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АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті здійснено психологічний аналіз феномену адаптації майбутніх
педагогів до професійної діяльності під час їхнього навчання у закладі
вищої освіти. Під професійною адаптацією до педагогічної діяльності
вчені розуміють процес активної взаємодії особистості майбутнього педагога та педагогічного середовища, спрямований на підтримку їхньої
динамічної рівноваги, що забезпечує ефективність педагогічної діяльності, розвиток шкільного колективу і особистості педагога, його професійну самореалізацію.
Адаптація до професійної діяльності являє собою процес досягнення
органічної єдності між нормативно закріпленими вимогами до педагогічної діяльності та власними потребами, інтересами і можливостями
студентів як майбутніх педагогів. У результаті такої єдності спостерігається формування системи професійних знань, вмінь, навичок майбутніх педагогів, розвиток їхніх професійних якостей, сформованість професійної майстерності та компетентності; єдність педагога з учнями та
педагогічним колективом; вироблення стійкого позитивного ставлення
до професії, зрілість фахівця і самореалізація особистості.
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Адаптація до професійної діяльності трактується вченими як заключний етап процесу професійної орієнтації, як комплексна система засобів, спрямована на надання допомоги людині в його пристосуванні до
психологічних, організаційних, технологічних умов професійної діяльності у конкретному закладі із врахуванням його специфіки, що позитивно відображається на професійному становленні. Як показує практика, професійна адаптація на психофізіологічному, власне професійному,
соціально-психологічному та особистісному рівнях починається під час
навчально-виховного процесу у виші. Психофізіологічний рівень адаптації передбачає входження студентів в умови навчальної діяльності у
виші, пов’язані з емоційно-психічним напруженням. Власне професійна
адаптація відображає рівень взаємодії майбутніх фахівців із професійної середовищем, яке здійснюється у двох напрямках. Перше напрям передбачає адаптацію до нових умов навчання у виші, другий – полягає у
розкритті змісту й особливостей педагогічної діяльності. На цьому рівні
спостерігається адаптація до навчальної, науково-методичної та організаційно-виховної видів діяльності. Тобто перший напрям передбачає
формування базового психофізичного, морального та інтелектуального
потенціалу, необхідного для ефективної професійної трудової діяльності; профорієнтацію молоді; допрофесійну підготовку.
Ключові слова: адаптація; майбутні педагоги; професійна діяльність;
навчання; заклад вищої освіти.

1. ВСТУП

Сучасна школа має гостру потребу у молодих педагогах, здатних
адекватно реагувати на зміни ситуації в освітянській сфері, специфіку
педагогічних систем, нові умови професійної діяльності. Відомо, що
закінчення закладу вищої освіти, отримання диплома ще не означає,
що педагог-початківець вже є професіоналом. На нього чекає довгий
період адаптації – “вживання” у педагогічну професію у нелегких сучасних умовах економічної і соціально-політичної турбулентності.
Тому підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах зростаючих вимог сучасної системи освіти України, яка переживає
постійні трансформації і здатних успішно адаптуватися у сучасних соціокультурних умовах, стає усе більш актуальною [16]. Як показують
результати досліджень, сучасні тенденції, на жаль, мають виражений
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негативний характер, коли небагато випускників педагогічних вишів
йдуть працювати за фахом. Пов’язано це із тим, що інститути освіти,
що сприяють професійній адаптації педагогів-початківців до норм і
вимог педагогічної професії, не враховують суперечності, які супроводжують цей процес у молодих педагогів, вплив зовнішніх чинників, що сприяють або перешкоджають їхній професійній адаптації [9],
[10], [12], [13], [18].
