливість, об’єктивність, великодушність, 

обов’язковість, доброзичливість та інтерес до людей, організаторські здібності) і 

до самого себе (нервово-психічна витривалість, працездатність, енергійність, 

ініціативність, настирливість у досягненні мети, самооцінка, самокритичність, 

упевненість у собі, самоактуалізація, планування індивідуальної роботи з метою 

подолання наявних недоліків, стимулювання активності) . 

Можливі негативні впливи. Через те, що не завжди вислуховує людей до 

кінця, може залишити враження непорозуміння. Ігнорує факти, які суперечать 

його власним уявленням. Йому не вистачає волі, щоб змусити себе виконати те, 

що об’єктивно необхідно. Погано порівнює бажане з реальним станом справ. 

Проявляючи ініціативу, прагне знайти людей, які забезпечать впровадження його 

ідей без його участі. Йому не вдається кропітка робота: погано відстежує деталі, 

цифри, параграфи. Насилу витримує часовий графік, часто спізнюється. Не 

підпорядковується суворій дисципліні. Не поважає формальну субординацію. 

Можливі позитивні впливи. Наставник цього типу може навчити вмінню з 

увагою ставитися до інших людей; умінню педагогічного передбачення; умінню 

діяти з рішучістю та принциповістю; врівноваженому спілкуванню, спрямованому 

саме на допомогу підопічним. 

8. “Комунікатор”. Рішуча людина, здатна чинити силовий тиск, якщо того 

вимагає ситуація. Налаштований на перемогу будь-якою ціною. Чим більше 

перешкод зустрічає на шляху, тим активніше наступає. Переконаний у своїй 

правоті, уміє знайти найслабше місце в супротивника. Люди цього типу 

егоцентричні по натурі, на першому місці “Я – сам”, і лише потім – усі інші. Вони 

самі можуть цього не помічати й реалізовувати кращий для себе характер 

відносин (самоствердження за рахунок інших). Завжди знайде спосіб, як звернути 

на себе увагу. У хвилини розслаблення любить посумувати, поскаржитися, що 

його не розуміють. Головним мотивом діяльності є прагнення поваги, авторитету, 

визнання, основною потребою є влада над іншими людьми. Характеризується 

прагненням постійно знаходитися в центрі уваги колег. Головними в його житті є 

такі цінності: повага та влада. Уміє зав’язати корисні знайомства й користуватися 
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ними. Швидко вловлює, хто сильний, а хто слабкий, на кого можна натиснути, а 

кого краще не чіпати. Командує тими, хто менш рішучий і менш впевнений у 

собі. Уміє сказати людині те, що від нього хочуть почути. Легко робить 

компліменти. Мириться з людьми так само легко, як і свариться з ними. Його 

особливо лякає перспектива опинитися “непоміченим” у колективі. Якщо не 

вдається посісти високе місце в формальній системи відносин, прагне до 

неформального лідерства, заради якого може стати в різку опозицію до 

начальства. Не схильний звертати особливої уваги на біди й проблеми інших 

людей. Здатний прикрашати дійсність, свавільно поводитися з фактами або навіть 

придумувати їм своєрідну інтерпретацію, якщо не знає, як відповісти на 

запитання підопічних. Не любить визнавати помилки. Любить наводити себе, своє 

життя, свої успіхи як позитивні приклади, грати ролі героїв, які в очах інших 

людей виглядають “виграшними”. Схильний до своєрідного “авантюризму”, може 

обіцяти більше, ніж у змозі виконати (роздавати обіцянки, не думаючи, як буде їх 

реалізовувати).  

Можливі негативні впливи. У системі взаємин педагога й дітей 

запобіжником є дистанція, це призводить до формування між ними авторитарних 

відносин; недовірливий, людей перевіряє у справі. У першу чергу концентрує 

свою увагу на недоліках та слабких місцях; погано передбачає майбутнє: 

зупиняється в нерішучості, якщо події виходять з-під контролю і набувають 

несподіваного перебігу. Якщо немає азарту боротьби, він починає сумніватися, у 

нього псується настрій. 

Можливі позитивні впливи. Такий наставник може навчити вмінню 

приймати рішення та нести відповідальність за них; вмінню критичного аналізу 

ситуацій, дій, вчинків, що допомагає виділити слабкі сторони та скорегувати 

наступні дії з урахуванням недоліків. 
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Додаток В 

Індивідуально-типологічні характеристики 

молодих педагогів ЗДО: 

“Випадкова людина” не має ніякого (ні позитивного, ні негативного) 

досвіду та стратегії у професійному розвитку; своє життя, мрії та дії спрямовує в 

майбутнє, не зважає на минулі невдачі; постійно відчуває, що опинився тут 

випадково і перебуває тут тимчасово. Намагається розвивати в собі терпимість до 

людей і їхніх слабкостей, а також до інших точок зору, але безкомпромісний у 

спорах з опонентом. Не любить обговорювати своє особисте життя і не дозволяє 

своїм почуттям брати верх над інтересами справи або особистими принципами. 

Шукає опору в активних, життєрадісних і сильних духом людях, які вміють його 

підбадьорити й підтримати в ділових питаннях. 

Можливі ризики: можливо, опинився в садку за випадковим збігом 

обставин; байдужий і до дітей, і до навколишнього світу, “будучи присутнім 

відсутній”; іноді, намагаючись зняти внутрішню напругу, може демонструвати 

неадекватні форми поведінки – зайва розкутість, бравування своєю незалежністю. 

Не переносить насмішок, іронії, жартів на свою адресу; постійно підозрює інших 

людей у тому, що вони думають про нього гірше, ніж говорять, обтяжуються 

спілкуванням з ним. Буває надто категоричний у судженнях, нетерпимий до 

інших точок зору, не схильний різко міняти свої переконання, зроблені висновки, 

звички під впливом нових фактів і обставин. Через самолюбство і розвинене 

почуття власної гідності йому буває важко визнати свою неправоту.  

Перспективи щодо професійного розвитку: замість того, щоб постійно 

обмірковувати можливі варіанти майбутнього, діяти вже сьогодні; сформувати 

розуміння, що поряд знаходяться такі ж люди, які потребують певної уваги й 

пошани. 

“Пристосувальник” виконує необхідні дії згідно з інструкцією, без зайвих 

питань, що сприяє чіткому виконанню; дотримується правил, законів, 

рекомендацій, які визнані в колективі; вимагає від інших чіткого планування та 

послідовності виконання дій (щоб не зробити помилку). Уміє спілкуватися з 
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людьми, не вдаючись до вольового тиску, виглядає доброзичливим, 

оптимістичним, не показує свого поганого настрою, намагається підняти настрій 

іншим розповідями, жартами, уміє співчувати й допомагати. Одночасно постійно 

зберігає велику психологічну дистанцію зі співрозмовником. 

