
 

 УДК: [378.091.2:373.3]:005.336.2 

 

Кочкурова О.В., кандидат психологічних наук, старший викладач 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

 

Меркулова Н.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

 

 

ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ЗАСІБ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

 

В умовах сучасного розвитку освіти в Україні, зокрема в контесті 

реалізації  Концепції Нової української школи, пріоритетним стає 

розроблення нового змісту, методів навчання майбутніх вчителів 

початкових класів, яким потрібні не лише знання, але й конкретні професійні 

навички з інноваційної діяльності. З огляду на це тренінг розвитку 

професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів суттєво 

стимулює пізнавальну діяльність студентів та сприяє формуванню 

предметних і загально-виховних компетентностей, а саме: оволодінню 

етапами навчальної діяльності; удосконаленню критичного мислення; 

зростанню впевненості у власних силах; розвиткові самостійності; 

утвердженню позитивної «Я-концепції»; посиленню креативності; 

оптимізації організаторських і комунікативних здібностей; формуванню 

життєвих і професійних компетенцій; створенню атмосфери співпраці та 

ефективної взаємодії; зростанню успішності. 

Мета статті – виявити динаміку розвитку професійної ідентичності 

здобувачів вищої освіти на прикладі майбутніх вчителів початкових класів, 

обґрунтувати шляхи і засоби розвитку зазначеного феномену у процесі 

професійної підготовки. Для реалізації мети використано комплекс сучасних 

загальнонаукових методів: теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, 

зіставлення літературних джерел, законодавчої й нормативно-правової бази з 

проблем професійної ідентичності; емпіричні методи – спостереження, бесіди, 

анкетування, стандартизовані опитувальники та психодіагностичні 

методики вивчення особистості, аналіз результатів навчальної діяльності, 

документації, психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний етапи), методи активного соціально-психологічного навчання 

(соціально-психологічний тренінг, навчально-рольові ігри тощо), методи 

статистичної обробки даних.          



Аналіз відповідей респондентів, зіставлення результатів дослідження на 

початку й наприкінці дослідно-експериментальної роботи дають підстави 

зафіксувати кількісні та якісні зміни щодо сформованості у майбутніх вчителів 

початкових класів професійної ідентичності.   

Ключові слова: професійна ідентичність, тренінг, професійна 

самореалізація, інтерактивні методи, компетентність, педагогічні інновації. 

Постановка проблеми. 

В умовах реформування освіти України значно зростають вимоги до 

особистості сучасного вчителя. Про це свідчать нормативно-правові 

документи: «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 

роки», «Національна стратегія у сфері прав людини», Концепція Нової 

української школи (2017 р.), Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад від 27 серпня 2010 року та Закон України «Про освіту» (2017 р.), у 

якому Міністр освіти і науки Л. Гриневич ставить особливі вимоги до 

вчителів (Гриневич, 2017).  

Ці зміни  вимагають ще на етапі професійної підготовки формувати 

особистість майбутніх вчителів, розвивати у них професійно-значущі якості, 

творчий потенціал, професійну самореалізацію.     

 Саме тому, особливо цінним у структурі особистості майбутнього 

вчителя стає розвиток його професійної ідентичності, яка тісно пов’язана із 

питаннями професійного самовизначення та особистісного розвитку. Для 

майбутнього вчителя, сформованість професійної ідентичності є надзвичайно 

важливим фактором його успішної професійної діяльності, професійного 

зростання та професійного розвитку.  

Розвиток особистості вчителя Нової української школи вимагає 

розробки певних психолого-педагогічних технологій, механізмів, методів, 

прийомів, заходів, які б враховували вимоги вищої школи до підготовки 

майбутніх вчителів.         

 Аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень Т. Березіної (Березина, 

2008), Н. Максимчук (Максимчук, 1998), Л. Шнейдер (Шнейдер, 2004),  

свідчить, що останнім часом у процесі підготовки студентів вищих закладів 

освіти часто використовують тренінгові форми навчання (тренінги 



професійного спілкування, тренінги, спрямовані на розвиток експресії, 

креативності, рефлексії, сенситивності, емпатії, соціальної перцепції, навичок 

комунікації, професійно-психолого-педагогічні тренінги). Проте, попри 

багатоманіття теоретичних розробок та практичних надбань у сфері 

застосування активних методів навчання у процесі підготовки майбутніх 

фахівців не втрачає актуальності проблема аналізу їх впливу на формування 

професійної ідентичності майбутніх вчителів, яка у сучасній психолого-

педагогічній науці недостатньо висвітлена.       

 Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється необхідністю 

впровадження тренінгів у процес професійної підготовки майбутніх вчителів, 

втілення елементів тренінгу для закріплення базових професійних 

компетентностей, застосування різновидів тренінгу для розвитку у 

здобувачів вищої освіти професійної ідентичності.  

Мета та завдання. Мета статті – виявити динаміку розвитку професійної 

ідентичності здобувачів вищої освіти на прикладі майбутніх вчителів початкових 

класів, обґрунтувати шляхи і засоби розвитку зазначеного феномену у процесі 

професійної підготовки.  Відповідно до мети дослідження виокремлено основні 

завдання: 1)  Провести теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 

формування професійної ідентичності майбутніх вчителів.   

 2) Виявити динаміку розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки.  

3) Обґрунтувати тренінгову програму формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів у навчально-виховному процесі.   

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використано 

комплекс сучасних загальнонаукових методів: 

- теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, зіставлення 

літературних джерел, законодавчої й нормативно-правової бази з проблем 

професійної ідентичності;          

 - емпіричні методи – спостереження, бесіди, анкетування, 

стандартизовані опитувальники та психодіагностичні методики вивчення 



особистості, аналіз результатів навчальної діяльності, документації, 

психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний 

етапи), методи активного соціально-психологічного навчання (соціально-

психологічний тренінг, навчально-рольові ігри тощо), методи статистичної 

обробки даних.             

На думку Т. Березіної центральне місце у професійному становленні 

учителя посідає формування його професійної ідентичності, що є 

результатом усвідомлення індивідом своєї тотожності з професійною 

діяльністю та спільнотою, знання меж своєї професійної компетенції та 

впевненості у своїй ефективності, відчуття себе як професіонала (Березина, 

2008).    

Період навчання у вищому навчальному закладі є дуже важливим 

етапом процесу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів, 

оскільки майбутній спеціаліст отримує необхідні знання, вміння та навички, 

знайомиться з колегами та переймає їх досвід, уточнює свої уявлення про 

обрану спеціальність (Березина, 2008; Жирун, 2009; Максимчук,1998;  Орлов, 

2005;  Шнейдер, 2004).        

Становлення професійної ідентичності являє собою складний процес, 

саме тому метою дослідження стало вивчення динаміки розвитку 

професійної ідентичності. У дослідженні прийняли участь 162 студенти 

спеціальності 013 Початкова освіта Навчально-наукового інституту 

соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Дослідно-

експериментальна робота проводилась у 2016-2017 н.р. упродовж II 

навчального семестру. Для експерименту були відібрані контрольна та 

експериментальна групи загальною кількістю 60 досліджувальних (30 – 

експериментальна, 30 – контрольна групи).      

 Основний методичний арсенал дослідження професійної ідентичності 

студентів-майбутніх учителів включав методику «Вивчення статусів 

професійної ідентичності», розроблену А. Азбель та А. Грецовою. Ця 



методика дозволяє виявити, на якій «сходинці» (невизначена, нав’язана, 

мораторій чи сформована професійна ідентичність) знаходяться студенти у 

процесі свого професійного самовизначення (Райгородский, 2000).  

 Так, ряд авторів Т. Березіна (Березина, 2008), О. Жирун (Жирун, 2009), 

В. Орлов (Орлов, 2005), Л. Шнейдер (Шнейдер, 2004), підкреслюють, що 

розвиток професійної ідентичності студентів може здійснюватися під час 

навчально-виховного процесу при застосуванні соціально-психологічного 

тренінгу.         

