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  Розуміння того, що таке моделювання, тільки оформлюється у педагогічній 

науці, але воно вже займає важливе місце поруч з такими методами пізнання, як 

спостереження та експеримент. На педагогічному моделюванні ґрунтується 

проектування освітніх процесів. Сполучення проектування і моделювання виводить 

педагогічне дослідження на рівень загальнонаукової методології. Оскільки відповідно 

до положень загальнонаукової теорії діяльності (О.М. Леонтьєв, В.В. Давидов, 

С.Л. Рубінштейн), будь-яка дія починається з постановки мети (цільовий компонент), 

що передбачає наявність образу бажаного результату, то для успішності формування 

професійної готовності майбутніх фахівців філологічного напряму до педагогічної 

діяльності необхідним є створення відповідної моделі.  

  Розглянемо спочатку проблему моделювання як такого. Використання моделей в 

якості замінника слугує в теперішній час однією з головних ознак наукового підходу і в 

пізнанні, і в практичній діяльності. Останнім часом дослідники у своїх роботах стали 

частіше вживати категорію «модель», розуміючи під нею спеціально сконструйовану 

для дослідження систему, яка відображає основні властивості об'єкта, що вивчається.   

  Модель характеризується: 

1)   формуванням цілей і встановленням їхньої ієрархії за значимістю; 

2) одержанням максимального ефекту в кінцевому результаті, який пов'язаний із 

досягненням поставлених шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів і 

вибору оптимальних методів; 

3)  якісною оцінкою цілей і засобів їхнього досягнення. 

За властивостями моделі можливо дізнатися про суттєві властивості об’єкта, 

тому саме створення моделі формування готовності майбутніх фахівців філологічного 

напряму до педагогічної діяльності дозволяє спроектувати цей процес, тобто визначити 
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його закономірності, принципи, особливості, проаналізувати основні етапи, 

спрогнозувати ймовірний результат. Створення моделі формування готовності 

майбутніх фахівців філологічного напряму до педагогічної діяльності забезпечує 

реалізацію евристичної функції – випереджального підходу з урахуванням вимог 

сучасної вищої освіти до рівня підготовки викладачів філологічного напряму.  

Найважливішим чинником будь-якої педагогічної системи є мета як образ того 

результату, що очікується. На думку М.Красовицького, «ефективність системи 

педагогічної освіти значною мірою залежить від правильно визначеної системи цілей 

цієї роботи. Мета – це прогностична модель знань та вмінь, якими повинен володіти 

спеціаліст, щоб оптимально виконувати свої посадові функції» [2]. Отже, мета є 

важливою складовою нашої моделі і продиктована темою дослідження. Під метою 

розуміємо ідеальну модель бажаного результату: випускник, який досяг оптимального 

рівня готовності в єдності мотиваційно-ставленнєвого, когнітивного, операційно-

технологічного, інтегративно-коригувального компонентів.  

Отже, розроблена нами концептуальна модель формування готовності майбутніх 

фахівців філологічного напряму до педагогічної діяльності представляє собою єдність 

таких компонентів: мотиваційного, змістовно-операційного, рефлексивно-оціночного  

та результативного.  

Кожен із описаних вище компонентів містить окремі поняття, які розкривають 

його зміст та характерні аспекти. Так як відсутність адекватних мотивів навчально-

професійної діяльності призводить до зниження її результативності і зупинки 

загального процесу професіоналізації особистості, саме мотиваційний компонент ми 

розглядаємо першим.  

Мотиваційний компонент об'єднує мотиви, адекватні цілям і завданням 

підготовки студентів до педагогічної роботи і стимулюючи їх до творчого оволодіння 

обраною професією вчителя. Саме ієрархія цінностей утворює ієрархію мотивів, які 

динамічно перетворюються в результаті зниження цінностей одних цілей та 

підвищення значущості інших. Студент, обираючи професію, проектує власну 

мотиваційну структуру на структуру факторів, пов’язаних з професійною діяльністю. У 

процесі освоєння професії відбувається трансформація структури мотиваційної сфери 

суб’єкта діяльності, причому зі зміною рівня професіоналізації відбувається зміна 

системи професійних мотивів.  

На нашу думку, найбільш поширеними мотивами до педагогічної діяльності 

серед студентів-філологів є: педагогічне покликання, педагогічні здібності, соціальний 
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мотив (отримання певного соціального статусу), прагнення до саморозвитку, прагнення 

до професійного самовдосконалення, мотив взаємодії з учнями, студентами, мотив 

наукової, педагогічної, викладацької діяльності. Успішність формування професійної 

мотивації до педагогічної діяльності у студентів залежить від чинників, що 

характеризують особистість студента, професійну компетентність викладачів й сумісну 

діяльність викладачів та студентів.  

