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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ІНДИКАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВЗАЄМОДІЇ  

З РОДИНАМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

У статті розкрито сутність поняття «готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бо‑
йових дій». Науково обґрунтовано структуру готовності майбутнього вихователя до взаємодії з родинами учасників 
бойових дій. Охарактеризовано основні структурні компоненти готовності: когнітивний, мотиваційний, інструмен‑
тально-операційний, діяльнісний. Описано критерії готовності: сформованість необхідних знань; сформованість про‑
фесійно важливих цінностей, інтересів й мотивів; сформованість професійних умінь; безпосереднє здійснення ефек‑
тивної взаємодії з родинами учасників бойових дій у процесі педагогічної діяльності. Визначено показники готовності 
майбутніх вихователів до взаємодії з цими родинами. Виділено рівні готовності до даного виду діяльності: високий 
(творчий), оптимальний (достатній), середній (допустимий), низький (критичний). Окреслено схему професійної го‑
товності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій.
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В умовах сучасних суспільно-політичних подій вихователі закладів дошкільної освіти зіткнулись з новим 
завданням – необхідність взаємодіяти з категорією родин вихованців, члени яких мають безпосереднє та 
опосередковане відношення до подій, що відбуваються на сході України.

Хоча бойові дії не ведуться на території всієї України, тим не менше це впливає на всіх громадян. В умо-
вах, які склались, психолого-педагогічної допомоги потребують не лише внутрішньо переміщені особи 
з тимчасово окупованої території, а й члени родин учасників бойових дій (далі – РУБД). В таких умовах 
особливої уваги потребують діти з таких родин. 

Оскільки процес розвитку професійних якостей майбутнього фахівця закладів дошкільної освіти має від-
повідати потребам дітей та запитам суспільства, він повинен бути таким, що враховує всі особливості родин, 
зокрема родин учасників бойових дій, проблеми, специфіку їхньої життєдіяльності, остільки є необхідність 
розглянути сутність готовності до нього. Отже, в процесі спеціально організованої підготовки в педагогіч-
них закладах вищої освіти має відбуватися формування готовності майбутніх педагогів до взаємодії з РУБД.

Питанням загальної професійної підготовки педагогічних працівників присвячені дослідження: А. Алек-
сюка, М. Байда, В. Бобрицької, А. Бойко, О. Будник, А. Капської, Н. Кичук, В. Ковальчук, Г. Козлакової, 
В. Кузя, В. Лугового, Е. Лузік, В. Майбороди, Н. Ничкало, О. Олексюк, Т. Осадченко, О. Пєхоти, О. Попович, 
О. Прокопчук, О. Савченко, Л. Себало, В. Семиченко, О. Сорока, Р. Хмелюк, В. Фрицюк та інших.

Сучасні підходи до проблеми професійної підготовки кадрів для системи дошкільної освіти досліджу-
вали Л. Артемова, Е. Бахіча, Г. Бєлєнька, О. Вашак, Н. Давкуш, Л. Загородня, С. Нечай, Т. Книш, С. Петренко, 
О. Попович, Т. Поніманська, О. Шовкопляс, та інші.

Вагомий інтерес для нашого дослідження мають роботи, в яких представлено аспект професійної під-
готовки майбутніх вихователів до роботи з родинами. Такі аспекти професійної підготовки вихователів 
ми знаходимо у працях Г. Борин (з батьками дітей раннього віку), Н. Ковалевської (в сім’ях), А. Залізняк 
(з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку), Т. Жаровцевої (з неблагополучними 
сім’ями), М. Машовець (підготовка студентів до взаємодії з родиною).

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні структури та індикаторних показників готовності май-
бутнього вихователя закладу дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій.

Розкриваючи сутність поняття «готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників 
бойових дій», після розгляду понять «взаємодія», «родина учасника бойових дій» (у попередніх досліджен-
нях) варто уточнити сутність поняття «готовність».