Мета  нашого тренінгу  –  розвиток професійної ідентичності майбутніх 

учителів початкових класів. Завдання соціально-психологічного «Тренінгу 

розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів» 

полягають у формуванні цілісної системи знань про особливості професійної 

ідентичності, розвитку Я-концепції, психологічної близькості з іншими 

людьми, мотивації досягнення, розвитку педагогічних та комунікативних 

здібностей та формування професійно-педагогічної спрямованості.  

 Враховуючи специфіку такої форми організації навчання як тренінг, ми 

включали в кожне заняття такі структурні компоненти: формування 

працездатності групи; обмін досвідом з приводу виконання домашнього 

завдання; змістовий етап (розвиток професійної ідентичності); підбиття 

підсумків заняття; домашнє завдання. В основу побудови програми тренінгу 

лягли положення та вправи, запропоновані у працях відповідного 

спрямування вітчизняних та зарубіжних психологів-дослідників і практиків.  

У процесі роботи використовувались такі методи та прийоми активного 

соціально-психологічного навчання, як: групові дискусії, рольові ігри, аналіз 

педагогічних ситуацій, вправи на самопізнання та самооцінювання, вправи 

для розминки.          

 Тренінгова програма складається з двох частин та включає 

діагностичну та практичну частини.      

 На діагностичному етапі в учасників експерименту ми виявили статуси 

професійної ідентичності.         



 Практична частина тренінгу була розрахована на 12 занять по 3 – 3,5 

години кожне. Змістовою стороною практичної частини тренінгу стали 

заняття, спрямовані на удосконалення тих структурних компонентів та 

чинників розвитку професійної ідентичності, які об’єктивно піддаються 

формуванню за відносно короткий проміжок часу.      

 З цією метою у програму тренінгу були включені завдання на корекцію 

та розвиток самооцінки, розвиток Я-концепції, позитивного ставлення до 

себе, розвиток емпатії, довіри, розвиток професійної мотивації, пріоритетних 

цінностей, вольової саморегуляції, розвиток рефлексії, самовладання, 

розвиток педагогічних та комунікативних здібностей.   

 Для розвитку структурного компоненту особистісної зрілості «Я-

концепції» нами був використаний комплекс вправ на розвиток самооцінки 

та позитивного ставлення до себе.        

 Із особливою цікавістю сприймалася вправа «Парадокси» (Шнейдер, 

2004), спрямована на формування позитивного ставлення до себе, виявлення 

філософського гумору у ставленні до себе. Учасники тренінгу записували 

свої негативні риси (близько 5–7) та називали позитивний бік кожної 

названої негативної риси, а потім їх оприлюднювали. У результаті студенти 

формулювали відповіді на запитання «Чим я зі своїми недоліками цінний для 

інших людей?».          

 Також вправа, спрямована на корекцію самооцінки та узгодження «Я-

образу» – «Проекція образу Я» (Шнейдер, 2004). У цій вправі студенти 

анонімно складали два короткі особистісні описи. Один із описів являв 

собою якомога правдивий опис того, як бачить себе сам учасник, тобто «Я-

образ». Другий опис відображав те, яким, на думку учасника, його бачать 

інші члени групи. Перші самоописи складались в окрему коробку. Потім 

кожен самопис зачитувався вголос, і члени групи намагалися відгадати 

автора. Після цього автор називав себе і зачитував другий свій опис (яким, на 

його думку, його бачать інші), а також слухав думку інших членів групи.  



Для розвитку психологічної близькості з іншими людьми, як 

структурного компоненту особистісної зрілості, окрема робота у процесі 

тренінгу проводилась у напрямку формування емпатії та довіри.   

 Серед вправ, запропонованих нами студентам-майбутнім учителям для 

розвитку емпатії, особливе зацікавлення викликала «Зосередься на сусідові» 

(Шнейдер, 2004). Учасникам необхідно було зосередитися на своєму сусідові 

справа. Згадати всі його прояви під час роботи групи, все, що він говорив, 

робив. Згадати почуття і ставлення, що виникали до цієї людини. Далі 

обдумати, який із описів природи, погоди, пори року, що траплявся в 

літературі або щойно придуманий, відповідає уявленням про цю людину. 

