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The article deals with the problem o f substantiation o f  the necessity to improve form er college students 
adaptation process to university life. The special role within this process is given to three components: 
organization, qualification and cultural.

The problem o f individual’s adaptation to new living conditions after the admission to higher educational 
establishment is still vital nowadays as this period is considered to be one o f the most difficult in freshmens lives.

Study in higher educational institution is one o f  the most important periods o f modern young persons 
life, her personal development and development as a specialist within higher education. The search o f  
ways o f successful adaptation to changing social conditions and new activities is a topical problem o f  
higher education.

The term ‘adaptation is considered as a complex problem having different levels and degrees, each o f 
which is characterised by specific mechanisms promoted by the level o f  student, group and collectives 
development. Thus, adaptation is defined as a multilevel phenomenon. In common sense it is understood 
as body’s adaptation to new environment. It is a holistic, system device combining biological, professional 
and social levels.

Students’ adaptation to study in higher educational establishment is complicated by the influence o f 
various psychological factors. The author proves that optimization o f the educational system will help to 
develop more effective methods providingfaster and more positive adaptation to study in higher educational 
establishments.

Key words: adaptation, university life, success, motivation, effectiveness, freshmen.
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС АКСІОСФЕРИ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

ACMEOLOGICAL DISCOURSE OF THE AXIOSPHERE 
OF A TEACHER'S PROFESSIONAL GROWTH

У статті розкрито акмеологічну сутність ціннісно-смислової регуляції професійного зрос
тання педагога. Використано метод наукової рефлексії змісту аксіосфери викладача вищої 
школи. Аксіосферу педагога визначено як складно організований феномен, у якому співіснують 
духовно-практичні і матеріально-практичні цінності. Виявлено інваріантну функцію аксіо
сфери -  ціннісно-смислову регуляцію професійного зростання викладача. Виокремлено систему 
ціннісної структурованості аксіосфери (внутрішні, зовнішні соціально цінні мотиви, особис
тіша система цінностей, професійні, педагогічні цінності). Системоутворювальним ядром 
аксіосфери визначено якість Людини.

Ключові слова: професійне зростання, аксіосфера, акмеологічний підхід, професійно-педагогічна 
якість, соціально цінні мотиви і потреби, інноваційна активність, вірність совісті, стійкий 
професійний інтерес, індивідуальна нормотворча активність, культурна результативність 
праці, гуманітарні цінності.
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Переорієнтація усіх освітніх процесів у вищій школі з дидактичного характеру в напрямі 
розвитку і саморозвитку суб'єктів процесу вимагає організації і стимулювання процесів 
самопізнання, самоактуалізації, самоорганізації, які є органічною складовою креативного 
контексту професійного розвитку педагога. Акмеологічна сутність цілісності професіоналі
зації, професійного розвитку, безперервної педагогічної освіти викладача у постнекласичному 
розумінні вказує на необхідність дослідження проблеми розвитку творчого мотиваційно- 
смислового ставлення до педагогічної діяльності як до континууму творчих взаємодосягнень та 
набуття професійного покликання, універсально-діяльнісного служіння розвитку суспільства, 
формування відповідальності за власне професійний розвиток і за гуманітарні ефекти його 
продуктів поза межами професійної галузі. Таке розуміння акмеологічного підходу в теорії 
професійного розвитку викладача підкреслює його креативні властивості.

Актуальність застосування акмеологічного підходу у вітчизняних педагогічних дослі
дженнях виявляється у спрямованості науково-педагогічної думки на вивчення проблем 
педагогічної творчості, професіоналізму, індивідуального професійного розвитку у нових 
освітніх умовах. Так, акмеологічний підхід активно представлений у працях Н. Іузій, 
А. Деркача, О. Селезньової, А. Козир. Зокрема, до висвітлення сутності і змісту таких понять 
як вдосконалення професійної майстерності, педагогічного професіоналізму, самореалізації 
особистості в професійній сфері життєдіяльності.

