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Завдання 1. Обґрунтувати теоретичні засади, категоріальний

апарат дослідження, охарактеризувати етапи психолого-

педагогічного супроводу особистісного і професійного розвитку

майбутніх педагогів в умовах реалізації нових освітніх стандартів

За результатами аналізу теоретичних і нормативно-правових джерел
обґрунтовано теоретичні засади психолого-педагогічного супроводу особистісно-
професійного розвитку студентів педагогічних спеціальностей в умовах змін
освітніх стандартів

Уточнено критерії (синергетичний, динамічний, інтраперсональний),
індикатори (ціннісно-вмотивований, когнітивно-знаннєвий, самовивчення,
процесуальний, саморух) та рівні психолого-педагогічного супроводу
особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в умовах освітніх змін

Обґрунтовано етапи психолого-педагогічного супроводу особистісно-
професійного розвитку майбутніх педагогів в умовах реалізації нових освітніх
стандартів (ціннісно-ідентифікаційний, мотиваційно-пізнавальний, конструктивно-
діяльнісний, рефлексивно-прогностичний)

27.07.2022ПІБ доповідача, посада

Результати дослідження на теоретичному рівні



Завдання 1. Обґрунтувати теоретичні засади, категоріальний

апарат дослідження, охарактеризувати етапи психолого-

педагогічного супроводу особистісного і професійного розвитку

майбутніх педагогів в умовах реалізації нових освітніх стандартів

Здійснено підбір та систематизовано діагностичні інструменти щодо психолого-
педагогічного супроводу особистісного і професійного розвитку майбутніх
педагогів в умовах освітніх змін

Виокремлено методи ціннісної підтримки розвитку професійної
самоефективності студентів (факторно-семантичний метод, дискурс-аналіз,
авторські методики: структуроване інтерв’ю, профіль професійної
самоефективності студентів)

Уточнено показники самоефективності студентів (лідерство, цілі та мотиви
професійної діяльності; здібності й упевненість; рефлексія й особисті
стандарти; стійкість до невдач, долання і воля; самоосвіта і саморозвиток;
ціннісний досвід);

27.07.2022ПІБ доповідача, посада

Результати дослідження на практичному рівні



Завдання 2. З’ясувати стан 

проблеми у практиці ЗВО

27.07.2022

За результатами аналізу 
стану проблеми в практиці  

обґрунтовано тенденції 
особистісно-професійного 

розвитку студентів

домінування професійної 
мотивації у здобувачів вищої 

освіти над ціннісно-
особистісним зростанням

незрілості розуміння 
значення емоційного інтелекту 

для  професіоналізації 
майбутнього педагога та його 

успішної професійної 
діяльності

позитивного сприйняття  
технологій активного навчання 

та відсутністю готовності, 
досвіду і вмінь їх 

використовувати в освітньому 
процесі

Результати дослідження на теоретичному рівні



Завдання 2. З’ясувати стан проблеми у 

практиці ЗВО

27.07.2022ПІБ доповідача, посада

Розроблено опитувальник в гугл-

формі

«Особистісний і професійний 

розвиток майбутнього 

педагога».

Проведено опитування та узагальнення

результатів стану проблеми у практиці

(робота продовжується). Статистична Вибірка

становить 165 студентів денної і заочної

форм навчання спеціальностей 012

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

Результати дослідження на практичному рівні



Апробація результатів дослідження 

(січень- червень, 2022)

4

2

2

1

статті у фахових 
виданнях 
(категорія Б)

статті у 
наукометричній 
базі Scopus

розділ у 
колективній 
монографії

інші публікації



27.07.2022

Грантові заявки

 Назва гранту: Тhe 

war changed my life.

 Грантодавач: Institut

für die Wissenschaften

vom Menschen (IWM) –

Музика О.

Назва гранту: Критичне мислення в дії.

 Грантодавач – Академія української преси

 Координатор проєкту - Іванюк Г., члени робочої групи -

Музика О., Венгловська О., Куземко Л., Матюшинець Я.

 Назва гранту: 

Психологія критичного 

мислення

 Грантодавач – Академія 

української преси

 Координатор проєкту -

Музика О., члени робочої 

групи - Мельник І., 

Антипін Є.



Перспективи

27.07.2022


