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Анотація. У дослідженні висвітлено актуальну проблему формування 

професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Проаналізовано основні поняття, а саме: «професійна культура майбутнього 

вихователя», «успіх», «успішність», «освітня діяльність студента». Здійснено аналіз 

взаємозв’язків професійної культури майбутнього фахівця з його успішністю в освітній 

діяльності. Узагальнено складові професійної культури майбутнього педагога, до яких 

увійшли духовно-творчий, когнітивний, емоційно-мотиваційний, рефлексивно-

перцептивний, інструментальний компоненти. Акцент в дослідженні зроблено на 
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духовно-творчому компоненті, який визначає гуманістичну спрямованість діяльності 

педагога. Проаналізовано особливості впровадження у процесі викладання курсу 

«Психологія дитячої творчості» студентам спеціальності «Дошкільна освіта» 

розробленої програми психологічного супроводу дітей дошкільного віку, педагогів та 

батьків «Розвиток творчого потенціалу й винахідливості особистості – шлях до 

життєвого успіху», головним завданням якої є розвиток творчого потенціалу та 

соціальної винахідливості дітей та дорослих, формування готовності всіх учасників 

освітнього процесу стати успішною людиною. У подальших дослідженнях планується 

розроблення технології формування професійної культури майбутніх вихователів та її 

впровадження в освітній процес закладу вищої педагогічної освіти.  

Ключові слова: професійна культура; компоненти професійної культури 

майбутніх вихователів; успіх, успішність, освітня діяльність студента, 

самовдосконалення, самореалізація особистості. 
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Summary. The study highlights the actual problem of the preschool institutions’ 

future educators’ professional culture formation. The basic concepts are analyzed, namely: 

‘future educator’s professional culture’, ‘success’, ‘successness’, ‘student's educational 

activity’. The analysis of future specialist’s professional culture interconnections with his/her 

success in professional activity. The future teacher’s professional culture components are 

generalized, including spiritual, creative, cognitive, emotional and motivational, reflective and 

perceptual, development ones. The emphasis in the study is on the spiritual and creative 

component, which determines teacher’s humanistic guidance. The peculiarities in preschool 

children, teachers and parents’ psychological support program ‘The Individual’s Creative 

Potential and Ingenuity Development is the Life Success Path’ are analyzed, the main task of 

which is the children and adults’ creative potential and social ingenuity development, all 

participants’ readiness formation in the educational process to become a successful person, 

which was introduced during the Children's Creativity Psychology Course dealing with 

Preschool Education specialty students. In further researches the technology of professional 

future educators’ culture formation and its introduction into the higher pedagogical education 

process are planned to develop. 



- 511 - 
 

Key words: professional culture; future educators’ professional culture components; 

success, successness, a student’s educational activity, self-improvement, individual’s self-

realization. 

 

Актуальність дослідження. Питання досягнення успіху було і 

залишається актуальним в усі часи існування людства, оскільки кожна 

особистість прагне бути успішною, реалізованою та щасливою. 

Успішність, на думку багатьох дослідників, – це вдале досягнення 

поставленої мети у певному виді діяльності. Відтак, виникає розуміння 

того, що головним знаряддям для досягнення мети – стати успішним 

суб’єктом майбутньої фахової діяльності, є освітня діяльність студента.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, професійна 

культура являє собою сукупність норм, правил та поведінки людей, 

спеціальних теоретичних знань та практичних умінь, які пов’язані з 

конкретним видом праці. 

Дослідженнями феномену професійної культури майбутніх фахівців 

займалися такі вчені, як П. Абрамова, О. Бартків, П. Воловик, 

О. Кульчицька, М. Кузьмінов, А. Мясоєдов, С. Сисоєва, А. Трудков, 

О. Хмельницька та інші.  

Цілісний підхід до дослідження проблеми становлення 

професіоналізму педагогів дошкільної освіти передбачає дослідження його 

сутності, виходячи з образу людини як носія системних властивостей 

(Б. Ананьєв, В. Бехтерєв, П. Лесгафт, Б. Ломов, О. Ухтомський та ін.). 