Можливі ризики: чітко, відповідно до інструкцій виконує завдання, які 

отримує із зовнішнього світу, не проводячи одночасно елементарного системного 

аналізу, це не сприяє розвитку організації, але, разом з тим, і не шкодить спільній 

справі. Може ефективно організувати роботу інших людей і здатний в 

“найкращому світлі” представити зовсім не значні успіхи. Не сприймає цінностей 

організації, однак намагається вести себе відповідно до норм і форм поведінки, 

визнаних в організації. 

Перспективи щодо професійного розвитку: варто звернути увагу на 

формування такої риси як сміливість діяти за власним бажанням, не зважаючи на 

страх; сприяти формуванню вміння слухати й чути свій внутрішній голос для 

довільного прийняття власних рішень; відчувати відповідальність за ці рішення; 

розвивати вміння хотіти більшого й домагатися втілювати в життя власні цілі. 

“Виконавець” спочатку шукає необхідну інформацію, але як тільки її 

знаходить, то відразу ж застосовує отримані знання на практиці, посилюючи й 

розвиваючи їх; не задає дурних або зайвих питань, просто робить, і кожною своєю 

дією неухильно наближаються до мети. Якщо щось не виходить, робить висновки, 

дещо змінює стратегію, але продовжує рухатися в обраному напрямку, ключовою 

особливістю дій практиків є націленість на результат. Характеризується 

наполегливістю, вірою в успіх і власні сили, вирішує проблеми в міру їх 

надходження, з максимальною ефективністю витрачаючи свої сили й час, 

знаходить правильне рішення “методом тику”, ґрунтуючись на спостереженні за 

результатами практичної діяльності. 

Можливі ризики: витрачає багато часу на практичне впровадження ідей, які 

не пройшли етапу теоретичного обґрунтування, детальної підготовки та 

планування, про таких людей говорять: “Спочатку робить, а потім думає”. 

Кожного разу здійснює спроби в якійсь справі, але не замислюється над тим, що, 
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імовірно, хтось ці спроби вже робив до нього, і його відкриття вже не є 

відкриттям для інших. 

Перспективи щодо професійного розвитку: потрібно розвивати вміння 

фокусуватися на справі; розвивати вміння аналізу робочих ситуацій, що призведе 

до активного інтелектуального пошуку, а вже потім до практичної реалізації. 

“Новатор” часто думає про те, що та як можна поліпшити. Завжди шукає 

новий шлях для вирішення виробничих задач, у роботі не намагається все робити 

за шаблоном, а шукає нові рішення та можливості; дослідним шляхом перевіряє 

правильність чи штучність теорій, які сам придумав та розробив; не відступає 

перед труднощами. Інстинктивно знає, як все могло б бути в ідеалі; його не лякає 

негативний результат у роботі, вважає, що це також є результат, і він є поштовхом 

до подальших пошуків. Намагається побудувати нову систему, втілити в життя 

нові ідеї, причому радикально протилежні наявним, головним критерієм до 

відбору дій є радикальна відмінність від старих, усе повинно бути по-новому.  

Можливі ризики: часто виникають конфлікти, основані на підозрі в 

прагненні “обійти”, “прославитися” за рахунок власних задумів. Іноді буває 

надмірно авторитарним, наполягаючи на своїй ідеї, не завжди зрозумілий іншим 

людям, іноді відірваний від реальності, що призводить до конфліктних ситуацій. 

Часто незадоволеність проявляє через внутрішню критику або у вигляді 

коментарів про інших людей, робить багато хибних спроб, хоча їх можна було б 

уникнути, якщо спочатку підготуватися та вивчити проблему. 

Перспективи щодо професійного розвитку: необхідно звертатися по 

допомогу до інших, щоб не виконувати роботу самому та понад норму; прийняти 

за звичку спочатку обдумувати та обговорювати переваги та недоліки ідей та 

новацій, а вже потім упроваджувати в життя з них ті, які можуть принести 

результат; намагатися ділитися новаціями та відкриттями з членами команди для 

обговорення та виявлення слабких та сильних сторін ідеї.  

“Чистий аркуш” вирізняється безініціативністю, безвідповідальністю, як 

правило, працює чітко відповідно до завдань, які повинні бути точно 

сформульовані. Уникає спілкування з колегами. Не хоче навчатися, усе робить 
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так, як вийде. Прискіпливо ставиться до того, що про нього говорять інші люди. 

Неприємні висловлювання на його адресу не сприяють бажанню щось покращити, 

а навпаки, пригнічують його активність. Заради збереження свого реноме, 

готовий діяти навіть на шкоду собі. Його діями керує не цікавість, а страх перед 

іншими людьми. Негайна вигода – ось, що йому потрібно. 

Ризики: постійно порівнює себе з іншими й намагається “виділитися”, але 

це призводить до погіршення думки про нього в інших людей; жаліє себе, 

говорячи про свої недоліки, звинувачує інших у своїх невдачах; часто згадує події 

минулого або мріє про майбутнє. Постійно “пережовує” минуле – “треба було 

зробити все інакше”; зазнавши перших невдач, зупиняється і здається на 

півдорозі; у всьому винен хто завгодно, тільки не він. Практично не займається 

саморозвитком, він не звертає увагу на власні слабкості й не прагне змінити їх; не 

здатний прорахувати ситуацію й переважно сподівається на “авось”, тому 

проблеми навалюються на нього з усіх боків. Говорить про чорні й білі смуги у 

своєму житті, і ненавидить людей, які успішніші за нього. 

Перспективи щодо розвитку: розвинути вміння бачити перспективи й радіти 

тому, що він вже вміє; потрібно постійно йти до успіху й на цьому шляху 

приділити увагу одному з важливіших ресурсів – новим знанням. 

“Лже-професор” живе ілюзіями, що він найкращій. Обережний, 

спостерігає, перевіряє, аналізує й критично осмислює факти, розробляє теорії для 

їхнього пояснення; орієнтований на “красиву картинку бездоганного спеціаліста”. 

Егоцентричний, на першому місці “Я – сам”, і лише потім – усі інші, може 

самостверджуватися за рахунок інших. “Слабке місце” – жага постійної уваги, 

пошани, здивування, захоплення ним. Надає перевагу позиції “здаватися”, ніж 

“бути” насправді. Схильний до своєрідного “авантюризму”, може обіцяти більше, 

ніж у змозі виконати (роздавати обіцянки, не думаючи, як буде виконувати 

обіцяне). Постійно прагне створювати образ себе, який справить гарне враження 

на інших людей, зміна ролей, масок, поступово призводить до того, що людина 

“забуває” про своє справжнє Я, свої справжні мрії й бажання, стає нещирим, 

“фальшивим ”.  
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Ризики: занадто квапливий, часто метушливий, – ні на що не вистачає часу; 

потопає в нескінченних справах і турботах, часто забуваючи про головне. Занадто 

уважний до того, що про нього говорять інші, критичні висловлювання не 

викликають у нього бажання зробити краще, а навпаки, пригнічують активність. 