Об'єктом акмеології є процес професійного становлення людини, предметом -  саморе- 
а7іізація особистості в професійній сфері життєдіяльності. В основі акмеологічного підходу 
ідея створення або відновлення цілісності людини [3]. Характеристики предмету акмеології 
вказують на те, що провідними поняттями категоріального апарату цієї наукової галузі висту
пають самовиявлення, саморозвиток, самоствердження, самоактуалізація [10]. Не зважаючи на 
психологічний зміст цих системних параметрів самореалізації особистості [6], вони все частіше 
використовуються у педагогічних дослідженнях, зокрема у проблематиці педагогіки вищої 
школи. Разом із цим, перенесення в освітніх системах акцентів з масових педагогічних явищ 
на самоцінність особистості, а також актуалізація наукового інтересу до культурної продук
тивності індивідуального розвитку і самореалізації в педагогічній професії демонструють 
суперечність між соціокультурними очікуваннями щодо реалізації культуротворчої місії та 
відсутністю систематизованого знання щодо акмеологічної сутності аксіосфери професійного 
зростання викладача вищої школи.

М ета статті полягає у визначенні змісту аксіосфери професійного зростання педагога 
у контексті акмеологічного підходу. Виклад основного змісту статті передбачає окреслення 
її тезаурусу, який представлений ключовими поняттями. У нашій публікації професійне 
зростання постає об'єктом наукових розвідок. Професійне зростання є процесом взаємообміну, 
поліфонічного злиття смислів індивідуального і культурного смислів професійно-педагогічної 
діяльності, що супроводжується специфічною організацією проявів єдності особистості 
педагога і освітньо-розвивального простору, де він виступає суб'єктом набуття професійного 
покликання з метою взаємозумовленого оновлення професійно-педагогічної якості його 
особистості, і педагогічної дійсності та утворення на цьому підґрунті авторської педагогічної 
системи, актуальної як для себе, так і для іншого. Виявом істинного суб'єкта професійного 
зростання є вільний вибір, саморозвиток професійно-педагогічної якості, що здійснюється 
поза утилітарними потребами як феномен ситуативно нестимульованої діяльності, спрямо
ваної на перетворення творчого потенціалу особистості в індивідуально-професійний ресурс 
викладача. Така специфічна самотворчість у сфері професійної діяльності не є запрограмо
ваною генетичною індивідуальною властивістю, тому постає проблема з'ясування джерела 
цієї неадаптивної спрямованої на самозміну активності засобами педагогічної професії, що 
має акмеологічну сутність.

Відповідно до акмеологічного підходу у вивченні професійного розвитку, кожна людина 
досягає “вершин” у своїй професії найбільш прийнятним, оптимальним для неї шляхом, який
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виводить світогляд на інші “світоглядні орбіти”, що зумовлює підвищення якості її професі
оналізму, розвитку і підтримання стабільності творчого потенціалу. Акмеологічна сутність 
професіоналізації розкривається через уявлення про роль власного Я у професійних подіях, 
або професійну самоідентифікацію як системо-утворювальну ознаку професійної самосвідо
мості, що ґрунтується на сформованій аксіосфері викладача.

Дискурс (лат. бійсигзив -  міркування, промова) -  в широкому значенні -  те саме, що мірку
вання. Карамишева Н. акцентує, що сучасна філософська і логічна рефлексія над дискурсом 
виявила його особливості, котрі не зводять до звичайного міркування або мовлення. Нам 
імпонує її думка про те, що дискурс постає особливою розумово-мовленнєвою діяльністю, що 
має логічно визначену структуру “мета -  метод -  результат”. [5]. Філософ наголошує на тому, що 
дискурс може мати контексти, які визначають предметний зміст термінів, текстів, висловлю
вань. У цьому значенні нами обрано акмеологічний контекст, тобто наше розуміння аксіосфери 
професійного зростання враховуватиме характеристики предмету акмеології -  досягнення 
людною вершин в діяльності (у нашому випадку -  професійній). Дискурс, має мету (зокрема 
-  висвітлення акмеологічної сутності ціннісно-смислової регуляції професійного зростання 
викладача); відбувається за допомогою методу (яким у нас виступає наукова рефлексія змісту 
аксіосфери викладача); передбачено результативність дискурсу, або навпаки (пропонуємо зміст 
аксіосфери професійного зростання викладача у контексті акмеологічного підходу).