Проблему успішності студента в освітній діяльності висвітлено у 

працях таких учених, як М. Кравцов, М. Лапкін, В. Лобунець, Л. Подоляк, 

А. Реан, М. Резніченко, С. Смірнов, Г. Цвєткова, В. Юрченко та інших. 

Дослідники вважають, що для успішного навчання студенту не достатньо 

оволодіти необхідними компетентностями, йому потрібно розвивати 

відповідні особистісні якості, сформувати професійну мотивацію, 

здатність до реалізації власного творчого потенціалу у руслі професійного 

і особистісного саморозвитку.  
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Аналіз «Закону про вищу освіту України» дає підстави 

диференціювати два поняття – «освітній процес» та «освітня діяльність». 

Отже, освітній процес – це «інтелектуальна, творча діяльність у сфері 

вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості» [5]. Освітня діяльність – 

«діяльність закладів вищої освіти, спрямована на організацію, 

забезпечення та реалізацію освітнього процесу» [5]. 

Звідси, маємо підстави стверджувати, що освітня діяльність студента 

полягає не тільки у засвоєнні науково-теоретичних знань у процесі 

вивчення дисциплін, а перш за все, у постійному саморозвитку особистості 

студента, формуванні мотивації до професійної діяльності, розкритті 

власних творчих можливостей, вдосконаленні набутих вмінь на практиці.  

Формулювання мети статті. Метою нашої статті є теоретичне 

обґрунтування феномену професійної культури у сукупності її складових 

як системоутворювального фактору успішності майбутніх педагогів в 

освітній діяльності; розробка та впровадження програми психологічного 

супроводу дітей дошкільного віку, педагогів та батьків «Розвиток творчого 

потенціалу й винахідливості особистості – шлях до життєвого успіху». 

Результати дослідження. Професійна культура є частиною 

загальної культури. На думку, В. Ігнатьєва та В. Бєлоліпецького, 

професійна культура одночасно характеризується: високим рівнем 

інструментального забезпечення діяльності; здатністю творчо розв’язувати 

професійні задачі; екологічністю взаємодії з іншими контекстами (загальна 

культура та культура інших соціальних суб’єктів) [6]. 

За дослідженнями Р. Шулигіної, постійна загальнокультурна 

підготовка повинна стати невід’ємною частиною всіх форм і напрямів 

підготовки фахівців. Проте у навчальні плани і програми не можливо 
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вкласти все, стверджує дослідниця. Натомість головним вона вважає 

досягнення системності й цілісності знань про людину, єдність світогляду і 

світосприймання, створення гуманітарних основ (філософських, етичних, 

естетичних) інтелігентності, розширення світогляду на основі особистісних 

потреб, інтересів і відповідного вибору напряму самоосвіти [12, с. 236]. 

На нашу думку, професійна культура майбутнього вихователя – це 

наявність у педагога духовного багатства (високоморальних цінностей), 

яскраво вираженої творчої індивідуальності, готової та здатної до 

нововведень і перетворень; особливих особистісних якостей (гуманізму, 

любові до дітей, педагогічного оптимізму, толерантності, тактовності 

тощо); знань, умінь та навичок педагогічної діяльності в галузі дошкільної 

освіти; зовнішньої естетичної привабливості [4].  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури (П. Абрамова, 

О. Бартків, В. Бєлоліпецький, П. Воловик, В. Ігнатьєв, О. Кульчицька, 

М. Кузьмінов, А. Мясоєдов, С. Сисоєва) нами було узагальнено 

попередньо виділені компоненти професійної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в п’ять основних, а саме:  

1. Духовно-творчий компонент (високий рівень духовності та 

креативності, здатність до саморегуляції та саморозвитку, певним чином 

сформовані життєві стратегії, цілі, плани, проекти, навички життєтворчості 

як провідні характеристики творчої індивідуальності студента). 

2. Когнітивний компонент (активне ставлення до навчально-

пізнавальної діяльності, намагання глибше проникнути у сутність професії 

педагога дошкільної освіти). 

3. Емоційно-мотиваційний (особистісне ставлення майбутнього 

спеціаліста до обраної професії, визначення її місця у загальній структурі 

професій, визначення провідної мотивації у роботі вихователя – гуманне 

ставлення до дитини, віра в її сили та можливості). 