Заради збереження свого реноме, готовий діяти навіть на шкоду собі.  

Перспективи щодо розвитку: спрямуйте свої зусилля не на створення 

привабливої картинки, а на справжній професійний розвиток.  

“Учень” дуже невпевнений у власних силах, прийняття рішення може 

викликати тривогу через питання “А чи правильне воно?”; перед тим, як щось 

зробити, намагається знайти першоджерела (може хтось це вже робив до мене, і я 

зроблю так само); промахи та невдачі завжди пояснює своєю необізнаністю (“я не 

чарівник, я тільки навчаюсь”). Виконує тільки ті завдання, які доручили власне 

йому і тільки таким чином, як було вказано в інструкції. Постійно звертається за 

консультацією до колег з вимогою пояснити алгоритм виконання дій до дрібниць. 

Залежний від чужої думки, уважає за краще поступитися, ніж відстоювати свій 

погляд (правильність якого постійно піддає сумніву); охоче підкоряється 

опікуванню з боку більш досвідченого або авторитетного колеги. Уникає 

діяльності, пов’язаної, з керівництвом іншими, з високою персональною 

відповідальністю, не через те, що лінується, як часто про нього думають, а через 

страх не впоратися, провалити справу.  

Ризики: у разі несправедливих звинувачень колег або непорозумінь з ними 

не може постояти за себе, відстояти свою позицію, свою правоту, переживає; 

боїться зробити помилку. У пошуках правильного рішення він може звертатися за 

порадою до більш мудрих колег або шукати групу однодумців і йти за визнаними 

в цій групі орієнтирами; відсутній напрацьований досвід, до кожного завдання він 

ставляться як до нового, не звертаючи уваги на той факт, що задачі можуть бути і 

новими, і такими, що вже були досягнуті раніше; не проявляє ініціативу, 

творчість та креативний підхід щодо роботи, бо вважає, що всі ідеї, які вони 

запропонують, будуть хибними.  
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Перспективи щодо розвитку: необхідно зрозуміти, що неможливо все 

вивчити, усе пізнати, не можна йти шляхом простого накопичення знань; 

необхідно сформувати адекватну реакцію на ситуації, коли ти чогось не знаєш, 

завжди є можливість визнати цей факт, а потім знайти необхідну інформацію, 

виконувати деякі завдання швидко, хоч і неідеально, щоб мати змогу перейти до 

наступного завдання. 

“Професор” досить чітко ставить мету, яку потрібно досягнути у 

конкретній ситуації, виступає ініціатором певних дій; уміло складає плани. Рідко 

буває захоплений зненацька обставинами; досить дисциплінований, щоб 

працювати над своїм баченням кінцевого результату й скеровувати свої дії до 

досягнення мети. Не тільки приймає, але й передбачає нововведення, розуміє 

важливість змін. Намагається досягнути максимального результату, не найкращий 

результат – це трагедія. Має відмінні здібності, амбітний, швидко набуває високої 

компетенції і постійно підтримує її через навчання. Налаштований на високі 

професійні досягнення й отримує внутрішнє задоволення і від процесу, і від 

отриманих результатів – винагороди, визнання, довіри керівництва. Сам ставить 

перед собою цілі і графіки виконання завдань, до того ж намагається їх 

перевищити.  

Ризики: володіє досить великим обсягом теоретичних знань, але йому не 

вистачає практичних умінь та досвіду; на етапі входження в професію виникає 

необхідність враховувати визнані правила та традиції організації, а потім вже 

приймати рішення; людина, яка звикла завжди бути першою, стикається із 

ситуацією, коли співробітники з великим стажем роботи є компетентнішими за 

неї, і це стає причиною незадоволення собою; дуже не люблять і бояться робити 

помилки.  

Перспективи щодо розвитку: важливо зрозуміти, що кожна людина гідна 

любові й поваги до своєї особистості як такої, безвідносно до її перемог і 

досягнень; замість того, щоб знову й знову прокручувати в голові помилки, краще 

зосередитися на досягненнях, якими можна пишатися. 
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“Активний слухач” чекає постійних вказівок від керівників і робить лише 

те, що йому скажуть. Постійно аналізує все, що інші говорять або роблять. Не 

любить несподіванок, ніколи не квапить події. Усе продумує наперед, не любить 

експромтів і ризикованих заходів, обережний і нерішучий у нових починаннях. 

Передбачливий і розважливий у придбанні нових речей або зміні звичного укладу 

життя. Лояльний і терпимий до людей, поблажливий до їхніх недоліків. Йому 

важко виявляти вольовий тиск або умовляти будь-кого щось зробити – краще 

домовлятися на взаємовигідних умовах. У своїй поведінці зазвичай стриманий і 

небагатослівний, у порадах ненав’язливий. З розумінням ставиться до прояву 

бурхливих емоцій іншої людини, намагається заспокоїти, дати слушну пораду. 

Якщо це не допомагає, уміє терпляче чекати, поки той не заспокоїться сам. 

Ризики: перш ніж прийняти яке-небудь рішення, його слід довго вмовляти й 

переконувати. Під час першої зустрічі не має сенсу вимагати дати відповідь “так” 

або “ні” щодо конкретної пропозиції, з такими людьми краще зустрітися кілька 

разів, щоб між зустрічами був інтервал. Схильний до постійних сумнівів і 

коливань. Не любить проявляти ініціативу.  

Перспективи щодо розвитку: потрібно надавати допомогу в прийнятті 

рішень, підтримувати в проявах ініціативи. 

“Артист-промовець” виявляє почуття бурхливо й нестримно, любить бути 

в центрі уваги. Добре відчуває настрій людей, уміє ними управляти, не свариться, 

не критикує. Головне прагнення – свобода, яка полягає в можливості слідувати 

всім своїм потягам і імпульсам. Тонко відчуває природу, мистецтво. Уміє 

запам’ятовувати й відтворювати одного разу пережиті емоції. Почуття ставить 

вище за розум. Красномовний, вправний оратор, який уміє говорити з 

натхненням, демонструючи різні відтінки почуттів. Одночасно може несвідомо 

фантазувати, надаючи своїй оповіді відтінку сенсаційності або драматизму. 

Володіє розвиненим почуттям гумору, вміє копіювати голоси або манери 

поведінки інших людей. Часто знаходиться в центрі уваги, уміє завоювати 

аудиторію. Справляє яскраве враження на інших людей. Володіє сильним даром 

переконання. Уміє захопити своєю ідеєю й повести за собою. 
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Ризики: діє тільки за своїми бажаннями. Відсутня повага до суворо 

встановлених правил і норм. Не любить займатися побутовими справами при 

свідках, взагалі не може на людях працювати. Дуже боїться, що його рухи, вчинки 

неестетичні. У поганому настрої – задумливий, похмурий, песимістичний, прагне 

до самотності. Недовірливий за натурою, скептично налаштований, критичний до 

дій інших. Інтерес до людей сприяє розширенню кола спілкування, у зв’язку з 

цим може витрачати багато часу на спілкування з людьми, які його згодом 

розчарують. 