Потім усі по черзі представляють своєму сусідові цей опис. Описи, що 

давали студенти, були дуже різні, але у процесі обговорення стали 

очевидними їх точність та влучність.       

 Також для формування в учасників тренінгу здатності до емпатії ми 

використовували такі вправи, як «Емпатія» та «Емпатійність» (Шнейдер, 

2004). Виконуючи вправу «Емпатія», всі члени групи в колі слухають одного 

з учасників, який вимовляє емоційно забарвлену фразу. Потім кожен студент 

по черзі називає почуття або декілька почуттів, що, на його думку, переживає 

промовець, хто говорить. Група обговорює результати.   Ще одним 

важливим феноменом, який визначає здатність до психологічної близькості з 

іншими людьми як структурного компоненту особистісної зрілості майбутніх 

учителів, є довіра.     

Із метою тренування встановлення довіри нами використовувались 

вправи «Падіння» (Большаков, 1994), «Поводир та сліпець», «Дилема 

в’язня», «Встановлення довіри» (Шнейдер, 2004).   

Учасники тренінгу дійшли висновку, що проблема довіри у взаєминах з 

іншим людьми для вчителя є надзвичайно актуальною та необхідною у 

роботі як з дітьми, так і  з батьками та колегами.     

 Так, для розвитку актуальних мотивів професійного навчання студентів 

була проведена дискусія на тему: «Я навчаюсь тому, що…». У цій дискусії 



усі учасники тренінгу розділились на дві групи. Завданням однієї групи було 

аргументувати переваги внутрішніх мотивів професійного навчання і 

переконати опонентів, завданням другої групи  –  спробувати обґрунтувати 

переваги зовнішніх мотивів.        

 Наступна вправа «Мотиви життя» (Жирун, 2009) дала можливість 

студентам-майбутнім вчителям усвідомити мотиви власного життя. 

Студентам було запропоновано написати по одному-два мотиви для свого 

майбутнього та нинішнього життя. Після цього було запропоновано 

відповісти на запитання «Які можливості дають ці мотиви?», «Наскільки 

вони для вас важливі?», «Чого можна досягти з такими мотивами?».  

 Окрема робота проводилась у напрямі розвитку ціннісних орієнтацій як 

показника мотиваційно-ціннісного компонента професійної ідентичності 

майбутніх учителів.          

 Із метою з’ясування уявлень про основні, на їх думку, цінності вчителя 

учасникам тренінгу пропонувалось закінчити речення «Основними 

цінностями для вчителя повинні бути…» (Максимчук, 1998). Для підвищення 

рівня усвідомлення висловленої інформації застосовувалися прийоми 

активного слухання у формі дослівного чи майже дослівного повторення 

фрази студентом, який сидів зліва від її автора.      

 Далі студенти аналізували співвідношення своїх цінностей із 

цінностями учителя: «Мої цінності збігаються (не збігаються) з основними 

цінностями вчителя».          

 З інтересом сприймалися вправи на розвиток вольової саморегуляції. 

Вправа «Емоційний струм» (Шнейдер, 2004) дала змогу учасникам навчитись 

керувати власними емоціями та розвила самовладання.    

 Жваво проходила дискусія на тему: «Мої вольові якості» (Жирун, 

2009), що допомогла учасникам виявити свої вольові якості, рівень їх 

розвитку, а також визначити свої слабкі та сильні риси.    

 Окремим блоком ми виділили вправи на формування педагогічних та 

комунікативних здібностей, умінь вирішення професійних ситуацій, що 



впливає на розвиток когнітивного та діяльнісно-практичного компонентів 

професійної ідентичності, а також на розвиток професійно-педагогічної 

спрямованості майбутніх вчителів.         