4. Рефлексивно-перцептивний (здатність до рефлексії, самопізнання, 

пізнання й розуміння інших людей, високий рівень емпатії). 
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5. Інструментальний (високий рівень загальної культури, життєвий 

досвід, наявність набутих у процесі навчання у ЗВО знань, умінь та 

навичок професійної діяльності, комунікативна компетентність). 

 Відтак, вважаємо, що наслідком сформованості професійної 

культури майбутніх педагогів, має стати успішність студента в освітній 

діяльності. Тобто професійна культура є потужним чинником досягнення 

успіху студентами під час навчання в закладі вищої освіти та професійної 

підготовки.  

З філософської точки зору успішною розуміють таку особистість, яка 

сповнена недосяжними ідеалами та наділена великим прагненням до 

самореалізації в усіх сферах свого існування (Дж. Аткінсон, 

Д. Макклелланд, Ю. Орлов та ін.). Під успішністю мається на увазі стан, 

який з'являється в результаті або у передчутті досягнення успіху. Але, щоб 

досягти успіху, необхідно оволодіти знаннями та вміннями у виконанні 

різних видів діяльності. Саме володіння способами діяльності, дозволяє 

людині досягти постійного (а не періодичного) успіху, забезпечуючи  їй 

успішність в тій чи іншій справі [10, с. 237]. 

У психології успіх розглядають як основу успішної самореалізації 

особистості (А. Адлер, К. Хорні К. Юнг), а також як тенденцію до 

самоактуалізації (А. Маслоу, К. Роджерс). 

З педагогічної точки зору, успіх настає в результаті продуманих та 

втілених в освітній процес стратегій та тактик вихователя, вчителя, 

викладача або вдалих виховних дій батьків стосовно власних дітей.  

Досліджуючи проблему успішної особистості, доктор філософських 

наук Г. Михайлишин дає таке трактування поняттю: «Успіх – це результат, 

який особистість досягла в процесі здійснення певних цілей, що стояли 

перед нею та є для неї важливими і призводять до особистого задоволення 

процесом життя внаслідок усвідомлення своєї самоефективності та 

самовдосконалення» [8]. 
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У свою чергу, успіх формує позитивний емоційний фон 

життєдіяльності, спонукає до пошуку креативних її форм.  Відтак, 

стверджує науковець, виникає необхідність у наукових розвідках, що 

пов’язані із формуванням особистості, яка усвідомлює свої можливості, 

прагне до самоосвіти, самовдосконалення, максимальної самореалізації, до 

досягнення щастя й успіху в житті [8]. 

Успішність, на думку вченого, визначається як загальне, системне 

явище, яке супроводжується життєвим досвідом і формується завдяки 

позитивному мисленню та способу життя особистості як її структурної 

складової. В основі успішності лежить мета досягнення успіху через 

цілеспрямовану діяльність і прагнення розвиватися гармонійно в усіх 

сферах суспільного життя [8]. 

Професор Г. Цвєткова зазначає, що творцями в педагогічній 

діяльності та інтелектуалами-аналітиками не народжуються. Усе залежить 

від того, які можливості особистість відкриває в  собі, як мотивує себе до 

самовдосконалення, як розв’язує основні завдання особистого та 

професійного розвитку [11, с. 107]. 

Отже, для студента закладу вищої освіти постає нагальне завдання 

досягти успіху, перш за все, в освітній діяльності. 

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» факультету педагогіки і 

психології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова впродовж навчання мають змогу вдосконалити рівень 

сформованості професійної культури під час проходження виробничої 

педагогічної практики в закладах дошкільної освіти.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (нова редакція) 

зазначено, що «найпершим суспільним середовищем для дитини стає 

заклад дошкільної освіти, метою якого є забезпечення гармонійного 

розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, 

виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до 

самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого 
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втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих. 

Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на 

сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною 

якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний 

потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» [2]. 