Перспективи щодо розвитку: привчитися діяти не тільки за своїм бажанням, 

а й відповідно до потреб інших; розділити коло друзів та коло знайомих, 

приділити увагу спілкуванню з друзями, а не зі знайомими.  

“Конкурент” усі дії спрямовує на просування по кар’єрних сходах, не дає 

волі почуттям, діє згідно з розумом і чітким розрахунком, у досягненні мети 

виявляє сильну волю та завзятість, упевнений у власній силі. Знає ціну часу й 

грошам: матеріальна винагорода в нього не стоїть на першому місці, набагато 

важливіше завоювати владу й загальне визнання. Під час планування діяльності 

виявляє педантизм, дуже уважний до дрібниць, не залишить поза увагою жодної 

деталі; приходить вчасно не тому, що не хоче змушувати чекати, а тому, що 

заздалегідь розрахував свій час.  

Ризики: може бути жорстокий і некоректний по відношенню до інших 

людей, пред’являє жорсткі вимоги і до себе, і до партнерів. Його характеризують 

такі риси, як амбітність, завищена самооцінка, самолюбство, закомплексованість; 

він не допускає посередності й відносності, гідний тільки найкращого, нехай 

навіть недосяжного, позбавлений співчуття, його девіз – “завжди бути на висоті”, 

занадто вимогливий до інших. Імпульсивний, приймає поспішні рішення, не 

відступає, навіть коли неправий.  

Перспективи щодо розвитку: сформувати розуміння того, що поряд 

знаходяться різні люди зі своїми уподобаннями та цінностями, до яких також 

потрібно ставитися з повагою, а не використовувати їх для досягнення власних 
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цілей; навчитися зіставляти свої власні цілі та цілі людей, які діють поряд, щоб не 

шкодити одне одному. 

“Партнер” інтереси інших людей цінує вище своїх, надає допомогу людям, 

йому притаманне вміння спілкуватися з людьми, не має конфліктів між 

поведінкою й внутрішніми мотивами: бажання, моральні принципи, почуття 

обов’язку й реальна поведінка гармонійно поєднуються один з одним, має 

соціальну спрямованість і адекватність. Знаходить прості, але ефективні методи 

вирішення ділових питань. Працює зручним для себе способом, відзначає тих 

людей, які ухиляються або несумлінні, продумує, як змусити їх взятися за справу; 

сам буде робити лише те, що вкрай необхідно. Наполегливо вдосконалює себе в 

обраному виді діяльності. Пишається своїм впливом на людей, їхньою любов’ю й 

повагою, популярністю, із задоволенням веде за собою, сміливий і категоричний в 

стосунках з людьми. 

Ризики: потребує свободи, адекватний у прояві своїх емоцій: співвідносить 

їх з емоційними станами інших. Не стане відверто розмовляти зі сторонніми; не 

любить, коли “лізуть в душу”, його потрібно розуміти без слів. 

Перспективи щодо розвитку: навчитися досягати успіху не тільки 

командою, а й особисто; допомогти посісти позицію лідера в деяких ситуаціях; 

економити свої сили, не братися за справи, які не гарантують надійної віддачі. 

“Робот” легко заводить нові й особисті, і ділові знайомства, але близьких 

друзів у нього немає, оскільки не всі витримують його беземоційний стан. Погано 

розбирається в ділових якостях людей, консервативний і обережний у нових 

починаннях, тому що не бачить перспектив і боїться помилитися. Воліє діяти 

випробуваними методами, але разом з тим погано переносить рутину. Зазвичай 

уміє вислухати співрозмовника, підтримати його ініціативу. Стриманий, помірно 

люб’язний, коректний з усіма, але рідко сходиться з людьми дуже близько, 

оскільки швидко втомлюється від спілкування.  

Ризики: стриманий у прояві емоцій, демонструє їх тільки наодинці з 

близькими людьми. Йому не потрібні словесні докази почуттів, він все розуміє 

без зайвих слів. Дратівливий, прагне не засмучуватися, заплющуючи очі на темні 
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сторони подій, схильний пробачати собі дрібні провини. Невисока самооцінка, 

низький рівень домагань. 

Перспективи щодо розвитку: заохочувати до емоційних реакцій, проводити 

рефлексію взаємодії. 

“Песиміст” критичний, невдоволений, апатичний, у всіх ситуаціях взаємодії 

бачить тільки негативні впливи; намагається зберегти наявний стан речей 

незмінним; ретельно перевіряє всі пропоновані інновації й зміни щодо того, чи не 

погіршать вони ситуацію. І далеко не завжди позиція “аби чого не сталося” є 

неправильною. Після першої невдачі опускає руки й живе мрією, не робить 

нічого, щоб змінити ситуацію на краще. Песимісти “колупають душевні рани”, 

жаліються, що ні на що не здатні й у них ніколи нічого не вийде. Через 

розвинений скепсис малоініціативні й інертні у своїй поведінці. За натурою 

обережні й недовірливі, діляться своїми переживаннями тільки з близькими 

людьми, невдачі переживають наодинці. 

Ризики: діє за встановленим шаблоном, застарілими вимогами, готовими 

рецептами, стереотипами. Внутрішньо конфліктний, мучить самоперевірками й 

надзавданнями себе й інших. Обравши певну тактику поведінки, може 

наполегливо йти до кінця, ігноруючи той факт, що ситуація вимагає іншого 

способу реагування. Йому не вистачає гнучкості й у спілкуванні, і в діяльності, 

може не скористатися сприятливим шансом. Приділяє надмірну увагу дрібницям, 

нудний у спілкуванні.  

Перспективи щодо розвитку: потрібно подолати страх перед змінами та 

додати у світосприйняття позитиву, що сприятиме професійному розвитку. У разі 

невдалих спроб не припиняти шукати шляхів до вирішення завдань, не потрібно 

дивитися на невдачу, як на повний провал задуманого, її потрібно сприймати як 

можливість почати все заново й врешті-решт досягти поставленої мети. Під час 

аналізу ситуацій помічати, окрім недоліків, і переваги. 

“Реаліст” відповідально ставиться до доручень, йому властиве почуття 

обов’язку, не може розслабитися, якщо щось не зробив як годиться. Шукає 

систему раціональної організації побуту й роботи. Критично оцінює стосунки між 
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людьми, відкрито засуджує грубість і хамство, вимагає уважного, коректного 

ставлення до себе. У спілкуванні з людьми прагне до скорочення дистанції. Не 

терпить, коли з ним розмовляють зверхньо, має загострене почуттям 

справедливості. Допитливий і залюбки випробує себе в чомусь новому. Прагне до 

стабільності і на роботі, і в особистому житті. Поважає серйозних, надійних і 

цілеспрямованих людей. Йому подобається, коли інформацію викладають стисло 

й зрозуміло, легко виділяє головне й спирається на факти. 

