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ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

Стаття присвячена аналізу наукових публікацій з висвітлення проблеми психологічної підготовки май-

бутніх вчителів, що індексуються в міжнародній базі Web of Science, за останні двадцять років. Було встанов-

лено, що до 2008 року спостерігався занижений рівень уваги вчених до висвітлення наукових досліджень, при-

свячених проблемі психологічної підготовки вчителя. Переважна більшість публікацій - статті, в яких розгля-

даються дані формування необхідних професійних компетенцій з психологічною складовою у майбутніх вчи-

телів; висвітлюються інновації в формах та методах опанування психологічними знаннями; наводяться дані, 

присвячені змісту освітньої психології як наукової дисципліни, тощо. Проте проаналізовані наукові праці мають 

обмежений характер та не враховують досить актуальні напрямки досліджень із зазначеної тематики.  
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Вступ та сучасний стан досліджуваної про-

блеми 
Учительська професія, за класифікацією 

Є. Клімова (1985), відноситься до групи професій, 

предметом яких є інша людина, тому підготовка 

фахівця має містити психологічну компоненту. Для 

суспільства логічно очікувати, що необхідні 

спеціалізовані знання, відповідні навички і базові пси-

хологічні компетенції повинні бути набутими май-

бутнім педагогом на етапі початкової професіо-

налізації в профільних навчальних закладах (Chebykin, 

2017). При цьому вчитель повинен здобути не тільки 

важливі професійні психологічні компетенції, а й бути 

психологічно підготовленим до викликів сучасної 

школи, яка, не зважаючи на свою консервативність, 

постійно удосконалюється, виходячи з потреб ро-

звитку суспільства. Психологічна підготовка вчителів 

у ЗВО України опосередковано відображається в 

розподілі навчальних годин психологічних дисциплін, 

їх змісті та співвідношенні аудиторних годин. 

Порівняльний аналіз навчальних планів майбутніх 

вчителів у різних ЗВО нашої країни засвідчив зни-

ження обсягів психологічних дисциплін, що не сприяє 

формуванню необхідних професійних компетенцій 

майбутніх педагогів (Слободянюк, 2019).  

Враховуючи актуальність проблеми, ми поста 

вили мету здійснити аналіз наукових публікацій з про-

блеми психологічної підготовки вчителя, що маються 

у міжнародних науково-метричних базах, які надруко-

вані за останні 20 років. Досягнення поставленої мети 

передбачало розв’язання конкретних завдань, а саме: 

аналіз публікацій за їх науковою специфікою; узагаль-

нення динаміки публікацій, присвячених зазначеній 

проблемі по рокам; дослідження змістовної спрямова-

ності публікацій.   

Методи дослідження 

З метою розв’язання поставлених завдань, нами 

були використані такі теоретичні методи дослідження: 

аналіз психолого-педагогічних джерел з досліджуваної 

проблематики, узагальнення та систематизація даних 

щодо системи психологічної підготовки майбутніх пе-

дагогів у більш ніж 20 країнах.  

Основними дослідницькими матеріалами для 

цього дослідження виступили публікації з зазначеної 

проблеми, що представлені в міжнародній науково-

метричній базі Web of Sсience за останні двадцять 

років.  

Результати 

Як показав аналіз, з 2000 по 2019 роки до-

слідження проблеми психологічної підготовки май-

бутніх педагогів є обмеженим та фрагментарним 

(рис.1). 

 

 
Рис.1. Кількість публікацій за їх науковою специфікою 
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Як бачимо з рисунку, станом на кінець 2019 року 

нам вдалося віднайти лише 159 джерел, в яких розгля-

даються прямо чи опосередковано різні аспекти психо-

логіної підготовки в освітньому процесі майбутніх 

вчителів. Переважна більшість це - статті, другу схо-

динку займають різні матеріали, які торкаються норма-

тивних та навчально-методичних аспектів. Також        

маються науково-пошукові дослідження у вигляді 

оглядів, методичних матеріалів, розділів книг, тез до-

повідей, які коливаються від двох до шости. 

Виконане дослідження також дозволило узагаль-

нити динаміку публікацій, присвячених зазначеній 

проблемі по рокам (див.рис.2).   

 
 

 

Рис.2. Кількість наукових публікацій по рокам 

 

Як видно з наведеного рисунку, умовно можна 

виділити три етапи з вказаної тематики:  

- перший - з 2000 по 2008 рік - умовно нами 

названий, як етап сталого, заниженого рівня уваги вче-

них до висвітлення наукових досліджень, присвячених 

проблемі психологічної підготовки вчителя; 

- другий - 2010-2014 роки, як етап поступо-

вого збільшення публікацій;  

- третій - 2016-2018 роки, як етап суттєвого  

збільшення публікацій. 