Постановка проблеми. Сучасна ситуація у системі освіти України є такою, що більшість педагогів-початківців відчувають значні
труднощі на етапі входження у професію [4], [8], [17]. Це обумовлено впливом багатьох чинників. З одного боку, практика показує, що
якість професійної підготовки майбутніх педагогів не відповідає повною мірою тим вимогам і запитам, які висуває по відношенню до них
сучасна школа. З іншого боку, у школах, як правило, відсутня яка-небудь система супроводу та підтримки молодих педагогів. Відсутність
диференційованого підходу по відношенню до педагогів із боку керівництва освітніх установ обумовлює те, що педагоги-початківці із
перших днів роботи потрапляють в умови, що утрудняють їхню професійну адаптацію.
Як результат, перебіг професійної адаптації педагога-початківця
у кожного є індивідуальним. Часто він може утруднюється об’єктивними причинами: нездоровою морально-психологічною обстановкою
у педагогічному колективі, побутовою невлаштованістю педагога-початківця і т. п. У той же час, як свідчать дані опитувань як самих молодих фахівців, так і інших працівників освіти (керівників шкіл, досвідчених вчителів), вирішальним чинником в адаптації випускників
педагогічних вишів є їхня професійна компетентність, ступінь розвиненості професійно значущих особистісних якостей [15].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури дозволив виокремити групу дослідників, які займалися вивченням проблеми професійної адаптації, у т. ч.
педагогів (Г. О. Балл, С. Г. Вершловській, О. М. Галус, В. І. Ковальчук,
С. М. Кулик, Н. Г. Ничкало, А. А. Шиян, Я. В. Абсалямов та ін.). Під
адаптацією до професійної діяльності вчені розуміють процес актив122
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ної взаємодії особистості педагога та педагогічного середовища, спрямований на підтримку їхньої динамічної рівноваги, що забезпечує
ефективність педагогічної діяльності, розвиток шкільного колективу
і особистості педагога, його професійну самореалізацію. Результатом
цього виду адаптації є сформованість професійної майстерності та
компетентності; єдність педагога з учнями та педагогічним колективом; вироблення стійкого позитивного ставлення до професії, зрілість
фахівця і самореалізація особистості.
Адаптація до професійної діяльності трактується вченими як заключний етап процесу професійної орієнтації, як комплексна система
засобів, спрямована на надання допомоги людині в його пристосуванні до психологічних, організаційних, технологічних умов професійної
діяльності у конкретному закладі із врахуванням його специфіки, що
позитивно відображається на професійному становленні.
Зокрема О. М. Галус розглядає адаптацію до професійної діяльності як процес досягнення оптимального співвідношення між вимогами, які висуває суспільство до професії педагога у цілому, та їхню
реалізацією у власній педагогічній діяльності особистості студента,
що адаптується, до конкретних особливостей навчально-виховного
процесу у виші, школі і його учасників [6].
На думку В. В. Васильєва, Н. Г. Ничкало, М. В. Слепцової та
О. М. Попової, адаптація до професійної діяльності – це пристосування індивіда до нового виду професійної діяльності, нового соціального оточення, умов праці і особливостей конкретної спеціальності [8],
[11], [16]. Основною причиною настання кризи на етапі професійної
адаптації вони вважають розбіжність реальної професійному житті зі
сформованими уявленнями та очікуваннями.
Адаптацію до професійної діяльності педагога Г. П. Баранова пропонує розглядати як процес активного входження в учительську діяльність молодого фахівця для досягнення ним високої результативності праці в оптимально короткий період [2].
С. О. Боровикова, Т. П. Водолазська, М. О. Дмитрієва та ін. зазначають, що під адаптацією до професійної діяльності найчастіше розуміють процес становлення, відновлення і підтримання динамічної
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рівноваги у системі “суб’єкт праці – професійне середовище”, який
сприяє успішному здійсненню професійної діяльності людини [14].
Адаптацію до професійної діяльності Н. Г. Ничкало розглядає
як адаптацію людей різних поколінь до самостійної продуктивної
трудової діяльності; процес або результат процесу пристосування
працівника у початковий період його роботи на конкретному підприємстві до особливостей робочого місця і організації праці на підприємстві [5].