Ризики: його обурюють самовдоволені, критично налаштовані або 

лицемірні люди. Загострене почуття справедливості може стати причиною того, 

що він свідомо зіпсує людям настрій, навіть створить нестерпну ситуацію. 

Засуджує поганий смак, грубість і нетактовність. Часто обурюється відсутністю 

порядку й справедливості. Може довго коливатися перед прийняттям важливого 

рішення. Охоче вислуховує поради інших, сумнівається, боїться необдуманих дій. 

В останній момент перед прийняттям ризикованого рішення може відступити. 

Досить категоричний у висловлюваннях: уважає, що лібералізм не допоможе 

навести порядок у суспільстві. 

Перспективи щодо розвитку: навчитися адекватно сприймати інших людей 

з їхніми перевагами та недоліками; спрямувати свою діяльність на розвиток 

креативності; дозволяти собі мріяти та фантазувати. 

“Оптиміст” почуває себе спокійно й впевнено, коли навколо лад, система, 

немає незрозумілих моментів. Дуже товариський, легко йде на контакт, у всьому 

намагається бачити тільки позитив, стежить за тим, щоб ніхто не був 

скривджений. Радіє життю й перебуває в хорошому настрої, що приваблює інших 

людей. Йому властива життєрадісність і він любить нею ділитися з іншими 

людьми. Доброзичливий, незаздрісний, уміє радіти успіхам інших, охоче 

розповідає про свої власні. Захопившись якою-небудь ідеєю, стає її активним 

прихильником і пропагандистом, прагне впровадити її в життя, не шкодуючи ні 

сил, ні часу. Уміє захоплювати людей, умовляти їх долучитися до здійснення 

того, що він запланував. Береться за нову справу з великим ентузіазмом і 
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намагається довести її до кінця. Любить здібних, талановитих і цікавих людей. Не 

тільки не приховує своїх почуттів, а навпаки, пишається ними.  

Ризики: у разі успіху перебільшує його значення, поширює в часі й просторі 

і приписує його собі й своїй вірі в справу. Від нього часто вимагають 

обмірковувати свої дії, вести себе розумно, така вимога дратує його, він і справді 

перестає зважати на логіку. Вплинути на нього можна, тільки протиставляючи 

його цілям інші, які більш благородні і яких важче досягти.  

Перспективи щодо розвитку: слід навчитися розглядати ситуації з різних 

боків, аналізувати причини та майбутні наслідки, для уникнення швидкої реакції-

руйнування та знищення; потрібно навчитися аналізувати ситуацію, а також 

шукати причинно-наслідкові зв’язки між наявним та бажаним. Час від часу 

потрібно знімати “рожеві окуляри”, щоб побачити реальну, а не уявну картину 

справ. 

Здійснене дослідження довело, що чистих типів молодих педагогів не існує. 

Кожна людина індивідуальна, а тип особистості утворюється здебільшого 

поєднанням різних типів (як-от: виконавець – реаліст – чистий аркуш). 
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Додаток Г 

Кваліметрична модель оцінки рівня  

професійного розвитку педагога 

Па

ра

ме

тр

и 

В
аг

а 
п

ар
ам

ет
р

а Чинники 

В
аг

а 
ф

ак
то

р
у

 

Ступінь прояву 

0 0,25 0,5 0,75 1 

І.
М

о
ти

в
ац

ій
н

о
-ц

іл
ь
о
в
и

й
  0,13 Прагнення до успіху під час вирішенні професійних завдань, 

усвідомлення його значущості 

0,2      

Незадоволення досягнутим та постійне прагненням зробити 

справу краще, ніж раніше, потреба винаходити нові прийоми 

в роботі під час виконання звичайних справ 

0,2      

Орієнтація на внутрішні мотиви в педагогічній  діяльності 0,2      

Прагнення пізнавати нове, виявляти інтелектуальну 

активність 

0,2      

Висувати близькі, середні та далекі цілі діяльності, способи 

її здійснення та виявляти наполегливість в їх досягненні 

0,2 

 

     

ІІ
. 
О

со
б

и
ст

іс
н

и
й

  

 

0,13 Сформованість особистісних якостей (загально громадських, 

морально-педагогічних, соціально-перцептивних, емоційно-

вольових) 

0,3

5 

     

Сформованість професійно значущих якостей особистості 

(педагогічна спостережливість, педагогічна уява, 

педагогічний такт, педагогічна інтуїція, професійна 

працездатність) 

0,3

5 

     

Сформованість специфічних особистісних якостей (любов 

до дітей, безкорисливість, сміливість, готовність до 

розумного ризику в професійній діяльності, 

цілеспрямованість, допитливість, самостійність, 

наполегливість, ентузіазм) 

0,3      

ІІ
І.

 Ц
ін

н
іс

н
и

й
 

 

0,1 Ставлення до вибраної професії як до особистісної й 

соціальної цінності 

 

0,2 

     

Відчуття відповідальності перед державою за виховання 

дітей 

0,2      

Сформованість позитивного ідеалу педагога 0,2      

Відсутність духу нездорової конкуренції, бажання, щоб інші 

теж досягли високих результатів 

0,2      

Ціннісна орієнтація на творчість у професійній діяльності 0,2      

ІV
. 
К

о
гн

іт
и

в
н

и
й

  

 

0,1 Прагнення до засвоєння нових знань 0,2      

Знання психолого-педагогічних основ навчання та 

виховання 

0,2      

Уміння знаходити причино-наслідкові зв’язки 0,2      

Знання методики взаємодії з дітьми дошкільного віку 0,2      

Сформований творчий підхід до здобуття знань, уміння 

самостійно знаходити інформацію в різних джерелах 

0,2      

V
. 

Д
ія

л

ь
н

іс
н

и
й

 

 

0,13 Сформованість професійних умінь (інформаційно-

технологічних, організаційно-управлінських, 

0,2      
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комунікативних, правових, соціально-психологічних) 

Уміння прогнозувати шляхи підвищення ефективності своєї 

професійної діяльності 

0,1

6 

     

Приймати рішення про досягнення певного результату, 

визначаючи до того ж послідовність дій та способи 

діяльності 

0,1

7 

     

Розвинуті компоненти педагогічної техніки: уміння виразно 

й логічно говорити, точно висловлюючи свої думки, 

почуття, ставлення, використовуючи всі засоби емоційного 

впливу 

0,1

5 

     

Здатність до самостійного переносу раніше засвоєних знань і 

вмінь, методів у нову ситуацію з опорою на досвід 

педагогічної діяльності 

0,1

7 

     

Прагнення до творчого самовираження, оригінальності, 

освоєння нових технологій і способів професійної діяльності 

0,1

5 

     

V
I.