Вибір педагогічного способу професійного розвитку зумовлений мотиваційними 
метаморфозами, що виявляють взаємозв'язок цінності професійного зростання і мотивів, 
які спонукають людину брати на себе відповідальність за власну життєдіяльність, здобуття 
життєвого успіху і професійного покликання як досягнення професійного Я, тобто наполе
гливого формування наміру на самозмінуЯ-професійного та його об'єктивації в педагогічній 
реальності. Таке педагогічне розуміння професійного розвитку окреслює акмеологічний 
контекст дискурсу аксіосфери професійного зростання викладача.

За гуманітарним підходом, вивчення індивідуальності звернене до духовного світу 
людини, особистісних цінностей, смислів життя. Індивідуально-професійний ресурс як 
механізм професійного зростання не виникає раптово -  його інтегративна структура вимагає 
постійної рефлексії і планування, які залежать від динаміки як цінностей професійної педаго
гічної культури, так і аксіосфери особистості, її професійних цілей, ідеалів і потреб виявлення 
творчого потенціалу в професійній діяльності, мотивів професійного становлення і розвитку, 
тобто тих параметрів, які складають аксіосферу професійного зростання особистості викладача.

Термін “аксіосфера” запропоновано Л. Столовичем для визначення світу цінностей у 
будь-якому його розумінні. На думку філософа, аксіосфера охоплює цінності у їх об'єктивному 
бутті, підкреслює онтологічний аспект ціннісного ставлення, вбирає в себе і суб'єктний світ 
ціннісних уявлень, оцінок, усіх різноманітних виявів ціннісної свідомості [11, с. 92]. У такому 
контексті аксіосфера викладача є складно-організованим феноменом, у якому не можна запере
чувати співіснування духовно-практичних і матеріально-практичних цінностей. Поняття 
аксіосфери викладача виконує системну інваріантну функцію ціннісно-смислової регуляції 
його професійного зростання, виявляючись у певних стратегіях. Мотивовані особистістю, вони 
закладаються цінністю особистісного задуму, ідеєю цілеспрямованого переосмислення свого 
професійного шляху і утвореним проектом реалізації успішного професійного майбутнього, 
що зумовлює безперервний ланцюг професійного вибору, спричиненого як професійною 
реальністю, так і власне потребами і мотивами самої людини.

Потреба викладача у розширенні особистісних меж у професійній сфері життєдіяльності 
виступає визначальною для утворення системи мотивів, що виступають її опредметненням. 
“Цінність професійних потреб у тому, що, задовольняючи професійне зростання однієї особи, 
вони сприяють професійному і духовному, культурному зростанню тих, хто залежить від 
фахової компетентності цієї особи... професійні потреби навіть однієї людини ланцюжком
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виходять на рівень задоволення професійних і особистих потреб груп людей і всього суспіль
ства” [8, с. 95].

Потреби людини через свою варіативну індивідуалізовану сутність не можуть розгляда
тись як інваріант індивідуально-професійного ресурсу, тому звертаємось до категорії мотиву. 
А. Асмолов наголошує на тому, що висхідний пункт руху потребнісної сфери -  це утворення у 
процесі діяльності “динамічної смислової системи”, зумовленої і спрямованої смислоутворюваль- 
ними мотивами [ 1, с. 365]. У психології прийнято виокремлювати мотиви ситуативні, внутрішні 
і зовнішні, залежно від різноманітних ситуацій співвідношення цілі діяльності і мотиву.

В аксіосфері зміст мотивів визначає професійне зростання, тому розглянемо їх докладніше. 
Зовнішні мотиви формуються зовнішніми цілями професійної діяльності викладача, вимогами 
професійної спільноти, соціальними стимулами. Збереження цілісності мотиваційної і цільової 
сфери є надскладним процесом, підвладним психічно зрілій людині з достатньо розвинутою 
емоційно-вольовою сферою, адже в педагогічній реальності виникають ситуації, не тільки 
ініційовані викладачем, але й традицією того менеджменту, що утворився в певному вищому 
навчальному закладі. У такому разі, серед зовнішніх мотивів надзвичайно важливу роль 
відграють соціально ціннісні мотиви, що набули особистісного смислу професійного зростання.