Як зазначає М. О. Годник, адаптація до професійної діяльності молодого педагога складається із трьох основних етапів: довузівський –
усвідомлений вибір професії, мотивація, професійна орієнтація на
професію вчителя; вузівський – методологічна, методична та теоретична підготовка у виші та фундаментальний науковий – проходження виробничої практики і самостійна робота у школі [7].
Мета статті – психологічний аналіз феномену адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності під час їхнього навчання у закладі вищої освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як зазначає Н. В. Горбунова, специфіка адаптації обумовлена
багатофункціональністю, поліструктурностью, поліпредметного педагогічної праці та ускладнюється перманентними реформами, які
відбуваються сьогодні в освітньому просторі. Складність педагогічної
діяльності ще і у тому, що остання містить різнопланові загальні і конкретні освітні завдання, організаційні форми освіти і самоосвіти [8].
Вони виходять із того, що професійне становлення молодого педагога – це тривалий і напружений процес, який починається задовго до
його безпосередньої педагогічної праці. Цьому присвячуються роки
навчання у педагогічному виші, поглиблена самоосвіта в процесі оволодіння секретами професії, знайомство із кращими педагогічними
практиками.
З одного боку, адаптація впливає на становлення особистості як
представника певної професії, а з іншого, – характер адаптаційного
процесу значною мірою регулюється і направляється конкретною
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особою із врахуванням її мотивів і інтересів. Тому зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають переосмислення концепції
підготовки майбутніх педагогів під час їхнього навчання у педагогічному виші. Перш за все, мова йде про створення сприятливих умов
для успішної адаптації до професійної діяльності студентів-першокурсників. Важливість вирішення цієї проблеми пояснюється тим,
що у них змінюється провідний вид діяльності, зростають психічні
перевантаження, емоційне напруження, що призводить до зниження
успішності навчальної діяльності, а відповідно і до зниження рівня
формування професійних компетенцій.
На думку М. В. Слепцової, О. М. Попової, заклад вищої освіти
може створювати необхідні умови для самої активної участі майбутніх педагогів у професійній діяльності шляхом їхнього включення у
роботу різних професійних, творчих і наукових об’єднань та співтовариств, що сприятиме акумуляції різноманітного досвіду і, відповідно,
можливості вибору різних варіантів і моделей професійної кар’єри.
Також виш може ініціювати і заохочувати створення науково-дослідних робочих груп у межах підготовки грантових заявок, науково-дослідних робіт у вигляді держзамовлень чи ініціативних, науково-практичних конференцій тощо, куди, крім самих педагогів-практиків, включаються і студенти, діяльність організована за проектним
принципом.
Саме навчання з окремих дисциплін (як правило, профільних чи
спеціальних) може бути організовано як розробка і захист проекту
(наприклад, у межах навчання педагогічної та вікової психології, студентські мікрогрупи моделюють свою команду, розробляють її місію,
описують цілі, завдання, конкурентні переваги, обґрунтовують кадрову політику, пропонують систему мотивації.
З іншого боку, важливу роль у процесі “вживання у професію” відіграє педагогічна практика студентів [1]. Саме вона містить великі
можливості для формування внутрішньої установки на педагогічну
професію. У процесі практики інтенсифікується процес професійного
становлення майбутнього педагога, його самоосвіти і самовиховання,
здійснюється перевірка ступеня професійної підготовленості та при125

№ 4(15)
2019

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

датності до педагогічної діяльності, рівня педагогічної спрямованості.
Діяльність студентів під час практики є аналогом майбутньої професійної діяльності, вона є адекватною змістом і структурою педагогічної діяльності, організовується у реальних умовах школи і характеризується тим же різноманіттям відносин (з учнями, їхніми батьками,
педагогами) і функцій, що і діяльність вчителя. Вже із молодших курсів завдяки педагогічній практиці у студентів з’являється можливість
перевірки та оцінки себе як майбутнього педагога, власної професійної підготовки і придатності.