М
іж

о
со

б
и

ст
іс

н
а 

в
за

єм
о
д

ія
 

0,1 Вибудовувати й коригувати систему поведінкових, 

діяльнісних відносин у взаємодії з дітьми та колегами 

0,2      

Вибір і застосування оптимальних методів, прийомів та 

організаційних форм під час організації партнерської 

взаємодії з дітьми та колегами 

0,2

5 

     

Володіння різноманітними засобами комунікації 

(традиційними й новітніми) та інформаційними 

технологіями 

0,2

5 

     

Загальнокультурний розвиток особистості 0,3      

V
II

.П
р
о
ф

ес
ій

н
а 

м
о
б

іл
ь
н

іс
ть

  

0,1 Уміння порівнювати результати власної творчої діяльності з 

еталоном за самостійно визначеними або запропонованими 

критеріями з метою їх корекції та вдосконалення 

 

0,2

5 

     

Уміння вносити конструктивні пропозиції щодо поліпшення 

якості виконуваної роботи 

0,2

3 

     

Розвинений творчий потенціал особистості 0,2

5 

     

Уміння вносити конструктивні пропозиції щодо поліпшення 

якості виконуваної роботи 

0,2

7 

     

V
II

I.
Р

еф
л

ек
сі

й
н

и
й

 

0,11 Аналізувати власні переваги та недоліки та відповідно до 

отриманих результатів коригувати свою поведінку 

0,2

5 

     

Гнучкість, оригінальність, нестандартність мислення; 

критичність розуму, здатність до оціночних суджень 

0,3      

Самокритичність у визнанні власних помилок, 

спрямованість на об’єктивну самооцінку 

0,2      

Уміння визначати резерви свого подальшого професійного 

розвитку 

0,2

5 

     

IX
.E

м
о
ц

ій
н

о
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о
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ь
о
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й
 0,1 Здатність до паралельного переживання тих емоцій, що 

виникають у іншої людини  під час взаємодії 

0,2      

Терпіння та володіння собою, прояв ініціативності, 

сміливості, принциповості в роботі  

0,3      

Уміння доводити розпочату справу до кінця з  

подоланням усіх труднощів, сформованість вольових 

якостей, установка на переборення професійних труднощів 

0,3      

Здатність щиро радіти результатам чи засмучуватися через 

них 

0,2      
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Додаток Д 

Діагностичний інструментарій 

Для визначення рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

ЗДО за особистісним критерієм ми застосували такі діагностичні методики: 

1. Сформованість мотивації до професійного вдосконалення 

Методика 1. Мотивація професіональної діяльності (Методика 

К. Замфір в модифікації А. Реана) [95]. 

Мета: діагностика мотивації професійної діяльності. 

Методика 2. Діагностика професійної спрямованості особистості  

(автор Б. Басс) [217]. 

Мета: визначити спрямованість особистості. 

2. Ціннісне усвідомлення необхідності цілеспрямованого безперервного 

професійного розвитку 

Методика 3. Методика исследования системы жизненных смыслов 

(методика В. Котлякова, російськомовна версія) [130]. 

Мета: дослідити систему життєвих смислів особистості педагога. 

3. Сукупність індивідуально-психологічних якостей, важливих для 

безперервного професійного розвитку  

Методика 4. Методика «Хто Я?» М. Куна і Т. Мак-Партланда[147]. 

Мета: дослідити самоставлення та самосприйняття особистості. 

Методика 5. Тест-опитувальник «Оцінювання професійно-педагогічних та 

особистісних рис педагога» (авторський варіант) 

Мета: визнити сформованість особистісних та професійно значущих 

якостей особистості. 

Методичний коментар:Оцініть наявність у себе рис, значущих для 

діяльності педагога, за наступною шкалою: 4 – риса максимально виражена; 3 – 

достатньо добре виражена; 2 – сформована на середньому рівні; 1 – сформована 

мінімально; 0 – важко визначити; -1 – відсутня. Позначте ступінь сформованості 

цих рис у Вас (на Вашу думку). 
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№ якості особистості педагога Самооцінка 

загально особистісні якості:  

загальногромадські  

1 широкий світогляд, гуманізм 4 3 2 1 0 -1 

2 принциповість і стійкість переконань 4 3 2 1 0 -1 

3 громадська активність і цілеспрямованість 4 3 2 1 0 -1 

4 патріотизм і добре ставлення до представників інших 

національностей та країн 

4 3 2 1 0 -1 

5 високий рівень свідомості 4 3 2 1 0 -1 

6 оптимізм (віра в людей, у свої сили й можливості)  4 3 2 1 0 -1 

7 любов до праці 4 3 2 1 0 -1 

соціально-перцептивні 4 3 2 1 0 -1 

8 високий рівень соціального сприйняття й спостереження дійсності  4 3 2 1 0 -1 

9 швидка орієнтація в педагогічних ситуаціях 4 3 2 1 0 -1 

10 висока культура мовлення (фонетична чіткість, експресія, 

емоційність, змістовність і виразність мовлення) 

4 3 2 1 0 -1 

11 володіння мімікою, тоном голосу, рухами, жестами 4 3 2 1 0 -1 

емоційно-вольові  

12 розвинута сила волі  4 3 2 1 0 -1 

13 цілеспрямованість 4 3 2 1 0 -1 

14 працездатність 4 3 2 1 0 -1 

15 здатність до рефлексії та емпатії  4 3 2 1 0 -1 

16 завзятість та наполегливість в досягненні поставлених цілей 

(позитивна «Я-концепція») 

4 3 2 1 0 -1 

17 терпимість 4 3 2 1 0 -1 

18 стійкість до стресу 4 3 2 1 0 -1 

моральні якості 

19 гуманність 4 3 2 1 0 -1 

20 справедливість і об’єктивність 4 3 2 1 0 -1 

21 принциповість 4 3 2 1 0 -1 

22 витримка і самовладання 4 3 2 1 0 -1 

23 відповідальність 4 3 2 1 0 -1 

24 трудолюбство 4 3 2 1 0 -1 

25 дисциплінованість 4 3 2 1 0 -1 
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26 наполегливість 4 3 2 1 0 -1 