Професійне зростання може мотивуватись як зовні, так і власним джерелом активності, 
тобто, коли професійна діяльність набуває для викладача особистісного смислу, глибоко 
усвідомленої цінності вдосконалення системи професійного самопокладання. Внутрішні 
мотиви професійного зростання  зосереджені на потребі утворення особистісно-діяльнісних 
засобів втілення власних професійних ідей, задумів, проектів, тобто системної функціональ
ності професійно-педагогічних компетентностей. Така потреба зумовлена збігом соціокультур- 
ного смислу місії професії викладача вищої школи з метою постійного оновлення професійно- 
педагогічної якості як довгочасного розгортання стійкого мотиву професійного зростання.

Мотиви професійного зростання пов'язані з інтересом до науково-педагогічної праці та 
більш конкретизовані специфікою професії викладача вищої школи, яка надає людині іншого 
соціального статусу і відкриває більші можливості у напрямку наукової діяльності, тому інтерес 
до неї вже не має романтичної ознаки у вигляді ідеалу першої вчительки або схильності до 
педагогічної діяльності. Якщо взяти до уваги те, що мотив виявляє потребу людини, то для 
викладача ним виступає потреба у  науково-педагогічній інтерпретації галузевого знання. Цей 
мотив можна віднести до довготривалих.

Важливість виокремлення в аксіосфері внутрішнього мотиву інноваційної активності 
визначена людино-і культуротворчою сутністю професійного зростання, проте її укорінення 
в особистісних смислах викладача супроводжується середовищем, що ускладнює її ефективне 
функціонування в індивідуально-професійному ресурсі. Відсутність теоретизації культуро- 
відповідних взірців адаптації до професії викладача у вітчизняній педагогічній дійсності, а 
з іншого боку наявність суб'єктивних різномодальних можливостей входження у професію, 
накладають певні стереотипи, далекі від духовних і етичних норм волевиявлення в естетичній 
галузі людської життєдіяльності. їх  подолання викликає в людини бажання захисту від цих 
деструктивних тенденцій і віднайдення у своїй автономній індивідуальності підґрунтя, яке 
забезпечить її самозбереження. Вірність совісті є причиною ефективного механізму саморе
гуляції, виникнення на її підставі самостійно вироблених стійких оцінок, інтересів, цілей, 
академічної доброчесності. З іншого боку, інтелектуальна незалежність особистості перед
бачає усвідомлення відносного характеру своїх переконань, відмову від абсолютного права на 
істину, що зумовлює потенційну готовність до діалогу, конкуренції ідей. Стимули активності 
у єдності з її обмежувачами стають провідними властивостями викладача-трансфесіонала, з 
яким пов'язують майбутнє громадянського суспільства.

Зовнішнім виявом мотиваційної сфери викладача є стійкий професійний інтерес. Саме 
завдяки стійкому професійному інтересу, як довготривалому внутрішньому мотиву професій
ного зростання, інтелектуальна активність викладача дає поштовх для створення і продукування
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культурних фактів на рівні науково-методичного забезпечення навчального процесу. У конструкті 
феноменів індивідуально-професійного ресурсу цей феномен визначає континуальний характер 
професійного зростання викладача. Наведені характеристики можна узагальнити у потребі 
реалізувати індивідуальну нормотворчу активність у  професії науково-педагогінчого працівника.

Соціальні і культурні умови та найбільш глибинні чинники існування людини породжують 
цінності, гцо виступають позаособистісним і надособистісним феноменом й належать до сфери 
буття людини. У контексті педагогічного дослідження треба звернути увагу на точку зору 
В. Франкла, котрий надавав цінностям роль смислоутворення, тобто вказував на те, що цінності 
виступають смисловими універсаліями, які роблять життя людини усвідомленим. Він поділяв 
їх на три основні класи: цінності творчості (праця), переживання (любові) і ставлення [12]. 
“Цінності” -  поширене поняття, як у сфері буденної свідомості, так і в методологічному, філософ
ському, науковому знанні. Вони відбивають усе, що усвідомлюється і переживається людиною 
як актуально значуще, як ідеал, смисл, та виступають не лише сутнісними характеристиками 
свідомості і поведінки людини, але й цільовими конструктами соціальної діяльності [2, с. 185].