Щоб відповідати таким викликам сучасності, студент спеціальності 

дошкільної освіти повинен постійно займатися саморозвитком, 

самовдосконаленням, підвищувати рівень власної професійної культури з 

метою досягнення успіху в процесі взаємодії з вихованцями. Сьогодення 

засвідчує, що лише успішний педагог, який крокує шляхом особистісного 

зростання на принципах гуманізму, здатен сформувати подібні якості у 

дітей дошкільного віку.  

Пригадуючи дослідження представників класичного психоаналізу 

(З. Фрейд, О. Ранк та ін.) можемо засвідчити, що раннє дитинство (перші 

п’ять років життя) є фундаментом психічної структури особистості. На 

їхню думку, первинний емоційний досвід дитини, який вона набуває в сім’ї 

та закладі дошкільної освіти, детермінує універсальну тенденцію психіки 

до його повторення в інших умовах та значною мірою впливає на характер 

життєвої реалізації особистості. Звідси можна зробити висновок, що, чим 

сприятливішими були соціально-психологічні умови виховання дитини в 

дошкільному віці, тим успішнішою буде її реалізація в дорослому житті.  

Сьогодення підтверджують тенденцію до того, що у батьків та 

педагогів, які були компетентними, тобто мали знання про причини та 

наслідки належного рівня виховання в дитячі роки, діти зростають в 

умовах особистісної свободи, поваги, схвалення, психологічної підтримки і 

мають значно більше шансів стати успішними в майбутньому, реалізувати 

позитивні життєві сценарії.  

З цього приводу цінною є думка психолога С. Репетій, яка вважає, 

що дитина має виховуватись в атмосфері «необумовленої любові». Любов 

особистості, зокрема майбутнього вихователя має бути необумовленою, 
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тобто такою, яка існує незалежно ні від будь-чого. Це любов до себе, до 

інших людей, усього сутнього і сприяє духовному єднанню з Іншим. 

Вихователь, сповнений необумовленою любов’ю здатен виявляти це 

почуття, добираючи відповідні вислови, які демонструють дитині тепле, 

доброзичливе, позитивно емоційно забарвлене ставлення з домінантою на 

особистості дошкільника. Усе це є ознаками діалогічного спілкування, у 

якому людина визначається як найвища цінність [4].  

Тому вважаємо, що сучасна педагогічна освіта у закладах вищої 

освіти повинна мати гуманістичну спрямованість, розвивати у студентів 

педагогічних спеціальностей саме таку форму стосунків з дітьми як 

необумовлена любов до дітей.  

Перш за все, на нашу думку, дошкільна освіта – це саме той 

унікальний простір, на якому можливо досягти відчуття щасливості. Ця 

ланка освіти є базовою у розвитку дитини та становленні її як успішної або 

неуспішної особистості.  

У зв’язку з цим нами було розроблено програму психологічного 

супроводу дітей дошкільного віку, педагогів та батьків «Розвиток творчого 

потенціалу й винахідливості особистості – шлях до життєвого успіху». 

Основоположними у процесі розроблення програми стали слова Абрахама 

Маслоу про те, що, творча реалізація – це невід'ємна характеристика 

психічного здоров'я особистості. Людина, яка любить навколишній світ, 

людей, творчо працює, реалізує свої життєві здібності в гармонії з собою – 

щаслива людина [7]. 

Відтак, головне завдання нашої програми – гармонізація особистості 

дитини і дорослих, які входять в коло її найближчого спілкування, 

розвиток творчого потенціалу і винахідливості всіх учасників освітнього 

процесу (батьків, педагогів), формування готовності стати по-справжньому 

щасливою людиною. 

Розроблена нами програма використовується у процесі викладання 

курсу «Психологія дитячої творчості» студентам спеціальності 
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«Дошкільна освіта». Майбутні вихователі закладів дошкільної освіти 

набувають досвіду взаємодії з дошкільниками на засадах діалогічного 

спілкування в умовах креативно-збагаченого розвивального середовища. 

Під час оволодіння теоретичним матеріалом студенти ознайомлюються з 

основними чинниками розвитку винахідливості дитини – зовнішніми 

(соціально-психологічними й освітніми) та внутрішніми.  