27 толерантність 4 3 2 1 0 -1 

28 тактовність 4 3 2 1 0 -1 

29 совісність 4 3 2 1 0 -1 

30 доброзичливість 4 3 2 1 0 -1 

31 доброта 4 3 2 1 0 -1 

32 скромність 4 3 2 1 0 -1 

33 позитивна емоційна налаштованість 4 3 2 1 0 -1 

34 шанобливе ставлення до культури народу  4 3 2 1 0 -1 

35 чесність 4 3 2 1 0 -1 

 спеціальні особистісні  якості  

36 любов до дітей, щирість у ставленні до них, прагнення зрозуміти 

мотиви їхніх дій 

4 3 2 1 0 -1 

37 вимогливість 4 3 2 1 0 -1 

38 почуття власної гідності 4 3 2 1 0 -1 

39 ініціативність 4 3 2 1 0 -1 

40 критичність мислення 4 3 2 1 0 -1 

41 активна громадянська позиція 4 3 2 1 0 -1 

42 готовність сприймати нове, нетрадиційне 4 3 2 1 0 -1 

43 здатність вислухати; переконати, не ображаючи опонента 4 3 2 1 0 -1 

44 здатність бути терплячим до помилок та незнання дітей 4 3 2 1 0 -1 

45 ентузіазм 4 3 2 1 0 -1 

46 готовність до розумного ризику в професійній діяльності 4 3 2 1 0 -1 

47 безкорисливість 4 3 2 1 0 -1 

 професійно значущі якості особистості  

професійна спрямованість  

48 педагогічна спостережливість  4 3 2 1 0 -1 

49 професійна працездатність 4 3 2 1 0 -1 

50 активність у трудовій діяльності  4 3 2 1 0 -1 

інтелектуальна група якостей 4 3 2 1 0 -1 

51 педагогічна інтуїція 4 3 2 1 0 -1 

52 аналітичність, швидкість реакції, креативність, критичність 

мислення, цілісність мислення 

4 3 2 1 0 -1 
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управлінсько-організаторська група якостей  

53 аргументованість у прийнятті рішень 4 3 2 1 0 -1 

54 скоординованість своєї діяльності та інших; раціонально 

розподіляти працю між іншими, забезпечувати їх взаємодію 

4 3 2 1 0 -1 

55 дисциплінованість, налагодження дієвої системи контролю 

результатів діяльності 

4 3 2 1 0 -1 

соціально-комунікативна група якостей  

56 педагогічний такт 4 3 2 1 0 -1 

57 комунікативність, уміння розв’язувати проблеми в різних 

життєвих ситуаціях 

4 3 2 1 0 -1 

58 мобільність у різних соціальних умовах  4 3 2 1 0 -1 

психологічна група якостей  

59 педагогічна уява 4 3 2 1 0 -1 

60 внутрішня потреба саморозвитку й самовдосконалення 4 3 2 1 0 -1 

61 проникливість, спостережливість, емоційна стійкість 4 3 2 1 0 -1 

 

Джерело: Систематизовано автором. 

Для визначення рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

ЗДО за компетентнісним критерієм ми застосували такі діагностичні методики: 

4. Інтегративно-теоретична підготовка, рівень одержаних професійно 

спрямованих знань. 

Методика 6. Визначення когнітивно-діяльнісного стилю (Л. Ребекка) 

[233]. 

Мета: орієнтована на визначення різноманітних когнітивних способів 

сприйняття, мислення, спілкування та ін.  

5. Практико-операційна підготовка, сформованість практичних умінь і 

навичок щодо безперервного професійного розвитку. 

Методика 7. Методика визначення загальної та соціальної 

ефективності М. Шеєра, Дж. Маддукс (адаптація А. Боярцевої) [174]. 

Мета: визначення загальної та соціальної ефективності особистості. 

6. Розвиток здатності до міжособистісної взаємодії 

Методика 8. Тест-опросник КОС (російськомовна версія) [264]. 
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Мета: дослідження комунікативних та організаторських здібностей. 

Для визначення рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

ЗДО за рефлексивним критерієм ми застосували такі діагностичні методики: 

7. Рефлексія власних позитивних якостей і недоліків, що сприяють або 

перешкоджають ефективній педагогічній діяльності з метою фіксації 

результатів і подальшою їх переоцінки. 

Методика 9. Методика визначення рівня рефлексивності 

А. Карпова[107]. 

Мета: визначити рівень рефлексивності особистості. 

8. Професійна мобільність, гнучкість поведінки, здатність вчасно 

змінювати стратегію або засіб дій відповідно доі змінюваних умов праці 

Методика 10. Копінг-тест (Р. Лазарус) [139]. 

Мета: визначення копінг-механізмів, способів подолання труднощів у 

різних сферах психічної діяльності, копінг-стратегій. 

Методика 11. Тест визначення загального рівня творчого потенціалу 

людини (за М. Янцуром) [113]. 

Мета:визначити загальний рівень творчих здібностей людини, котрі 

відповідають рівневі її творчого потенціалу. 

9. Емоційно-ціннісне ставлення до себе й інших людей, наявність емпатії 

Методика 12. «Здатність до емпатії» (І. М. Юсупов) [102]. 

Мета: дослідження емпатії як індивідуально-психологічної властивості 

особистості. 
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Додаток Е 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ “ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ” 

(для наставників) 

Вправа на висловлювання очікувань від тренінгу “Ключі”: учасникам 

демонструють зв’язку ключів, яка символічно виражає можливість щось 

відчинити або зачинити для себе. Учасники розповідають про свої цілі, мрії, 

тримаючи ключі в руках. 

Вправа “Скарб”. Ви виходите з магазину і йдете старим містом. Раптом 

бачите сяйво, що виходить знизу з-під землі. На вулиці порожньо, нікого немає. 

Ви починаєте копати і знаходите старий сундук, у ньому певний предмет. Це ваш 

скарб – найцінніше, що можна уявити (чинники та умови, які сприятимуть 

професійному розвитку молодих педагогів). Тепер розкажіть від імені знайденого 

скарбу, хто ви і що будете робити тепер, коли вас викопали? Як допоможете 

своєму господарю досягнути великого успіху? 

Крок 1. Зі списку чинників та умов виберіть два чи три найважливіших, 

спробуйте їх поєднати й подивіться, що вийде в результаті поєднання будь-яких 

двох з них.  

Крок 2. Яку користь обрані чинники та умови можуть принести в цій 

справі? 

Крок 3. Яким чином використати (впровадити) виділені чинники та умови 

для  розвитку молодих педагогів? 

Обговорення: Чим вас найбільше вразили “скарби” інших учасників 

тренінгу? Що ви запозичили б в інших учасників? 

Створення кваліметричної моделі професійного розвитку молодого 

педагога (дивись додаток Ґ). 

Прогностична вправа “Петрик П’яточкін”: відповідно до створеної 

квалімеричної моделі професійного розвитку молодих педагогів ведучий 

пропонує змоделювати умови, які потрібно створити для корекції виявлених 

особливостей професійної поведінки молодих педагогів та наставників.  
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Інтерактивна вправа “Минуле, сьогодення і майбутнє”: кожному 

учасникові пропонується на аркуші паперу намалювати кольоровими олівцями 

три кола, які символізують професійне минуле, сьогодення й майбутнє. 

Розташування, розміри й колір кіл учасники обирають самі відповідно до своїх 

відчуттів. Після виконання завдання групі пропонується обговорити представлені 

малюнки. 

Обговорення: Як співвідносяться між собою минуле, сьогодення й 

майбутнє? Який між ними зв’язок? Чим відрізняються малюнки учасників? Як 

минуле вплинуло на сьогодення? Як змінювались цілі, очікування та результат? 

