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and educational environment are determined. An example of using the program to create an 
interactive poster or instructions for creating an explanation for practical work in the discipline 
“Mechanics of materials and constructions” is presented. The way to a combination of interactive 
graphical digital online tools and informational and educational environment is presented. 
Functions for creating an interactive poster or instructions for practical work in general technical 
disciplines are considered. The introduction of such content during the study of general technical 
disciplines will expand the intensity of perception of the practical task, the logical construction of 
the stages of its implementation and increase the interest of future engineers in the learning 
process. The described method of using interactive graphical digital online tools during the study 
of general technical disciplines in practical classes expands the possibilities of perception of the 
task and logical construction of its implementation. Such tools are a valuable addition to 
traditional practical classes to help higher education applicants to master the knowledge in 
today’s digital educational space. Performing graphic tasks requires visual perception, which is 
provided in the context of a practical task. The gradual implementation of such tasks in the study 
of general technical disciplines is due to the possibility of interactive blocks, which are 
accompanied by explanations and key formulas. The introduction of such content in the 
educational process will expand the intensity of perception of the practical task, the logical 
construction of the stages of its implementation and increase interest in the study of general 
technical disciplines. 

Key words: general technical disciplines, engineering education, interactive graphical 
digital online tools, informational and educational environment, practical classes. 
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Постановка проблеми. Освітня систему в період вимушеної зміни 

роботи закладів освіти педагогічна спільнота назвала «весноя освіти», 

підкресляячи народженнѐ в світовому масштабі нового дискурсу про 

майбутня систему навчаннѐ, поѐву нових підходів до навчаннѐ, нового 

розуміннѐ освіти. У «Доповіді про освіту ЯНЕСКО-19» зазначаютьсѐ, що до 

середини квітнѐ 2020 року майже кожна країна світу здійснила 

загальнодержавні закриттѐ шкіл та інших закладів освіти у відповідь на 

пандемія COVID-19, ѐка охопила понад 1,57 мільѐрда студентів, що 

становлѐть понад 90 % усього населеннѐ світу, що навчаютьсѐ. Під час кризи в 

центрі уваги закладів освіти стали забезпеченнѐ безперервності навчаннѐ 

шлѐхом мобілізації низки високотехнологічних ресурсів та способів адаптації 

навчального контенту зі шкільних установ у будинки учнів. 

Порѐд із тим, нові освітні концепції встановляять нові вимоги до 

професійної підготовки майбутніх учителів, підґрунтѐм ѐкої ю професійна 

ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ. Тому вартим уваги стало вивченнѐ 

особливостей професійної ідентичності майбутнього вчителѐ в період 

глобальних загроз, а також виважена рефлексіѐ, поширеннѐ та 

впровадженнѐ в систему професійної підготовки майбутніх учителів 

висновків із організаційних, дидактичних, управлінських рішень в умовах 

вимушено зміненої форми навчаннѐ.   

Аналіз актуальних досліджень. Професійна ідентичність ю предметом 

дослідженнѐ низки наук: психології, соціології, педагогіки тощо. У психології 

проблематика ідентичності знайшла відображеннѐ в низці досліджень. 

Протѐгом понад сторіччѐ видатні вчені вивчали цей психологічний феномен 

(З. Фрейд, Дж. Мід, С. Рубінштейн, Е. Еріксон та ін.). Зміст професійної 

ідентичності представлений у науковому доробку ѐк показник збереженнѐ 

психічного здоров’ѐ особистості (Е. Еріксон, К. Горні); здатність до 

самоактуалізації (А. Маслоу, Г. Балл); засоби освоюннѐ суспільного та власного 

психологічного простору (Т. Титаренко, Е. Еріксон).  

Професійна ідентичність учителѐ розглѐдаютьсѐ, зокрема, у 

контексті психології розвитку особистості вчителѐ (I. Бех, Г. Бордовський, 

І. Icаюв, Ю. Гришін, С. Максименко, А. Мудрик, В. Шадриков та інші автори), 

формуваннѐ педагогічного мисленнѐ (О. Аніcімов, В. Давидов, М. Кашапов, 

Я. Куляткін, А. Орлов, Г. Сухобська та інші науковці). Дослідженнѐ, 

присвѐчені питаннѐм становленнѐ ідентифікації, ідентичності 

майбутнього вчителѐ в контексті розвитку професійної самосвідомості 

(I. Вачков, О. Гриньова, В. Козіюв, В. Саврасов, В. акунін та інші вчені), 

розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів (В. Галузѐк).  
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Порѐд із тим, професійна ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ 

(студента другого курсу) у системі професійної педагогічної підготовки 

потребую подальшого вивченнѐ, теоретичного обґрунтуваннѐ й 

емпіричного дослідженнѐ.  