Ми пояснюємо таку динаміку глобалізаційними 

процесами в освіті, коли психологічна підготовка вчи-

теля виступає не тільки на один з важливих рівнів про-

фесіоналізації вчителів, а ще як і певна умова інтен-

сифікації та індивідуалізації навчального процесу. 

Цікавим виявилася представленість наукових 

публікацій вчених різних країн (див. табл.1).   

 

Таблиця 1 

Публікації з проблеми психологічної підготовки майбутніх вчителів у різних країнах 
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Як видно з наведеної таблиці, умовно можна 

виділити дві групи країн, в яких проводяться 

відповідні дослідження. Лідируючу позицію тут зай-

мають публікації російських, американьких, іспансь-

ких, українських та румунських вчених за даним 

напрямом (від 41 до 10 одиниць). Другу групу пред-

ставляють публікації вчених інших країн, що колива-

ються від однієї до шости. 

Наведені дані ми пояснюємо кількома факторами. 

По-перше, тим, що в лідируючу групу увійшли вчені 

держав, в яких мається достатня кількість періодичних 

та інших видань, що індексуються у відповідній 

міжнародній базі даних. По-друге, в цих країнах ще 

зберігаються наукові традиції, наукові школи, які ре-

алізують свої дослідження з проблематики, яка тор-

кається психологічної підготвоки вчителя. По-третє, 

вчені з зазначених країн спроможні вносити досить ви-

соку плату за друк своїх праць.   

Щодо другої групи, то очевидно, вчені цих країн 

не відносять вказані міжнародні видання до авторитет-

них. По-друге, внутрішня політика наукової діяльності 

не передбачає необхідності презентувати національні 

дослідження в цих міжнародних нуково-метричних ба-

зах. 

Важливим в роботі виступив аналіз змісту 

публікацій, який засвідчив, що в 56 публікаціях розгля-

даються дані формування необхідних професійних 

компетенцій з психологічною складовою у майбутніх 

вчителів та їх психологічної готовності до професійної 

діяльності. У 12 публікаціях представлені результати 

досліджень психологічних інтервенцій в освітніх про-

грамах підготовки вчителів, відповідних до них стан-

дартів (5) та їх модернізації з урахуванням практичних 

вимог (32). У 24 джерелах наводяться дані, присвячені 

змісту освітньої психології як наукової дисципліни. 

Виявлені результати досліджень, де висвітлюються ін-

новації в формах та методах опанування психо-

логічними знаннями (15) та врахуванні кроскультур-

ної, національної специфіки психологічної підготовки 

вчителів різних предметних спеціальностей відповідно 

до рівня вищої освіти (бакалаврського, магістерського 

та аспірантського) (42). Виявлено дослідження, в яких 

представлені результати вивченя сприйняття студен-

тами-педагогами та досвідченими вчителями науко-

вого та практичного змісту психологічних дисциплін 

(педагогічної писхології, шкільної психології, 

освітньої психології, загальної психолоігї та психо-

логії розвитку). У 13 публікаціях презентуються ре-

зультати досліджень психологічного навчання в про-

фесійному полі вчителя та його кар’єрному зростанні 

(2).  

Окремо слід виділити дослідження, в яких наво-

дяться дані про особливості психолого-педагогічної 

підготовки вчителя та її результативності при 

взаємодії з учнями, з урахуванням оцінки роботодавців 

щодо задоволеністю їх роботою (Марголіс, 2015: 45-

46; Brabeck, Dwyer, Carol, Geisinger, Kurt, Brabeck, 

Dwyer, Geisinger, Marx, Noell, Pianta, Subotnik, Worrell, 

2016). В цьому аспекті слід також навести дані тесту-

вання випускників педагогічних університетів 

відносно їх  задоволеності  рівнем  психолого-педаго- 

гічної підготовки (Lohse-Bossenz, Kunina-Habenicht, 

Dicke, Leutner, Kunter,  2015).   

В різних країнах проводяться дослідження з 

вивчення ефективності національних програм 

підготвоки вчителя, враховуючи інтеграцію знань пси-

хопедагогіки (Куба) (Valladares, Adalia, Pichs, Anto-

nia, Dominguez, Urdanivia, 2018), ключову роль педа-

гогічної психології у професійному становленні вчи-

теля (Німеччина, (Австрія) (Deibl, Zumbach, Geiger, Vi-

ola, et al., 2018), (США) (Willingham, 2017), (Канада) 

(Joy, Paul, Adey, Wilmott, 2016), (Spinath, 2012); оцінку 

характеру застосування вчителями на практиці умінь 

та навичок педагогічної психології (Іспанія) (Alvarez, 

Weise, Vall, Gonzalez, Morodo, 2018).  