Складання індивідуальної програми розвитку молодого педагога 

за методом “Рольової гри”. Розподіляємо учасників на 4 групи: готуємо 

4 паперові смужки з чотирма ролями, написаними на них. Наприклад, для обраної 

теми ролі можуть бути такі: науковці; педагоги-наставники; представники 

керівництва дитячого садка: завідувач та вихователь-методист; представники 

уряду. Пропонується кожній підгрупі розробити індивідуальну програму розвитку 

з урахуванням своєї ролі. Потім всі програми складаються в одну. Представники 

інших груп мають можливість задавати коментовані питання щодо змісту 

програми та надавати слушні пропозиції. 

Алгоритм складання індивідуальної програми професійного розвитку 

№ Етап 

стратегії 

Приклад питання 

1 Діагностика Який я є? Які сильні та слабкі сторони у мене є? 

2 Постановка мети Чого я хочу досягти? 

3 Завдання Що я повинен зробити? 

4 Пошук ресурсів Хто та що може мені допомогти? Що залежить 

особисто від мене? Від інших? Чого я боюся? Які 

причини змушують відчувати себе так? Які можливі 

перешкоди? Як можна вплинути на появу 

сприятливих умов та нейтралізацію несприятливих? 

5 Планування Кому, коли, що, та в якій послідовності потрібно 

робити? Хто та за що відповідає на кожному етапі? 

6 Реалізація  У який спосіб я це зможу зробити? Якою буде 

перший крок для здійснення обраного варіанта? Які 

існують варіанти? Які дії ви зможете здійснити, щоб 
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виправити ситуацію? Яке рішення, на вашу думку, 

запропонувала б авторитетна для вас людина? 

7 Результат Що я повинен отримати в результаті? 

8 Рефлексія Що вдалося, що не вдалося? Як скоригувати свою 

діяльність? Які ресурси ще потрібно задіяти? 

 

Вправа “Розповідь із заголовків”. Візьміть одну газету, професійний 

журнал. Передивиться заголовки. Це завдання потрібно зробити, використовуючи  

лише один випуск. Ваше завдання – скласти разом якомога більше заголовків, 

щоб вийшла розповідь. Ця розповідь повинна мати певний зміст. Якщо вам 

доводиться заповнювати пропуски вигаданими словами, то ваша розповідь не 

зовсім вдалася. Чим більше заголовків, чим довша розповідь, тим більшого успіху 

ви досягли. Ваша розповідь може бути і серйозною, і жартівливою (постарайтеся 

по можливості одержати жартівливу розповідь). Тема для розповіді “Як 

допомогти молодому педагогу перетворитися на професіонала”. 

Вправа “Рецепти”. Учасники стають у коло, де відстань між ними складає 

один метр. Завдання полягає в тому, що ведучий ставить питання (звертається за 

порадою) педагогам-наставникам, а вони повинні методом “мозкового штурму” 

знайти і запропонувати йому варіанти відповідей (дати пораду). Можна 

запропонувати для обговорення такі теми: 

- Яким чином можна організувати дітей на прогулянці? 

- Що потрібно зробити для того, щоб тебе любили діти? 

- Як допомогти молодим педагогам зрозуміти, чого вони очікують від 

професії? 

- Що потрібно зробити для того, щоб стати другом молодому педагогу? 

Притча: Один чоловік після смерті батька одержав у спадок земельний 

ділянку. Прийшла весна. Вийшов він у поле, а там усе буяє зеленню, квітами, 

тріпочуть крильцями метелики, щебечуть пташки. Яка краса! Яке багатство! 

Прийшло літо. Вийшов чоловік у поле, а там – у зріст людини різнотрав’я, 

від запаху якого забиває дух. Ах, яка краса! Яке багатство! Уже й осінь на порозі. 

Дивиться чоловік – сусіди збирають збіжжя, зносять до комори. На його ж полі 
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немає нічого! Образився чоловік на батька: не таку землю залишив той йому у 

спадок. 

Висновки: Без важкої кропіткої праці, постійної самоосвітньої діяльності не 

буде гарних врожаїв. Нагадаю вам слова К. Ушинського: “Учитель живе доти, 

доки вчиться, як тільки він перестає вчитися, у ньому помирає учитель”.  

Вправа на рефлексію “Продовж фразу”: ведучий пропонує кожному з 

учасників аркуш з написаним початком фрази, учаснику потрібно продовжити 

висловлювання, зважаючи на свій стан на кінець тренінгу: 

 Сьогодні я дізнався…   Було цікаво…   Дав мені для життя… 

 Я виконував завдання…   Було складно…    Мені захотілося… 
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Таблиця З.1 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

№  

 

Назва конференції /семінару  Місце та дата 

проведення 

Форма 

участі 

 

міжнародні 

1. Фестиваль педагогічних інновацій Черкаси,  

2015 

очна, 

виступ з 

доповіддю 

2. Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід дитинства в 

освітньому просторі: проблеми та 

перспективи 

Слов’янськ,  

2017 

заочна, 

друк тез 

3. Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: європейський і національний 

вимір 

Луцьк,  

2017 

заочна, 

друк тез 

4. Формування цінностей особистості в 

європейському освітньому просторі: 

теорія і практика 

Дрогобич, 

2017 

заочна, 

друк тез 

5. Тopical issues of science and education Warsaw,  

2017 

заочна, 

друк тез 

6. Забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної 

освіти в процесі використання 

сучасних технологій 

Хмельницький, 

2017 

заочна, 

друк тез 

7. Становлення і розвиток педагогіки Харків,  

2018 

заочна, 

друк тез 

8. Science of the XXI Century: Problems 

and Prospects of Researches 

Warsaw,  

 2018 

заочна, 

друк тез 

9. Інноваційні технології в дошкільній 

освіті 

Переяслав-

Хмельницький, 

2018 

заочна, 

друк тез 

10. Педагогіка і психологія: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному 

етапі 

Київ,  

2018 

заочна, 

друк тез 

11. Актуальні проблеми дошкільної 

освіти 

Рівне,  

2018 

заочна, 

друк тез 

 

всеукраїнські 

12. Сучасне дошкілля: актуальні 

проблеми, досвід, перспективи 

розвитку 

Ніжин,  

2015 

заочна, 

друк тез 

13. Реалізація принципів педагогіки Житомир,  очна, 
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емпауерменту як ефективного 

механізму впровадження освіти для 

сталого розвитку дошкільників 

2017 виступ з 

доповіддю 

 

регіональний 

14. Регіональна освіта: інновації – 

моніторинг – якість 

Краматорськ, 

2015 

очна, 

виступ з 

доповіддю 

15. Формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості в 

учасників навчально-виховного 

процесу 

Краматорськ, 

2016 

очна, 

виступ з 

доповіддю 

16. Освіта Донеччини: 

перезавантаження 

Краматорськ, 

2016 

очна, 

виступ з 

доповіддю 
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