Виходѐчи з цього, ставимо за мету здійснити дослідженнѐ 

трансформації професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, його 

складових в умовах глобальних викликів (на прикладі пандемії COVID-19).  

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети і поставлених завдань на 

різних етапах наукового пошуку комплексно застосовано такі методи: 

теоретичні (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ й узагальненнѐ 

наукових джерел щодо сутності і структури професійної ідентичності 

майбутнього вчителѐ, емпіричних даних); емпіричні (он-лайн опитуваннѐ 

(Googl форма), он-лайн інтерв’я (Zoom, BigBlueBottom), вивченнѐ освітніх 

продуктів (Moodle)) здобувачів освіти, бесіди зі студентами, викладачами; 

спостереженнѐ навчального процесу, що здійснявавсѐ за допомогоя 

дистанційних технологій, ретроспективний аналіз власної педагогічної 

практики) з метоя аналізу емпіричних даних та формуляваннѐ висновків 

щодо змін професійної ідентичності майбутнього вчителѐ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Положеннѐ реформи 

МОН «Нова українська школа», Закон України «Про освіту», визначаять 

клячові пріоритети до компетентності вчителѐ ѐк агента змін, серед ѐких: 

інноваційність; здатність імпровізувати та експериментувати; готовність до 

професійної та академічної свободи; забезпеченнѐ наукового характеру 

освіти, академічної доброчесності, розвитку інклязивного освітнього 

середовища, особистісні ѐкості (лідерські вміннѐ, толерантність тощо).  

Міжнародні професійні стандарти длѐ вчителѐ, викладені в 

Педагогічної конституції Ювропи порѐд із комунікативноя, лідерськоя, 

дослідницько-аналітичноя компетентністя, компетентністя 

справедливості, здатністя навчатисѐ впродовж життѐ, емпатіюя, 

актуалізовано компетентність самоідентичності вчителѐ.   

Затверджений 24.12.2020 року Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства професійний стандарт за професіюя 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти» визначаю перелік та опис 

загальних і професійних компетентностей учителѐ. До загальних 

компетентностей увійшли громадѐнська, соціальна, культурна, лідерська 

та підприюмницька. До переліку професійних компетентностей увійшли: 

мовно-комунікативна; предметно-методична; інформаційно-цифрова; 

психологічна; емоційно-етична; педагогічне партнерство; інклязивна; 
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здоров’ѐзбережувальна; проюктувальна; прогностична; організаційна; 

оцінявально-аналітична; інноваційна; рефлексивна; здатність до навчаннѐ 

впродовж життѐ. Компетентнісна модель випускника потребую суб’юктної 

позиції здобувачів освіти у творенні власного професійного портрету, 

усвідомленнѐ ними загальних і клячових компетентностей ѐк оріюнтиру 

професійного саморозвитку, прагненнѐ до опануваннѐ.  

Визначальноя складовоя професійної підготовки, ѐк 

фундаментального підґрунтѐ формуваннѐ професійної компетентності 

майбутнього фахівцѐ, забезпеченнѐ усвідомленого академічного навчаннѐ 

студентів, творчого опануваннѐ фаху та подальшого входженнѐ в 

професійну діѐльність ю професійна ідентичність майбутнього вчителѐ ѐк 

результат професійної ідентифікації фахівцѐ.   

Раннѐ професійна ідентичність майбутнього вчителѐ ю результатом 

самоусвідомленнѐ майбутнім учителем себе з професійноя групоя, 

педагогічноя діѐльністя; виѐвленнѐ, аналіз, співвіднесеннѐ індивідуальних 

особливостей із компетентнісноя моделля вчителѐ, оріюнтирами 

педагогічної професії та визначеннѐ на цій основі траюкторії професійного 

розвитку, на ранніх етапах професійного навчаннѐ (Коваленко, 2020). 

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури нами 

визначено професійну ідентичність майбутнього вчителѐ ѐк динамічну 

структуру особистості, що складаютьсѐ з когнітивного, емоційно-

ціннісного та мотиваційно-діѐльнісного компонентів.  