 Із метою виявлення педагогічних здібностей, уміння виявляти 

педагогічний такт, проникати у внутрішній світ учня, вміння швидко 

реагувати у проблемній ситуації учасникам тренінгової групи пропонувалося 

вирішення конкретних педагогічних ситуацій. Наводимо для прикладу декілька 

ситуацій: «Учениця 10-го класу повністю ігнорує один із предметів у школі. 

Розумна, здібна, незалежна, вона відвідує уроки з цього предмета, але 

демонстративно нічого не робить, читає книги й журнали. Відкрито виражає 

свою неповагу до вчителя і відверто говорить йому про це».   

 Учасникам тренінгу пропонувалося спрогнозувати подальші дії 

вчительки, учениці та батьків у цих ситуаціях. Після описів, представлених 

студентами, відбулося їх обговорення, оцінка правильності тих чи інших дій. 

 У наступній вправі «Професійні здібності» (Шнейдер, 2004) студенти 

мали записати професійні якості за ступенем їх вираженості в ідеального 

вчителя та у себе (для виявлення структури «Я-ідеального», «Я-реального» та 

їх порівняння). Після цього кожен студент (за бажанням) називав 5 найбільш 

розвинутих професійних здібностей у себе та 5 найменш розвинутих 

професійних якостей. Потім проводилося обговорення: які названі 

професійні якості дійсно потрібні вчителеві і як їх розвивати а, які найменш 

розвинуті. На завершення кожен учасник міг за бажанням зробити будь-

якому іншому учаснику один «подарунок» – подарувати ту професійно 

важливу якість, яка, на його думку, в одногрупника розвинута найменше, чи 

ту, якої найбільше не вистачає.         

 На заключному занятті підбивались підсумки тренінгу. Студенти 

висловлювалися щодо власної участі у тренінгу, як реалізувалися їх цілі, що 

вони зрозуміли у процесі роботи тренінгової групи, чого навчилися. Із цією 

метою були використані вправи «Збираємо валізу» (Битянова, 1995), «Лист із 

минулого» (Штепа, 2005), «Подарунки» (Шнейдер, 2004) та ін., а також 



студенти писали самозвіти щодо своєї участі у тренінгу та набутого досвіду. 

 Результати дослідження. Результати дослідження за методикою 

«Вивчення статусів професійної ідентичності», розроблену А. Азбель та 

А. Грецовою  засвідчують, що статус сформованої професійної ідентичності 

має 44,4%. Ці студенти вже пройшли період кризи і сформулювали для себе 

певну систему основних цілей, цінностей, визначилися і знають, хто вони і 

чого хочуть від життя. Отримані результати проведеного дослідження 

представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1      

Статуси професійної ідентичності майбутніх учителів (у %) 

 

Статус професійної ідентичності У відсотках (%) 

Сформована професійна ідентичність 44,4 

Нав’язана професійна ідентичність 3,7 

Мораторій 42,6 

Невизначена професійна ідентичність 9,3 

 

У 42,6% професійна ідентичність перебуває у стані мораторію – це 

пов’язано з тим, що студенти перебувають у стані кризи професійної 

ідентичності, активно намагаючись подолати її, різними шляхами. Вони 

зайняті пошуком інформації, корисної для розв’язання кризи професійної 

ідентичності.          

 Відповідно статус нав’язаної професійної ідентичності мають 3,7%. У 

цьому випадку вибір професії був зроблений значущими іншими (під 

впливом батьків, знайомих, друзів).      

 Невизначена професійна ідентичність діагностується у 9,3%  студентів 

із таким статусом професійної ідентичності характеризує відсутність 

професійної та особистісної спрямованості. Індивіди з таким статусом 

професійної ідентичності схильні  «плисти за течією».    

 Таким чином, проведене дослідження виявило, що статус сформованої 



професійної ідентичності для студентів є досить суттєвим (44,4%), статус 

мораторію (або кризи професійної ідентичності), який діагностується у 42,6% 

студентів викликає занепокоєння, тому що більшість студентів під час 

навчання у вищому навчальному закладі переживає кризу професійної 

ідентичності, що може не дуже добре вплинути на адаптацію до навчання, на 

входження у нове професійне та соціальне середовище.   