На основі набутих знань під час практичних занять майбутні фахівці 

вправляються у використанні методів активізації творчого потенціалу та 

розвитку винахідливості дошкільників між собою, а потім застосовують 

практичний досвід у процесі проходження виробничої практики з дітьми 

дошкільного віку, описують отримані результати у курсових та дипломних 

проектах. Розроблена програма сприяє зростанню рівня прояву 

винахідливості дітей дошкільного віку, а також рівня компетентності 

батьків і педагогів з питань розвитку творчого потенціалу дошкільників.  

Також програма передбачає систему заходів роботи з педагогами та 

батьками, а саме: майстер-класи, бесіди, колоквіуми, «круглі столи», 

консультації з питань розвитку творчої особистості дітей дошкільного 

віку, створення креативно збагаченого освітнього середовища; тренінги з 

розвитку творчого потенціалу та винахідливості вихователів та членів 

родин вихованців.  

Окрім цього, розроблена нами програма спрямовується на розвиток 

соціальної винахідливості – вміння розуміти людей, співчувати їм, 

відчувати їх настрій, правильно реагувати на його зміни і створювати 

власні прийоми спілкування з оточуючими людьми [3]. Ми 

використовуємо серію ігор зі збагачення емоційної сфери, розуміння 

власного стану душі, розвитку рефлексії та емпатії дорослих і дітей. 

Всі проведені заходи сприяли ефективному формуванню професійної 

культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти.  

 Ми переконані в тому, що майбутній педагог у процесі навчання в 

закладі вищої освіти має перетворити своє життя на життєтворчість, під 



- 519 - 
 

якою розуміємо усвідомлену життєдіяльність, удосконалення своїх 

внутрішніх якостей, підвищення професійної культури, що відображається 

у відповідних поведінкових актах. Вважаємо, що відповідальне творення 

самого себе у різних сферах і є шляхом до успішної самореалізації 

особистості. У процесі формування професійної культури студенів 

спеціальності дошкільної освіти закладається фундамент їхньої 

успішності, оскільки упродовж навчання зі студентами проводиться 

цілеспрямована робота щодо активізації їхніх потенційних можливостей, 

спроможності набути необхідні знання, виробити вміння та навички 

майбутньої професійної діяльності, «виплекати» духовні чесноти. 

На наш погляд, фундаментальним у структурі професійної культури 

особистості майбутнього педагога є саме її духовно-творчий компонент. 

Духовне «Я» людини є глибинно-психологічним утворенням, 

усвідомлення якого сприяє духовному самовдосконаленню, 

життєтворчості за законами Краси, Добра, Істини, розвитку почуття 

духовної єдності з іншими як частинами Всесвіту. Результатом духовно-

творчого розвитку студента спеціальності дошкільної освіти, в першу 

чергу, має стати необумовлена любов до дітей, до себе та до інших людей 

[4]. 

У свою чергу, дослідник Т. Антоненко вважає, що «стратегічною 

картою» життєвого шляху особистості є ціннісно-смислова сфера, яка 

складається з таких людиноутворювальних домінант: особистісні цінності, 

особистісні смисли, ціннісно-смислові установки та ідеали. Саме в ідеалі 

сфокусовані найвищі цінності, які за своїм характером є піднесеними 

уявленнями про найкращі образи-зразки людського буття. При цьому 

також центроване місце віддається духовності як ядра ціннісно-смислової 

сфери особистості [1, с. 108]. 

Погоджуємося з думкою О. Нестерова, який стверджує, що духовна 

культура студента, як професійно значуща якість особистості, інтегрує 

духовні знання, спрямованість і досвід, які виступають внутрішнім 



- 520 - 
 

орієнтиром та регулятором дій і вчинків в педагогічному саморозвитку 

майбутнього вчителя. Духовна культура проявляється в ситуаціях 

особистісного самовизначення, морального вибору та міжособистісної 

взаємодії [9].  