Когнітивний компонент передбачаю сформованість у майбутніх 

учителів уѐвлень про цілісний професійний образ (професійні знаннѐ і 

переконаннѐ, відображені ѐк образ професії, професійної діѐльності, 

обов’ѐзків, професійну групу, образ професіонала, професійні смисли, 

професійну місія). Емоційно-ціннісний компонент вклячаю ототожненнѐ 

студентом себе з представниками професійної групи, усвідомленнѐ 

приналежності до професійної групи; суб’юктивне почуттѐ тотожності з 

нея; емоційно позитивне ставленнѐ до: себе ѐк суб’юкта навчально-

професійної діѐльності та майбутньої професійної діѐльності (професійна 

самооцінка); професії; професійної групи, цінностей, смислів; усвідомленнѐ 

власної відповідності/невідповідності моделі професійної компетентності 

фахівцѐ. Мотиваційно-діѐльнісний компонент забезпечую прагненнѐ, 

активна діѐльність та готовність до самореалізації себе в обраній професії, 

уходженнѐ в професійну спільноту, наѐвність напрѐмів особистісного та 

професійного розвитку; усвідомленнѐ професійних можливостей, 
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перспектив та побудова професійної стратегії на основі аналізу власних 

професійних інтересів, потреб, цінностей, можливостей 

Протѐгом періоду вимушеної зміни функціонуваннѐ життювих систем 

країн порѐд із усвідомленнѐм крихкості кордонів, системи охорони 

здоров’ѐ, наука, економіка окремих країн об’юднатисѐ в пошуку відповіді 

на спільні запитаннѐ. Педагогічна спільнота, системи освіти, перебуваячи в 

усесвітньому педагогічному експерименті, відчула силу спільності в пошуку 

та поширенні прогресивного досвіду, обміні ресурсами. На фоні загальної 

ситуації постала проблема дослідженнѐ особливостей розвитку 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, проблем та запитів 

майбутніх учителів у ситуації карантину. 

Методологіѐ дослідженнѐ: Вибірку склали здобувачі вищої освіти 

(першого (17,9 %), другого (50,9 %) третього (21,6 %) року навчаннѐ, 

освітнього ступенѐ Магістр (9,6 %)), серед ѐких 95,6 % жінок, 4,4 % 

чоловіків. Дати проведеннѐ опитуваннѐ та обсѐг вибірки: пілотне 

дослідженнѐ: з 30 березнѐ по 3 квітнѐ (16 респондентів); основне 

дослідженнѐ: з 1 по 7 червнѐ 2020 (160 респондентів). 

Географіѐ опитуваннѐ: в опитуванні взѐли участь здобувачі вищої освіти 

трьох педагогічних університетів сходу, центру та заходу України: Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (21,3 %), 

Київського педагогічного інституту імені Б. Грінченка (49,3 %), 

Тернопільського національного педагогічного університету  імені В. Гнатяка 

(29,4 %). Вибірка за кожним університетом відображаю відповідність 

загальній кількості здобувачів вищої освіти в університетах (Коваленко, 2020). 

Методи дослідженнѐ: он-лайн опитуваннѐ (Googl форма) містила 30 

запитань, он-лайн інтерв’я (Zoom, BigBlueBottom), вивченнѐ освітніх 

продуктів (Moodle)). 

Зміст дослідженнѐ: дослідженнѐ передбачало вивченнѐ проблем, 

чинників, запитів та ресурсів студентів за двома складовими: 

психологічна (загальний емоційний стан студентів, готовність до 

підтримки психологічного здоров’ѐ, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ, 

активна громадѐнська позиціѐ) та дидактична (перехід до організації 

навчального процесу засобами дистанційних технологій, успіхи в 

дистанційному навчанні, професійна ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ). 

У даній роботі наведемо результати, що відображаять особливості 

розвитку складових компонентів професійної ідентичності майбутнього 

вчителѐ (переважно емоційно-ціннісного), проблеми та запити майбутніх 

учителів у ситуації карантину.  
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Результати опитуваннѐ виѐвили спектр емоцій респондентів. У 

більшості переважали негативні емоції здобувачів вищої освіти на початку 

(56,3 %) та вкінці карантину (49,7 %). Уточняячи причини негативних емоцій, 

виѐвили, що протѐгом карантину 42 % студентів відчували проблеми з 

настроюм, 38 % – з навчаннѐм, 35 % – із відпочинком, 30 % – зі сном.  