Цінності -  це потенційне енергетичне джерело реалізації суб'єктивного буття особистості 
в певному соціально-професійному просторі, яке ініціює формування і створення особистості, 
визначає і спрямовує процес її професійного зростання. Категорія цінності має стійку позачасову 
наукову популярність, тому сьогодні її зміст є достатньо розробленим.

З точки зору структури особистості цінності можна розглядати: як елементи когнітивної 
сфери (уявлення людини про основні життєві цілі, підґрунтя для конструювання цілісного 
образу світу, критерії оцінювання власних дій, побудови свого ставлення до світу); як утворення 
мотиваційно-необхідної сфери особистості (що пов'язані з акцентуванням спонукальної сили 
цінностей, їх значення в ролі регулятора соціальної поведінки); як стійкі мотиваційні утворення 
або джерела мотивації, збудники цілей, (активізатори і регулятори діяльності людини в суспіль
стві, критерій вибору рішень з альтернативних способів дій). У контексті нашої статті особистісні 
цінності розглядаються як смислові утворення особистості, представлені у свідомості як інтегра
тори у смисловій сфері когнітивної і мотиваційної складової, що виступають у вигляді ціннісних 
орієнтацій, які уможливлюють прийняття рішення у ситуації вибору, активізацію, спрямованість 
поведінки і діяльності людини, тобто є регулятором соціальної поведінки людини.

Усі погляди на цінності професійного розвитку людини є актуальними, але з позицій 
аксіосфери професійного зростання як педагогічного засобу професійного розвитку виділя
ються модуси професійних цінностей: класифікація на самостійні групи цінностей людини та 
становлення ціннісних орієнтацій у представників педагогічної професії, а також їх динаміка 
у залежності від стажу професійної діяльності; взаємозв'язок певної ієрархії цінностей і 
ставлення людини до педагогічної професії. Психологічне трактування таких цінностей 
пов'язано з їх сприйняттям як найбільш загальних людських цінностей у контексті трудової 
діяльності. До трудових і професійних цінностей належать: внутрішні, зовнішні, влада. Для 
професійного зростання визначальними виступають внутрішні цінності, п ов’язані з творчим  
процесом і культурною результативністю науково-педагогічної праці.

У змісті аксіосфери професійного зростання розглянемо педагогічні цінності як зовнішні 
професійні, такі, що зумовлені гуманітарною сутністю педагогіки, які самі виступають загаль
нолюдськими цінностями, започаткованими природою людини. М. Нікандров наголошував: 
“Усе, що працює на становлення Людини, як в освітньому процесі так і за його межами можна 
вважати педатотічними цінностями, а те, що працює на розвиток гуманітарної педагогіки 
треба вважати загальнолюдськими цінностями у самій педагогіці” [9, с. 44]. Представниця 
гуманітарно-аксіологічного напряму сучасної педагогіки І. Колесникова вказує на те, що в 
систему цінностей людини увійшли: природа з її закономірностями і усіма проявами життя -  
Людина та її здоров'я; вітчизна; рід, родина; мова, традиції; вільна праця та її результати, 
освячені культурними і цивілізаційними досягненнями; любов і мир; краса і гармонія -  
втілення Істини і Добра. Саме на них має орієнтуватися виховання людської якості [7, с. 60].
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їх застосування в аксіологічному конструкті має спиратись на сучасну сконцентрованість 
системи цінностей навколо трактування феномену людини як самодіяльної і самосвідомої 
істоти, природно-надприродної, яка твориться культурою і творить культуру, суспільне і 
індивідуалізоване у процесі свого культурного буття, діалектично поєднуючи свою культурну 
силу і природну слабкість, єство, здатне перетворювати природу, не силуючи її і не підкоряю
чись, а захоплюючись її наявністю й одночасно вважаючи себе гідним “прикрасити природу”, 
підносячи природне до рівня художньо-перетвореного [4]. Отже, системоутворювалъним  
ядром професійно-педагогічних цінностей виступає якість Людини. Разом із цим саме зрілість 
аксіосфери організовує людино- і культуротворчі межі професійного зростання.