Адаптація до професійної діяльності є адаптацією до самостійної
трудової діяльності. Попередня адаптація до професійної діяльності
починається під час навчання в загальноосвітній школі. Як показує
практика, адаптація до професійної діяльності на психофізіологічному, власне професійному, соціально-психологічному та особистісному
рівнях починається під час навчально-виховного процесу у виші [3].
Психофізіологічний рівень адаптації передбачає входження студентів
в умови навчальної діяльності у виші, пов’язані з емоційно-психічним напруженням. Власне професійна адаптація відображає рівень
взаємодії майбутніх фахівців із професійної середовищем, яке здійснюється у двох напрямах. Перший напрям передбачає адаптацію до
нових умов навчання у виші, другий – полягає у розкритті змісту та
особливостей педагогічної діяльності. На цьому рівні спостерігається
адаптація до навчального, науково-методичного та організаційно-виховного видів діяльності. Тобто перший напрям передбачає формування базового психофізичного, морального та інтелектуального потенціалу, необхідного для ефективної професійної трудової діяльності; профорієнтацію молоді; допрофесійну підготовку.
Адаптація до професійної діяльності являє собою процес досягнення органічної єдності між нормативно закріпленими вимогами до
педагогічної діяльності та власними потребами, інтересами і можливостями студентів як майбутніх педагогів. У результаті такої єдності
спостерігається формування системи професійних знань, умінь, навичок майбутніх педагогів, розвиток їхніх професійних якостей. Серед
компонентів адаптації до професійної діяльності можна виокремити
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такі: адаптація до загальнокультурних цінностей і норма професійно-трудової діяльності; оволодіння професійними техніко-технологічними операціями; адаптація до фізичних умов і режиму праці на
робочому місці; адаптація до специфічних культурних норм, цінностей установи; адаптація до специфічних міжособистісних взаємин.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Адаптація до професійної діяльності являє собою складний процес включення особистості у різні структурні елементи виробничого
середовища для виконання професійних функцій. Процес включення
має активний характер, так як особистість не лише пристосовується
до умов професійного середовища, а й активно змінює їх. Вона забезпечує процес входження особистості майбутнього педагога у професійне середовище шляхом його взаємодії із цим професійним середовищем, під час якого формуються знання, вміння, професійно значущі
якості особистості, необхідні для подальшого професійного розвитку,
професійного росту та самовдосконалення.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів окресленої
проблеми. Перспективним напрямом дослідження адаптації до професійної адаптації на початковому етапі професіоналізації майбутніх
педагогів можна вважати її подальше вивчення відповідно до фахової
спеціалізації, гендерних і статевих чинників, розробки різноманітних
формувальних технологій, що сприятимуть підвищенню рівня адаптованості та розвитку адаптивності як особистісної властивості майбутнього педагога.
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Kоzаk Оlgа. Аdаptаtіоn оf Futurе Еduсаtоrs tо Prоfеssіоnаl Асtіvіty аs а
Subjесt оf Psyсhоlоgісаl Rеsеаrсh
Thе аrtісlе dеаls wіth thе psyсhоlоgісаl аnаlysіs оf thе phеnоmеnоn оf
аdаptаtіоn оf futurе tеасhеrs tо prоfеssіоnаl асtіvіty durіng thеіr studіеs іn
hіghеr еduсаtіоn. By prоfеssіоnаl аdаptаtіоn tо pеdаgоgісаl асtіvіty, sсіеntіsts
undеrstаnd thе prосеss оf асtіvе іntеrасtіоn bеtwееn thе futurе tеасhеr аnd thе
pеdаgоgісаl еnvіrоnmеnt, аіmеd аt mаіntаіnіng thеіr dynаmіс еquіlіbrіum,
whісh еnsurеs thе еffесtіvеnеss оf pеdаgоgісаl асtіvіty, thе dеvеlоpmеnt оf
thе sсhооl stаff аnd thе tеасhеr’s pеrsоnаlіty, hіs prоfеssіоnаl sеlf-rеаlіzаtіоn.