Поняття готовності окреслюється в сучасній науці досить різнобічно, залежно від поставленої перед 
дослідженням мети й наявними методами та методиками його здійснення. Так, поняття готовності 
пов’язується науковцями з необхідністю створення основ професіографії як спеціальної галузі знань, яка 
б вивчала різноманітні професії. На думку О. Дуплійчук [4], готовність є метою і результатом професійної 
підготовки одночасно. В. Сластьонін пов’язує готовність до професійної діяльності з професійною ком-
петентністю [6]; О. Соколов особливу увагу у формуванні готовності відводить комунікативному склад-
никові [7].

У дослідженні, присвяченому формуванню психологічної компетентності в процесі навчання в закла-
дах вищої освіти, Н. Яковлєва пропонує розуміти «готовність» як інтегральну якість особистості, яку вона 
характеризує як інтегрування методологічних, теоретичних, методичних і практичних задач та умінь, про-
фесійно-творчих мотивів і професійно-наукових інтересів [8].



224

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

На думку А. Реан та Я. Коломінського, готовність до діяльності є певним рівнем у розвитку особистості, 
що передбачає сформованість цілісної структурованої системи ціннісних, когнітивних, емоційно-вольових 
і операційно-поведінкових якостей особистості, які забезпечують її оптимальне орієнтування в діяльності 
[5].

У дослідженні О. Буркова професійна готовність до педагогічної діяльності трактується як «складне 
інтегральне утворення структури особистості спеціаліста, яке дозволяє визначити якість професійної під-
готовки, сформованість професійних знань, умінь, навичок, соціально-психологічну схильність до роботи 
з дітьми» [3, c. 59]. 

Отже, багатозначність визначення терміну «готовність» виражається в тому, що, з одного боку, він розу-
міється як стан, результат процесу підготовки, а з іншого боку – як бажання, схильність, намір, згода, тобто 
як мотивація, установка на щось.

Аналізуючи вищеподані визначення, ми характеризуємо поняття готовності майбутнього вихователя до 
взаємодії з РУБД як цілісне стійке особистісне утворення, що є комплексом взаємопов’язаних компонентів 
та представляє результат професійної підготовки майбутніх фахівців (рис 1).

Готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій є показником їх здат-
ності до здійснення означеної взаємодії як різновиду професійної діяльності, вона є передумовою успішної 
взаємодії майбутнього вихователя з іншими суб’єктами освітнього.

У процесі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури нами було виділено такі структурні 
компоненти готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД: когнітивний; мотиваційний; інструмен-
тально-організаційний; діяльнісний.

Когнітивний компонент передбачає здатність до засвоєння системи методологічних та теоретико-мето-
дичних знань про основи взаємодії майбутнього вихователя з РУБД, форми, методи та прийоми, здатність 
до педагогічної рефлексії.

Мотиваційний компонент стосується наявності в майбутнього вихователя внутрішньої мотивації (дже-
рело активності й одночасно система спонукань будь-якої діяльності) і психологічної готовності до вза-
ємодії. Також він включає в себе усвідомлення необхідності взаємодіяти з родинами, стійке прагнення до 
цього виду діяльності, бажання вдосконалювати свої знання та уміння з використанням різних форм, мето-
дів та прийомів. 

Інструментально-організаційний включає в себе уміння та навички використовувати педагогічні доцільні 
форми, методи та прийоми взаємодії з РУБД; здатність налагоджувати ділові й товариські контакти, актив-
ність у педагогічній взаємодії, здатність швидко адаптуватися в соціально-виховному середовищі закладу 
дошкільної освіти.

Діяльнісний компонент виявляється через здатність системно реалізовувати педагогічно доцільні зміст, 
форми, методи під час взаємодії з РУБД, виявляти професійну мобільність й креативність у розробці й реалі-
зації професійних стратегій, демонструвати професійну активність та цілісне уміння прогнозувати в процесі 
взаємодії з родинами.