Отже, представлена у такій спосіб система ціннісної структурованості аксіосфери 
(внутрішні, зовнішні соціально цінні мотиви, особистісна система цінностей, професійні, 
педагогічні цінності) становить стрижень особистісних новоутворень (емерджентів) профе
сійної ментальності викладача вищої школи і показує композицію аксіологічної тканини 
процесу професійного зростання, разом із цим, подальшого розгляду вимагають такі її складові 
як гуманітарні професійні цінності викладача вищої школи, професійної ментальність, профе
сійна спрямованість, ампліфікація, професійне покликання.
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The article describes the acmeological essence o f a value semantic regulation o f the teachers' professional 
growth. The scientific reflection method o f  the axiosphere content o f a teacher at a higher school was used 
for this task. Ax a result o f its application, the axiosphere content o f  the professional growth o f a high 
school teacher is revealed. The teacher's axiosphere is defined as a complexly organized phenomenon in
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which spiritual-practical and material-practical values coexist. At the same time, it is the maturity o f  the 
axiosphere o f the sphere that organizes the human and cultural limits o f  professional growth in the scientific 
and pedagogical profession. The invariant function o f the teacher's axiosphere is shown to consist in the 
value-semantic regulation o f  the teacher’s professional growth and turns out to be in certain professional 
strategies. They are motivated by the person, they are laid down by the values o f  the personal plan, the idea 
o f a purposeful rethinking o f  their professional path and an educated project for  the realization o f successful 
professional future. It focuses on the desire to protect the professional environment from  these destructive 
tendencies and on the need to find in its autonomous individuality the basis for  psychophysiological self- 
preservation. The intellectual independence o f the teacher is emphasized, it is based on the awareness o f  
the relative nature o f  their beliefs, provides for  the rejection o f the absolute right to truth, the potential 
readiness fo r  dialogue, competition o f  ideas. The formation o f personal-activity means o f  translating their 
own professional ideas, designs, projects, is noted, that is the functionality system o f professional and 
pedagogical competencies, which is due to internal motivation to achieve peaks in professional activities. The 
quality o f a person is determined by the core o f  educational values. It is noted that fo r  internal professional 
development, the internal values associated with the creative process and the cultural effectiveness o f  
scientific and pedagogical work are significant. Proposed content characteristics o f  the axiosphere o f the 
professional growth o f  the teacher reveal their acmeological features.

Key words: professional growth, axiosphere, acmeological approach, professional and pedagogical 
quality, socially valuable motives and needs, innovative activity, loyalty o f conscience, persistent professional 
interest, individual norm-setting activity, cultural productivity o f  work, humanitarian values.
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Висвітлено питання функціонування та ролі екстернатної форми навчання у Київській, 
Подільській і Волинській губерніях у другій половині XIX -  на початку XX cm. Охарактеризовано 
правила і програму здачі екзамену на звання вчителя, окреслено антинародну політику царизму 
в галузі освіти, зокрема і сфері підготовки педагогічних кадрів, а також освітній рівень учителів 
початкових шкіл регіону.
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програма навчання, середній навчальний заклад, освітній, рівень учителя, учительський 
інститут, учительська семінарія.

Вивчення історії становлення і розвитку педагогічної освіти в Україні в сучасних умовах 
займає все більше місця серед історико-педагогічних досліджень. Це зумовлено не тільки 
потребою вивчення історичного минулого, але й використання досвіду педагогічної спадщини 
для реформування сучасної системи освіти. Актуальним у цьому контексті є звернення до такої 
форми підготовки педагогічних кадрів як екстернат, яка відіграла важливу роль у вирішенні 
освітянських проблем в Україні у другій половині XIX -  на початку XX ст.
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