До важливих досліджень, що привертають наші 

інтереси, слід віднести публікації, в яких вводиться 

трирічний модуль курсу «Психологія навчання мате-

матиці», спрямований на вироблення у студентів ком-

петенцій щодо сенсибілізації математичного мислення 

(власного та учнів) (Lin, Yang, Chang, 2018). 

Виявлено публікації, в яких робляться спроби за-

пропонувати систему підготовки педагогічних 

фахівців, у контексті своєї відповідності запитам про-

фесійної діяльності, покликану подолати професійну 

дилему випускника педагогічного закладу щодо її зба-

лансованості. Тобто, балансу між підготовкою до 

викладання предмету та формуванням психологічної 

грамотності щодо супроводу учня, управління 

соціально-психологічними процесами життя класу, 

взаємодії з батьками та колегами тощо (Gravett, Hen-

ning, Eiselen, 2011: 139). 

Узагальнення дає підставу відмітити, що, не зва-

жаючи на широке коло проблематики питань, які до-

сліджуються у фаховій підготовці студентів-педагогів 

та досвідчених вчителів, ще залишається їх досить 

значні кола, які не знайшли своє відображення в до-

слідженнях різних вчених. До останніх слід віднести 

психологічну підготовку вчителя до соціально-психо-

логічних умов організації навчального процесу, пи-

тання психологічної взаємодії, подолання конфліктних 

ситуацій, емоційну регуляцію навчальної діяльності, 

психологічної саморегуляції, врахування психо-

логічних особистісних особливостей майбутніх педа-

гогів при їхній фаховій підготовці. 

Висновки 

Таким чином, узагальнюючи аналіз наведених 

результатів досліджень, можна зробити такі попередні 

висновки. По-перше, показано, що висвітлення в 

наукових працях відносно психологічної підготовки 

вчителя, що індексуються в міжнародній базі Web of 

Science, мають обмежений характер як за кількістю, 

так і за напрямками.  

По-друге, виявлено, що, з урахуванням специфіки 

направленості друкованих результатів досліджень, 

можна умовно поділити на ті, що відображають статті, 

розділи книг, огляди, тези, тощо. При цьому, 

домінуючими виступають статті та різні нормативні 

матеріали.  

По-третє, встановлено, що згідно динаміки 

презентації наукових досліджень, що висвітлюються у 

вказаній міжнародній базі даних, мають тенденцію до 

їх суттєвого збільшення, починаючи з 2015 року. 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Brabeck,%2525252520Mary%2525252520M.&dais_id=1520107&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Dwyer,%2525252520Carol%2525252520Anne&dais_id=1791795&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Geisinger,%2525252520Kurt%2525252520F.&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Geisinger,%2525252520Kurt%2525252520F.&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Geisinger,%2525252520Kurt%2525252520F.&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D6StciPObFqIThtT8Fc&author_name=Geisinger,%2525252520Kurt%2525252520F.&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E2haQHEoeZZR5yUe8zs&author_name=Dwyer,%2525252520CA&dais_id=1791795&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E2haQHEoeZZR5yUe8zs&author_name=Dwyer,%2525252520CA&dais_id=1791795&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E2haQHEoeZZR5yUe8zs&author_name=Geisinger,%2525252520KF&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E2haQHEoeZZR5yUe8zs&author_name=Geisinger,%2525252520KF&dais_id=1325983&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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По-четверте, розкрито, що умовно вчених різних 

країн, які друкують свої результати наукових 

досліджень в виданнях, що індексуються відповідною 

міжнародною базою даних, можна віднести до двох 

груп: ті, які відносно значно представлені та ті, які, 

навпаки, обмежено.  

По-п’яте, змістовна спрямованість результатів 

досліджень, що висвітлюються в даній міжнародній 

науково-метричній базі даних, не зважаючи на їх 

актуальність, обмежуються достатньо вузьким колом, 

яке не враховує досить актуальні напрямки 

досліджень, які пов’язані зі специфікою психологічної 

підготовки вчителя. Поясненням такого стану може 

бути досить невелика кількість періодичних і інших 

видань в значної кількості держав, роботи яких 

індексуються у вказаній міжнародній науково-

метричній базі даних, а також нерідко завелика сплата 

за їх друк. 
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TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

 The article is devoted to the analysis of scientific publications on the problem of psychological training of future 

teachers, which have been published in the international database of Web of Science, for the last twenty years. It was 

found that until 2008 there was an underestimated level of attention of scientists to the issues of scientific research on the 

problem of psychological training of future teachers. The vast majority of publications are articles which explore the 

formation of the necessary professional competencies with a psychological component in future teachers; innovations in 
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