Варто зауважити, що кожен із вказаних компонентів передбачає динаміку змін, а у своїй сукупності вони 
відображають зміст готовності майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Здій-
снене нами висвітлення сутності та компонентної структури готовності майбутніх вихователів до взаємодії 
з родинами учасників бойових дій дає можливість розроблення критеріїв і показників для діагностики та 
визначення ефективних способів формування досліджуваного феномену в умовах педагогічного вищого 
навчального закладу. 

Готовність майбутнього вихователя до взаємодії з родинами учасників 
бойових дій

Компоненти 

Когнітивний Мотиваційний
Інструмен-

тально-
операційний

Діяльнісний

Результат професійної підготовки

Рис. 1. Структура готовності майбутнього вихователя до взаємодії з родинами 
учасників бойових дій



225

Випуск 62’2018                                                                                 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

На думку І. Блощинського, під час розробки критеріїв і показників необхідно враховувати наступні 
обставини: розробка критеріїв та показників ґрунтується на меті дослідження; обрані критерії відобража-
ють ознаки, притаманні предмету, який вивчається, незалежно від волі та свідомості суб’єктів дослідження; 
ознаки повинні бути сталими, повторюватись та відображати сутність явища; система взаємопов’язаних 
ознак повинна розкривати основний зміст критеріїв [1, с. 75].

Зважаючи на це, нами було виокремлено критерії готовності майбутніх вихователів ЗДО до взаємодії 
з родинами учасників бойових дій й показники до кожного критерію. При цьому ми виходили з того, що 
критерії – це ознаки, за допомогою яких здійснюється оцінювання рівня професійної готовності, а показ-
ники – це якісні характеристики сформованості кожного виокремленого критерію [2, с. 240].

У нашому дослідженні визначено критерії відносно кожного структурного компонента готовності май-
бутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій (табл. 1).

Як критерії професійної готовності майбутнього вчителя вибрано:
1) сформованість необхідних знань для ефективної взаємодії з РУБД (показниками аналізу якого вибрано 

теоретико-методичну обізнаність і сформованість педагогічного мислення у студентів);
2) сформованість професійно важливих цінностей, інтересів і мотивів до професійної педагогічної 

діяльності під час взаємодії вихователя з РУБД (спрямованість та мотивація до вирішення проблем взаємо-
дії, орієнтація на ділову співпрацю);

3) сформованість професійних умінь здійснювати ефективну педагогічну взаємодію з РУБД (здатність 
до професійної адаптації в середовищі навчального закладу, наявність комунікативних та організаторських 
здібностей);

4) безпосереднє здійснення ефективної взаємодії з родинами учасників бойових дій у процесі педагогічної 
діяльності (виявляється через здатність до педагогічної творчості, креативності у процесі взаємодії).

Отже, враховуючи вищесказане, в контексті нашого дослідження ми виокремлюємо критерій «взаємодія 
з родинами учасників бойових дій». Він характеризує систему потреб майбутніх вихователів у процесі про-
фесійної підготовки, ціннісне усвідомлення сформованості цієї якості для майбутньої фахової діяльності, 
ціннісну орієнтацію на безперервний професійний саморозвиток. 

Цей критерій конкретизовано в таких показниках:
 – наявність мети (цілей, програм) ефективної взаємодії з РУБД;
 – наявність потреби в досягненні мети (стосовно взаємодії);
 – наявність знань про основні засади взаємодії з родинами у професійній діяльності;

Таблиця 1
Схема професійної готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти  

до взаємодії з родинами учасників бойових дій
Компо-

нент Критерій Показник

К
ог

ні
ти

вн
ий

Сформованість необхідних 
знань для ефективної взаємо-

дії з РУБД

Фахові основи педагогічної діяльності.
Родина як основний інститут виховання та розвитку дитини.
Типологія РУБД.
Характеристика дитини, яка виховується у РУБД.
Функції РУБД.
Особливості РУБД.
Проблеми та потреби РУБД.
Норми, методи, засоби та принципи ефективної педагогічної взаємодії 
з РУБД.