Наступний, змістовно-операційний компонент, представляє собою систему 

професійно-педагогічних знань, володіння педагогічними технологіями, що становлять 

основу педагогічної діяльності. Щодо змісту змістовно-операційний компоненту, то він 

включає: 

1) когнітивну складову - систему професійних знань;  

2) конструктивну складову – сукупність професійних умінь і навичок;  

3) особистісну складову - систему професійно значущих якостей фахівця, 

необхідних для ефективної реалізації професійно-педагогічної діяльності у вищій 

школі.  

Ефективна реалізація змісту даного компоненту, тобто формування професійно 

значущих знань, умінь, навичок, може, на нашу думку, здійснюватися за допомогою  

введення додаткових спецкурсів з дисциплін, які викладаються у вищій школі, 

використання педагогічних ситуацій на практичних заняттях, використання ігрових 

методів (інцидентів, імітації колективної професійної діяльності, ігрового проектування 

тощо), ефективне проходження педагогічної практики (з активним залученням 

практикантів до роботи з навчальною документацією), проведення додаткових 

семінарів, тренінгів із педагогічної майстерності, портфоліо-метод. 

Третім етапом формування готовності студентів-філологів до майбутньої 

педагогічної діяльності є становлення рефлексивної складової. Професійне становлення 

фахівця зумовлене його готовністю до рефлексивної діяльності, зокрема до професійної 

рефлексії. Підготовка до рефлексивних дій як важлива особливість є обов’язковою в 

процесі професійного становлення майбутнього педагога, запорукою розвитку його 

професійних якостей, а також механізмом, який забезпечить у майбутньому 

неперервність професійного розвитку вчителя. С.Л.Рубінштейн вважав, що рефлексія 

забезпечує вихід із “повного поглинання безпосереднім процесом життя для 

вироблення відповідного ставлення до нього, зайняття позиції над ним, поза ним для 

судження про нього”. 

  Рефлексивно-оціночний компонент є вкрай важливим при підготовці майбутніх 
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фахівців філологічного напряму до педагогічної діяльності, адже він забезпечує 

здатність майбутнього педагога усвідомлювати особливості взаємовідносин усіх 

суб’єктів навчального процесу всередині учбового закладу як системи; усвідомлювати 

рівень своєї професійної компетенції, включаючи рівень знань, а також 

комунікативних, методичних і загальнопедагогічних знань та вмінь; свідомо управляти 

і регулювати власну професійну поведінку в різних педагогічних ситуаціях, володіти 

прийомами самоконтролю; проводити самоаналіз професійних досягнень і оцінювати 

отримані результати; володіти прийомами виявлення динаміки змін і тенденцій; 

намічати перспективи власного професійного росту. 

Розвиток рефлексивної складової можливий завдяки застосуванню активних 

методів навчання, серед яких науковці (О.С. Анісімов, А.О. Деркач, 

Г.П. Щедровицький та ін.) визначають ігрові та тренінгові [3]. До ігрових методів, що 

спираються на потенціал рефлексії традиційно відносять організаційно-діяльнісні ігри 

(О.І. Гура, Г.П. Щедровицький), інноваційні та організаційно-мисленнєві ігри, 

ігрорефлексики [1]. До тренінгових методів відносять рефлексивні тренінги, 

рефлепрактикуми.  

Результативний клмпонент концептуальної моделі формування готовності 

майбутніх філологів до педагогічної діяльності містить критерії та результат 

педагогічного впливу. Оскільки готовність фахівця до педагогічної діяльності є 

складним, системним явищем, то оцінка її сформованості передбачає визначення рівня 

розвиненості ціннісно-мотиваційного, змістовно-операційного та рефлексивно-

оціночного та результативного компонентів у єдності всіх їх складових.  

Основними критеріями сформованості готовності майбутніх філологів до 

педагогічної діяльності є: 1) рівень мотивації до педагогічної діяльності, мотивації 

професійного самовдосконалення; 2) рівень усвідомленості сутності професійно-

педагогічної діяльності, когнітивних, конструктивних та особистісних вимог до 

вчителя іноземної мови; 3) рівень володіння базовими педагогічними вміннями; 

4) розвиненість педагогічної рефлексивності. 

Отже, ми розробили концептуальну модель готовності майбутніх фахівців 

філологічного напряму до педагогічної діяльності як систему структурних компонентів 

(мотиваційного, змістовно-операційного, рефлексивно-оціночного  та 

результативного), а також характеристики їх складових. Такий розподіл усіх 

компонентів має умовний характер, тому що кожний із них доповнює та розширює 

функції іншого; вони мають тісний взаємозв’язок між собою, і тому лише за цілісного 
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їх застосування можна говорити про ефективність процесу підготовки  майбутніх 

фахівців філологічного напряму до педагогічної діяльності.  
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