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У статті розглядаються основні компоненти формування педагогічної 

культури майбутніх педагогів початкової школи, а також професійно 

значущі особистісні якості, які суттєво впливають на результат 

професійно – педагогічної діяльності майбутнього викладача . 
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Актуальність дослідження . Процеси соціально – економічних і духовно –  

культурних перетворень на рубежі нового тисячоліття значною мірою 

сприяли зростанню ролі освіти і культури в сучасному суспільстві, 

відродженню духовності. Людство почало усвідомлювати значимість 

духовно –  моральних цінностей освітньої системи нашого часу , яке є по суті 

епохою духовності.    Методологічні основи виховання духовних цінностей у 

студентів педагогічних спеціальностей знайшли своє відображення у працях 

В. Андрущенка, Л. Губерського, М. Євтуха, В. Кременя та інших . 

Незважаючи на посилення інтересу до виховного процесу у вищій школі , 

який пов'язаний із зміною парадигми сучасної освіти , досягнень сучасної 

науки про людину як вищої духовної цінності , проблема формування 

ціннісного ставлення майбутніх педагогів до професійної діяльності все ще 

залишається недостатньо вивченою і технологічно розробленою. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати організаційно – педагогічні 

умови формування у виховному просторі університету ціннісного ставлення 

майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності. 

Педагогічна культура вчителя є системним утворенням . В.Ягупов вважає, 

що основними складовими її є: педагогічна спрямованість, психолого - 

педагогічна ерудиція, гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних 



якостей, висока педагогічна майстерність і організованість, вміння 

продуктивно поєднувати навчально –  виховну і науково – дослідну 

діяльність , сукупність професійно важливих якостей педагогічно спрямоване 

на спілкування і поведінку , постійне самовдосконалення . [ 1 , с.3] 

Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем ряд вимог до 

особистості, в педагогічній науці вони  визначаються як професійно значущі 

особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальний і емоційно -

вольовий аспекти особистості , суттєво впливають на результат професійно -

педагогічної діяльності і визначають індивідуальний стиль педагога. 

Педагогічна культура вчителя передбачає наявність таких груп професійно 

значущих якостей особистості: спрямованість особистості (наявність 

переконань, соціальна активність, громадськість ), професійн о– етичні якості 

(гуманізм, колективізм, справедливість, доброзичливість, чесність, щирість, 

любов і повагу до дітей ), ставлення до педагогічної праці ( сумлінність, 

відповідальність, здатність до самовіддачі в педагогічній діяльності, 

захоплення і задоволення власною роботою ), інтереси і духовні потреби         

(пізнавальна активність, широта і глибина мислення, естетична культура, 

різноманітність інтересів і духовних потреб, наявність улюбленої творчої 

роботи, культура зовнішнього виду, мови) [ 1 , с.6]. 

Цінності в структурі особистості майбутнього фахівця початкової школи –

системоутворююче ядро у професійній діяльності та внутрішньому житті 

людини. Наявність професійних цінностей забезпечує відповідальне 

ставлення до майбутньої діяльності, спонукає до творчого пошуку, 

удосконалює у свідомості студента умовну модель майбутньої професійної 

діяльності, яка буде служити орієнтиром у професійному саморозвитку. 

Формування професійно – педагогічних цінностей спирається на 

взаємозумовлені зміни в емоційно – вольовій та інтелектуальній сферах 

особистості, які стимулюють розвиток самосвідомості, виконують 

регулятивну функцію [ 2 , с.208 ]. 



Професійно – педагогічні цінності майбутніх фахівців початкової школи – це 

комплекс інтеграційних утворень особистості, які проявляються у виборчому 

відношенні до різних видів навчальної діяльності залежно від рівня 

засвоєння ним досвіду, загальноприйнятих цінностей  [ 3 , с. 205 ]. 

 З урахуванням специфіки ціннісного ставлення нами був зроблений 

висновок про те, що процес формування у студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів такого ставлення до майбутньої професії має 

здійснюватися з урахуванням певних організаційно – педагогічних умов.   

Так, формування мотиваційної особистісної сфери студентів шляхом 

орієнтації на майбутню педагогічну діяльність, вимагає від викладачів, 

розкривати основні завдання, що стоять перед вчителями в сучасній школі, і 

важливість оволодіння ними педагогічною майстерністю, висвітлити роль 

професійної підготовки в їх професійному становленні та визначити цілі 

вивчення навчальних дисциплін цього циклу, з'ясувати очікування та 

побажання молодих людей щодо організації та змісту запланованих занять. 

Вирішення питання щодо формування ціннісного ставлення студентів 

спирається на навчально – виховну систему вузу, загальну і конкретно –

індивідуальну, професійну та індивідуально – особистісну підготовленість 

майбутнього педагога до професійної діяльності. 
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