М
от

ив
ац

ій
ни

й

Сформованість професійно 
важливих цінностей, інтересів 
і мотивів до професійної педа-

гогічної діяльності під час 
взаємодії вихователя з РУБД

Цілеспрямоване ставлення майбутнього педагога до участі в процесі 
взаємодії з РУБД.
Вибір педагогом власної позиції в умовах взаємодії з родинами учасни-
ків бойових дій.
Усвідомлення важливості педагогічної взаємодії з родинами.
Наявність мотивів і бажань досягнення високого рівня педагогічної вза-
ємодії з родинами в майбутній професійній діяльності.

Ін
ст

ру
м
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Сформованість професійних 
умінь здійснювати ефективну 
педагогічну взаємодію з роди-
нами учасників бойових дій

Наявність умінь швидкої адаптованості в закладах дошкільної освіти.
Здатність налагоджувати ділові й товариські контакти;
 Активність у педагогічній взаємодії.
Комплексність і системність умінь визначати педагогічно доцільний 
зміст, форми і методи ефективної взаємодії з РУБД.
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ий Безпосереднє здійснення 
ефективної взаємодії з роди-
нами учасників бойових дій  
у процесі педагогічної діяль-

ності

Комплексність і системність застосовування педагогічно доцільного 
змісту, форм, методів і прийомів в умовах ефективної взаємодії з РУБД.
Ефективна розробка і реалізація професійної стратегії в процесі педаго-
гічної взаємодії з РУБД
Демонстрація професійної активності, самоорганізації, прогнозування  
у взаємодії з родинами.
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 – пізнавальна мотивація, професійна мотивація, мотивація досягнення успіху;
 – наявність професійних умінь та навичок; 
 – демонстрація ефективних форм, методів та прийомів педагогічної взаємодії з родинами.

Отже, виділені й охарактеризовані компоненти, критерії та показники готовності вихователів закладів 
дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових є основою для визначення рівнів їх сформо-
ваності у майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки.

На основі запропонованих критеріїв та отриманих результатів проведеної діагностичної роботи визна-
чено рівні готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД: високий (творчий), оптимальний (достат-
ній), середній (допустимий), низький (критичний) за характерними ознаками їх володіння та нормами оці-
нювання (за 100-бальною шкалою, національною шкалою і шкалою європейської системи трансферних 
кредитів).

Варто зауважити, що визначені рівні в різних сферах (когнітивній, мотиваційній, інструментально-опе-
раційній і діяльнісній) мають свою специфіку, відповідно до внутрішніх характерних особливостей. Так, 
наприклад, у мотиваційній сфері важливо враховувати не тільки специфіку майбутньої професійної діяль-
ності під час взаємодії з РУБД, але й загальний особистісний розвиток студента.

Важливо зважити на те, як майбутній вихователь ставиться до професійної діяльності та її результатів 
(чи є в нього бажання удосконалювати форми і методи взаємодії в різних напрямах діяльності; створювати 
нові, проявляти активність і творчість) в умовах конкретного закладу дошкільної освіти.

Висновки. Отже, готовність майбутнього вихователя до взаємодії з родинами учасників бойових 
дій – цілісне стійке особистісне утворення, що є комплексом взаємопов’язаних компонентів та представляє 
результат професійної підготовки майбутніх фахівців. Готовність майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД 
є показником їхньої здатності до здійснення означеної взаємодії як різновиду професійної діяльності, вона є 
передумовою успішної взаємодії майбутнього вихователя з іншими суб’єктами освітнього процесу.