 Статус невизначеної професійної ідентичності діагностується лише у 

9,3% студентів, а 3,7% мають нав’язану професійну ідентичність. Отримані 

дані вказують на необхідність психологічного супроводу становлення 

професійної ідентичності майбутніх вчителів під час всього періоду навчання 

у вищому навчальному закладі.        

 Проведений нами констатувальний етап, свідчить про недостатню 

сформованість та нерівномірність розвитку професійної ідентичності 

студентів-майбутніх вчителів початкових класів. Оскільки професійна 

ідентичність забезпечує ефективне професійне становлення та 

самореалізацію фахівця, необхідність здійснення відповідних заходів щодо її 

розвитку є очевидною.          

 Подальшим етапом у нашому експериментальному дослідженні було 

здійснення повторної діагностики досліджуваних експериментальної та 

контрольної груп з метою виявлення ефективності формувального впливу.   

По завершенні програми розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів визначення статусів професійної ідентичності майбутніх учителів 

показало значні зміни цього психологічного феномену (див. табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Зміни показників статусів професійної ідентичності майбутніх учителів 

до та після формувального впливу 

 

Статус 

професійної 

ідентичності 

Експериментальна група Контрольна група 
До 

експерименту 

Після 

експерименту 
Різниця 

До експери-

менту 

Після 

експерименту 
Різниця 

К-сть % К-сть % 
К-

сть 
% К-сть % 

К- 

сть 
% К-сть % 

Сформована 10 33,3 16 53,3 6 20 11 36,6 13 43,3 2 6,7 

Мораторій 17 56,7 14 46,7 3 -10 12 40 10 33,3 -2 -6,7 

Невизначена 1 3,3 0 0 -1 -3,3 2 6,7 4 13,3 2 6,6 

Нав’язана  2 6,7 0 0 -2 -6,7 5 16,7 3 10 -2 -6,7 

Серед опитуваних експериментальної групи після формувального 

впливу 53,3% мають статус сформованої професійної ідентичності, тоді як на 

початку експерименту студентів зі статусом сформованої професійної 

ідентичності було – 33,3%; 46,7%  – зі станом мораторію професійної 

ідентичності, тоді, як до формувального впливу ця група склала 56,7%. Тобто 

після формувального впливу зменшилась кількість студентів із цим статусом 

професійної ідентичності, також після формувального впливу відсутні 

студенти з невизначеною та нав’язаною професійною ідентичністю (до 

формувального впливу їх було 3,3% та 6,7% відповідно).    

 По закінченні експерименту збільшилась група студентів зі статусом 

сформованої професійної ідентичності. Це поясноється тим, що значно 

зменшується (на 20%) група опитаних зі станом мораторію та статусами 

невизначеної та нав’язаної  професійної ідентичності.   

 Серед майбутніх учителів контрольної групи виявляються незначні 

зміни у статусах професійної ідентичності. Зокрема, незначно зменшується 

кількість студентів контрольної групи зі статусами мораторію та нав’язаною 

професійною ідентичністю (на 6,7% кожна група) та незначно збільшується 

кількість студентів зі сформованою та невизначеною професійною 

ідентичністю (на 6,7% та 6,6% відповідно).      

 Також для констатації значущості змін, які відбулись в 

експериментальній та контрольній групах, ми скористались порівнянням 



вибірок за допомогою критерію Т-Вілкоксона.       

 Слід зазначити, що відмінності у показниках статусів професійної 

ідентичності майбутніх учителів експериментальної групи до і після 

експерименту статистично значущі (t=13,50) на високому рівні статистичної 

значущості p=0,05. У контрольній групі також зафіксовані позитивні зміни у 

показниках статусів професійної ідентичності (t=5,50, при p=0,05), однак ці 

зміни мають не такий виражений прогресивний характер, як у 

експериментальній групі.         

 Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження нами 

визначено, що професійна ідентичність майбутніх вчителів початкових 

класів – складний інтеграційний феномен, що поєднує уявлення людини про 

своє місце у професійній групі та відповідно у суспільстві і ставлення до 

своєї професійної приналежності.     

На етапі навчання майже половина майбутніх учителів початкових 

класів має статус сформованої професійної ідентичності, однак майже така ж 

кількість майбутніх педагогів характеризується наявністю у них стану 

мораторію професійної ідентичності. Значна кількість студентів має 

нав’язану та невизначену професійну ідентичність. Цей факт свідчить про 

необхідність психологічного супроводу становлення професійної 

ідентичності студентів-майбутніх вчителів початкових класів.  

Ефективним засобом розвитку професійної ідентичності майбутніх 

учителів є соціально-психологічний тренінг, який дозволяє удосконалити ті 

структурні компоненти та механізми розвитку професійної ідентичності, що 

об’єктивно піддаються формуванню за відносно короткий час та є 

професійно-значущими для особистості майбутніх учителів. «Тренінг 

розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів» 

спрямований на формування цілісної системи знань про особливості 

професійної ідентичності, розвитку Я-концепції, психологічної близькості з 

іншими людьми, мотивації досягнення, а також розвиток педагогічних, 

комунікативних здібностей та формування професійно-педагогічної 



спрямованості.         

 Результатом упровадження тренінгової програми стало підвищення 

рівнів основних чинників розвитку професійної ідентичності майбутніх 

вчителів початкових класів.   

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми розвитку 

професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів. Подальшого 

вивчення потребують питання щодо зв’язку професійної ідентичності 

майбутніх вчителів із іншими особистісними характеристиками.   
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ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ЗАСІБ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

Авторське резюме. У статті розкрито сучасний стан проблеми 

розвитку професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів; 

виявлено динаміку розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки; обґрунтовано тренінгову програму 

формування професійної ідентичності майбутніх учителів у навчально-

виховному процесі. 

В умовах сучасного розвитку освіти в Україні, зокрема в контексті 

реалізації  Концепції Нової української школи, пріоритетним стає 

розроблення нового змісту, методів навчання майбутніх вчителів 

початкових класів, яким потрібні не лише знання, але й конкретні професійні 

навички з інноваційної діяльності. З огляду на це тренінг розвитку 

професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів суттєво 

стимулює пізнавальну діяльність студентів та сприяє формуванню 

предметних і загально-виховних компетентностей. 

Мета статті – виявити динаміку розвитку професійної ідентичності 

здобувачів вищої освіти на прикладі майбутніх вчителів початкових класів, 

обґрунтувати шляхи і засоби розвитку зазначеного феномену у процесі 

професійної підготовки. Для реалізації мети використано комплекс сучасних 

загальнонаукових методів: теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, 

зіставлення літературних джерел, законодавчої й нормативно-правової бази з 

проблеми професійної ідентичності; емпіричні методи – спостереження, 

бесіди, анкетування, стандартизовані опитувальники та психодіагностичні 

методики вивчення особистості, аналіз результатів навчальної діяльності, 

документації, психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний етапи), методи активного соціально-психологічного навчання 

(соціально-психологічний тренінг, навчально-рольові ігри тощо), методи 

статистичної обробки даних.          

Аналіз відповідей респондентів, зіставлення результатів дослідження на 

початку й наприкінці дослідно-експериментальної роботи дають підстави 

зафіксувати кількісні та якісні зміни щодо сформованості у майбутніх вчителів 

початкових класів професійної ідентичності. Отже, рівень розвитку 

професійної ідентичності майбутніх вчителів початкових класів зріс 



завдяки: якісно підготовленому тренінгу розвитку професійної ідентичності 

майбутніх учителів початкових класів; проведенню інтерактивних методів 

із розвитку навичок інноваційної діяльності.  

Ключові слова: професійна ідентичність, тренінг, професійна 

самореалізація, інтерактивні методи, компетентність, педагогічні інновації. 

 

 

 

 

 

            

 