Отже, зважаючи на вищесказане, можемо стверджувати, що 

формування професійної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти за всіма означеними критеріями призводить, на нашу 

думку, до досягнення ними успішності в освітній діяльності.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямі. Отже, пригадуючи слова В. Франкла про необхідність 

«пошуку людиною людяності в собі», можемо стверджувати, що в основі 

професійної культури майбутнього педагога має бути, перш за все, 

духовність як найвища людська чеснота. А духовно багата людина, у свою 

чергу, є щасливою, оскільки має чіткі установки, цілі, ідеали, знає чого 

хоче, і як цього досягти. А це, на нашу думку, і є шлях до успіху та 

самореалізації.  

Майбутній вихователь закладу дошкільної освіти, який 

характеризується наявністю у нього гуманістичних цінностей, позитивних 

особистісних і духовно-моральних установок, здібностей до ефективної 

самоорганізації діяльності, міжособистісної і соціальної взаємодії – 

успішна особистість в усіх сферах життєдіяльності.  

Таким чином, ми прийшли до висновку, що професійна культура є 

потужним чинником успішності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти в освітній діяльності, що, у свою чергу, обумовлює 

необхідність її целеспрямованого формування в освітньому процесі 

закладу вищої педагогічної освіти. При цьому, застосування розробленої 

нами програми психологічного супроводу дітей дошкільного віку, 

педагогів та батьків «Розвиток творчого потенціалу й винахідливості 

особистості – шлях до життєвого успіху» позитивно вплинуло на 
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формування професійної культури майбутніх педагогів, що, у свою чергу,  

спонукало їх до досягнення успіху в освітній діяльності.  

Перспективою подальших наукових розвідок буде розроблення та 

впровадження в освітній процес технології формування професійної 

культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, створення та 

втілення у викладацьку практику відповідного спецкурсу.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення цілісно-смислової сфери 

особистості майбутнього фахівця: дис. … д-ра псих. наук : 19.00.07 / Інститут 

психології ім. Г. С. Костюка, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 

2019. 527 с. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти / Наук. кер.: А. М. Богуш; Авт. кол-в: 

Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., 

Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., 

Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю.  

К.: Видавництво, 2012. 26 с. 

3. Гальченко В.М. Психологічні чинники розвитку винахідливості у дітей 

дошкільного віку: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Нац. пед. ун-т                           

ім. М. П. Драгоманова.  Київ, 2011. 20 с.  

4. Гальченко В.М., Репетій С.Т. Комунікативна компетентність як умова і 

наслідок духовно-творчого розвитку майбутніх педагогів : зарубіжна колективна 

монографія. Рига. Латвія: «Baltija Publishing», 2019. С.303-321.   

5. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. 2014.                    

№ 1556-VІІ. 
6. Игнатьев В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и 

государственной службы : контекст истории и современность : учебное пособие. Ростов 

н/Дону : изд. Центр «МарТ», 2000. 256 с. 

7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы : пер. с англ.   Москва : 

Смысл, 1999. 425 с. 

8. Михайлишин Г.Й. Успішність особистості: філософський та психолого-

педагоічний контекст // Збірник статей дев’ятої всеукраїнської практично-пізнавальної 

конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього». Наукове мислення, 2020. 

Режим доступу: https://naukam.triada.in.ua/index.php/arkhiv-konferentsij/arkhiv-

konferentsiji-9  

9. Нестеров А.К. Формирование духовной культуры студентов педагогических 

университетов в процессе освоения ценностного содержания культурологических 

дисциплин: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / ГОУ ВПО Оренбургский 

государственный педагогический университет . Оренбург, 2001. 184 с. 

10. Федосєєва А.М., Мальц Л.А. Проблема життєвої успішності та шляхи її 

дослідження / Людина в контексті епохи: мат-ли регіон. науч. конференції, присвяченій 

85-річчю М.Є. Бударіна (30 листопада 2005) . Омськ: ОмГПУ, 2005. С. 235-240. 

11. Цвєткова Г.Г. Креативність як здатність викладачів вищої школи до 

створення нової педагогічної реальності. / Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. №25. К., 2016. С.107. 

12. Шулигіна Р. А. Педагогічна етика як моральний вимір професійної 

діяльності майбутнього вчителя // Кам’янець-Подільський національний університет 



- 522 - 
 

імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України. Вип. 20 (1-2016). Ч. 1. 