Визначені компоненти, конкретизовані критерії та показники готовності майбутнього вихователя до взає-
модії з родинами учасників бойових дій потребують адекватної системи комплексної діагностики, яка дасть 
змогу з достатнім ступенем надійності й валідності визначити рівні сформованості готовності майбутніх 
вихователів ЗДО до взаємодії з РУБД, що буде предметом у подальших наших дослідженнях.
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Удот В. Ф. Обоснование структуры и индикаторных показателей готовности будущего воспитателя 
учреждения дошкольного образования к взаимодействию с семьями участников боевых действий

В статье раскрыта сущность понятия «готовность будущих воспитателей к взаимодействию с семьями участ‑
ников боевых действий». Научно обоснована структура готовности будущего воспитателя к взаимодействию с 
семьями участников боевых действий. Охарактеризованы основные структурные компоненты готовности: когни‑
тивный, мотивационный, инструментально-операционный, деятельностный Описаны критерии готовности: сфор‑
мированность необходимых знаний; сформированность профессионально важных ценностей, интересов и мотивов; 
сформированность профессиональных умений; непосредственное осуществление эффективного взаимодействия с 
семьями участников боевых действий в процессе педагогической деятельности. Определены показатели готовности 
будущих воспитателей к взаимодействию с такими семьями. Выделены уровни готовности к данному виду деятельно‑
сти: высокий (творческий), оптимальный (достаточный), средний (допустимый), низкий (критический). Определена 
схема профессиональной готовности будущих воспитателей учреждений дошкольного образования к взаимодействию 
с семьями участников боевых действий.

Ключевые слова: готовность, взаимодействие, семья участника боевых действий, готовность будущих воспита‑
телей к взаимодействию с семьями участников боевых действий, компоненты готовности будущих воспитателей 
к взаимодействию с СУБД, критерии готовности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД, показатели го‑
товности будущих воспитателей к взаимодействию с СУБД, уровни готовности будущих воспитателей к взаимодей‑
ствию с СУБД.

Udot V. F. Theoretical grounding of the structure and indicative features of readiness of the future teacher of the 
preschool educational institution for interaction with the families of combatants

The article reveals the essence of the concept of “readiness”, “the readiness of the future teacher to interact with the fam‑
ilies of combatants”. The structure of the readiness of the future educator to interact with the families of combatants is scien‑
tifically substantiated. The main structural components of readiness are characterized: cognitive, motivational, instrumental, 
operational, activity orientated. The following criteria of readiness are described: the formation of necessary knowledge; the 
formation of professionally important values, interests and motives; the formation of professional skills; direct realization of 
effective interaction with the families of combatants in the educational process. The indicators of readiness of future educators 
for the interaction with the families of combatants are determined. Levels of readiness for this activity are distinguished: high 
(creative), optimal (sufficient), average (acceptable), low (critical). The scheme of professional readiness of future educators of 
pre-school educational establishments for the interaction with families of combatants is outlined.

Key words: readiness, interaction, family of combatants, readiness of future educators to interact with families of combat‑
ants, components of readiness of future educators for interaction with families of combatants, criteria of readiness of future 
educators for the interaction with families of combatants, indicators of readiness of future educators for the interaction with 
families of combatants, levels of readiness of future educators to interact with families of combatants.

УДК 378.14

Фещук А. М.

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ  
ДО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

У статті порушено проблему активізації міжнародної академічної мобільності майбутніх фахівців із прикладної 
механіки та її вплив на підготовку конкурентоспроможного фахівця. Уточнено поняття «міжнародна академічна 
мобільність» та визначено можливості, які надає майбутнім фахівцям участь у програмах міжнародної академічної 
мобільності. Проаналізовано поняття «готовність до діяльності», що є умовою успішного виконання діяльності та 
«готовність майбутніх фахівців із прикладної механіки до міжнародної академічної мобільності» як системи зі склад‑
ною багатокомпонентною структурою, що відображає сформованість мотиваційної, когнітивної, діяльнісної, кому‑
нікативної, орієнтаційної, оціночної, результативної, емоційно-вольової характеристик у процесі професійної підго‑
товки у вищому технічному навчальному закладі. Визначено характеристики та компоненти готовності майбутніх 
фахівців із прикладної механіки до міжнародної академічної мобільності відповідно до специфіки їхньої професійної 
підготовки.

Ключові слова: міжнародна академічна мобільність, майбутній фахівець із прикладної механіки, готовність до 
діяльності, вищий технічний навчальний заклад, професійна підготовка, іншомовна підготовка, інженерія, готовність 
до міжнародної академічної мобільності.