Аdаptаtіоn tо prоfеssіоnаl асtіvіty іs thе prосеss оf асhіеvіng оrgаnіс unіty
bеtwееn thе nоrmаtіvе rеquіrеmеnts fоr tеасhіng асtіvіtіеs аnd studеnts’ оwn
nееds, іntеrеsts аnd оppоrtunіtіеs аs futurе еduсаtоrs. Аs а rеsult оf suсh
unіty, thе fоrmаtіоn оf а systеm оf prоfеssіоnаl knоwlеdgе, skіlls, skіlls оf
futurе tеасhеrs, thе dеvеlоpmеnt оf thеіr prоfеssіоnаl quаlіtіеs іs оbsеrvеd,
thе fоrmаtіоn оf prоfеssіоnаl skіlls аnd соmpеtеnсе; thе unіty оf thе tеасhеr
wіth pupіls аnd tеасhіng stаff; dеvеlоp а sustаіnаblе pоsіtіvе аttіtudе tо thе
prоfеssіоn, mаturіty spесіаlіst аnd pеrsоnаl fulfіllmеnt.
Аdаptаtіоn tо prоfеssіоnаl асtіvіty іs іntеrprеtеd by sсіеntіsts аs thе fіnаl stаgе
оf thе prосеss оf vосаtіоnаl guіdаnсе, аs а соmplех systеm оf tооls аіmеd аt
hеlpіng а pеrsоn tо аdаpt tо thе psyсhоlоgісаl, оrgаnіzаtіоnаl аnd tесhnоlоgісаl
соndіtіоns оf prоfеssіоnаl асtіvіty іn а pаrtісulаr іnstіtutіоn, tаkіng іntо
ассоunt іts spесіfісіty, whісh pоsіtіvеly rеflесts оn prоfеssіоnаl dеvеlоpmеnt. Аs
prасtісе shоws, prоfеssіоnаl аdаptаtіоn оn physіоlоgісаl асtuаlly prоfеssіоnаl,
sосіо-psyсhоlоgісаl аnd pеrsоnаl lеvеls bеgіns durіng thе еduсаtіоnаl prосеss
аt thе Unіvеrsіty. Psyсhо-physіоlоgісаl lеvеl оf аdаptаtіоn іnvоlvеs thе еntry оf
studеnts іn соndіtіоns оf еduсаtіоnаl асtіvіty іn thе Unіvеrsіty аssосіаtеd wіth
еmоtіоnаl аnd mеntаl strеss. Асtuаlly prоfеssіоnаl аdаptаtіоn rеflесts thе lеvеl
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оf іntеrасtіоn оf futurе spесіаlіsts wіth thе prоfеssіоnаl еnvіrоnmеnt, whісh
іs саrrіеd оut іn twо dіrесtіоns. Thе fіrst dіrесtіоn іnvоlvеs thе аdаptаtіоn
tо nеw соndіtіоns оf study аt thе Unіvеrsіty, аnd thе sесоnd іs tо rеvеаl thе
соntеnt аnd fеаturеs оf pеdаgоgісаl асtіvіty. Аt thіs lеvеl thеrе іs аdаptаtіоn
tо thе еduсаtіоnаl, sсіеntіfіс-mеthоdісаl аnd оrgаnіzаtіоnаl аnd еduсаtіоnаl
асtіvіtіеs. Thаt іs, thе fіrst dіrесtіоn іnvоlvеs thе fоrmаtіоn оf bаsіс psyсhоphysісаl, mоrаl аnd іntеllесtuаl саpасіtіеs rеquіrеd fоr еffесtіvе prоfеssіоnаl
wоrk; yоuth саrееr guіdаnсе; prе-vосаtіоnаl trаіnіng.
Kеy wоrds: аdаptаtіоn; futurе tеасhеrs; prоfеssіоnаl асtіvіty; еduсаtіоn; іnstіtutіоn оf hіghеr еduсаtіоn.
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