Кам’янець-Подільський, 2016. С. 233-237. 

REFERENCES 

1. Antonenko T. L. (2019) Psychological Principles of the Future Specialist’s 

Personality’s Integral-Semantic Area Formation: dis. … PhD in Psychological Sciences: 

19.00.07 / Institute of Psychology. GS Kostyuk, National Academy of Pedagogical Sciences 

in Ukraine. Kyiv, Education, 527 p. [in Ukrainian]. 

2. The preschool education basic component (2012) / Science. head: A. M. Bohush; 

Author count: Bohush A.M., Belenka G.V., Bohinich O.L., Havrish N.V., Dolinna O.P., 

Ilchenko T.S., Kovalenko O.V., Lysenko G.M., Mashovets M.A., Nizkovskaya O.V., 

Panasiuk T.V., Pirozhenko T.O., Ponymanskaya T.I., Sidelnikova O.D., Shevchuk A.S., 

Yakimenko L.Y. Kyiv.: Publishing House, 26 p. [in Ukrainian]. 

3. Halchenko V.M. (2011) Psychological Factors of Development of Ingenuity at 

Children of Preschool Age: author's ref. dis. ... PhD in Psychological Sciences: 19.00.07 / 

Dragomanov Pedagogical State University. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian]. 

4. Halchenko V.M., Repetii S.T.(2019) Communicative Competence as a Condition 

and Consequence of Future Teachers’ Spiritual and Creative Development: foreign collective 

monograph. Riga. Latvia: Baltija Publishing, P .303-321. [in Latvia]. 

5. Law of Ukraine ‘On Higher Education’ (2014) // Bulletin of the Verkhovna Rada of 

Ukraine. № 1556-VІІ. [in Ukrainian]. 

6. Ignatiev V.G., Belolypetski V.K. (2000) Professional Culture and Public Service 

Professionalism: the History and Modernity Context: a textbook. Rostov-upon-Don: ed. MarT 

Center, 256 p. [in Russian]. 

7. Maslov A. (1999) New Frontiers of Human Nature: transl. with English Moscow: 

Smysl, 425 p. [in Russian]. 

8. Myhailyshyn H.Y. (2020) Personality’s Success: Philosophical and Psychological-

Pedagogical Context // Articles Collection of the Ninth all-Ukrainian Practical-Cognitive 

Conference ‘Scientific Thought of the Present and Future’, Access Mode: 

https://naukam.triada.in.ua/index.php/arkhiv-konferentsij/arkhiv-konferentsiji-9 [in 

Ukrainian]. 

9. Nesterov A.K. (2001) Formation of Pedagogical Universities Students’ Spiritual 

Culture in the Process of the Culturological Disciplines Value Content Mastering: author's ref. 

dis. … PhD in Psychological Sciences: 13.00.01 / GOU VPO the Orenburg state pedagogical 

university. Orenburg, 184 p. [in Russian]. 

10. Fedoseyeva A.M. (2005) The Life Success Problem and the Ways of its Research / 

А.М. Fedoseyeva, L.A. Maltz / / The Individual in the Context of the Era: Region. Scientific 

Conference Dedicated to the 85th Anniversary of ME Budarin (November 30, 2005). Omsk: 

OmGPU, P. 235-240. [in Russian]. 

11. Tsvіetkova H.H. (2016) Creativity As the Ability of High School Teachers to 

Create a New Pedagogical Reality. / Pedagogical Education: Theory and Practice. 

Psychology. Pedagogy. Collection of Scientific Works. №25. K., P.107. [in Ukrainian]. 

12. Shulyhina R. A. (2016) Pedagogical Ethics as a Moral Dimension of the Future 

Teacher Professional Activity // Ohienko Kamenets-Podolsky National University; 

Pedagogical Institute of Ukraine Pedagogical Sciences National Academy Vip. 20 (1-2016). 

Part 1. Kamyanets-Podilsky, P. 233-237. [in Ukrainian]. 

  

https://naukam.triada.in.ua/index.php/arkhiv-konferentsij/arkhiv-konferentsiji-9