На запитаннѐ «З ѐкими психологічними питаннѐми важко самостійно 

впоратисѐ?», 79 % респондентів від загальної вибірки дали відповіді, серед 

ѐких: 26,1 % указали на емоційні проблеми (брак емоцій, апатіѐ, стрес, 

тривога, напруженість, утома, роздратуваннѐ, безпорадність, відчай, 

відчуженість, страх, відчуттѐ самотності тощо); 13,5 % вказали на об’юктивні 

проблеми (мало спілкуваннѐ, ізоляваннѐ, довго перебувати вдома, ѐкі 

стосуятьсѐ вірусу, новини, втрата друзів, коханих, відстань та час); 8,7 % 

говорили про особистісні проблеми, проблеми саморозвитку (самоконтроль, 

самооцінка, самодисципліна, мотиваціѐ тощо); 3 % студентів було важко 

визначитисѐ; 3 % говорили про велике коло проблем, не уточняячи ѐких 

саме. Найбільший відсоток – 45,7 % студентів зазначили що не мали 

психологічних проблем протѐгом карантину.  

Аналізуячи визначені 45,7 % студентів, ѐкі зазначили що не мали 

психологічних проблем протѐгом карантину, виѐвили, що з них: 58,1  % 

студентів другого курсу, 22,7 % першого, 9,6 % студентів освітнього рівнѐ 

магістр, 9,6 % третього курсу; активно самовдосконалявалисѐ, читали, 

займалисѐ спортом; 55,2 % – навчалисѐ дистанційно в сертифікованих 

курсах 35,8 %, сприймали карантин ѐк час відпочити; 44 % оцінили власні 

навчальні успіхи майже ѐк однакові до і протѐгом карантину, 48 % – ѐк 

однакові, 8 % ѐк неоднакові. 

Аналіз причин емоційного стану виѐвили, що: 37 % респондентів не 

були готові до особливостей навчаннѐ засобами дистанційних технологій 

(студенти вказували на збільшеннѐ навчального навантаженнѐ, часу за 

екраном, складнощі з дистанційними екзаменами, практикоя тощо); 29 % 

респондентів визначили неготовність до різних обмежень: самоізолѐції, 

перебуваннѐ вдома, транспорту, масок тощо); 19 % студентів не готові 

були до відсутності живого спілкуваннѐ, відсутності прогулѐнок та 

зустрічей тощо; 9 % студентів не відчули проблем; 6 % студентів виѐвили 

неготовність до психологічних проѐвів (різких змін, зіпсованих нервів, до 

поведінки близьких (надмірна паніка або абсолятна байдужість), до 

постійного напруженнѐ через навчаннѐ, до складнощів у цілому, емоцій, 

пасивності, самотності, що буваю нудно). 
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Дослідженнѐ взаюмозв’ѐзку успішності і старанності здобувачів освіти 

до і протѐгом карантину (рис. 1), виѐвили прѐму взаюмозалежність. 

 
Рис. 1. Залежність самооцінки респондентів своїх старанності й 

успішності протѐгом карантину, кількість 

 

Наступноя характеристикоя, ѐка виѐвила взаюмозалежність із 

успішністя студентів став стан та прагненнѐ до активної дії респондентів 

протѐгом карантину (рис. 2).  

 
Рис. 2. Узагальнені результати відповідей на запитаннѐ «У період 

дистанційного навчаннѐ ти такий же успішний?» 
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Студенти, ѐкі описували свій стан ѐк близький до звичайних умов 

життѐ, або навіть указуять на більшу активність, говорили про те, що 

продовжуять із задоволеннѐм займаясь творчістя, активно або дещо менше 

діять, знаходѐть, чим зайнѐтисѐ, демонструять і вищий результат самооцін-

ки власної успішності. Відповіді респондентів, ѐкі зазначали, що не відчували 

бажаннѐ щось робити або треба було прикласти зусиллѐ, щоб діѐти, або 

навіть говорили про те, що нізащо не могли примусити себе бути активним, 

демонструять більш низькі показники самооцінки власної успішності. 

Інформативним запитаннѐм у контексті дослідженнѐ змін 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, його складових в умовах 

глобальних викликів (на прикладі пандемії COVID-19) стало запитаннѐ: 

«акі поради майбутнім учителѐм міг би надати?». Оскільки студенти 

давали відповідь із оглѐду на процес дистанційного навчаннѐ в двох 

ідентичностѐх: «а-вчитель», «а-учень». Відповіді опосередковано 

розкривали потреби й запити студентів, визначали напрѐми до 

самовдосконаленнѐ та розвитку професійної ідентичності. Запитаннѐ було 

розгорнутим, відсоток відповідей становив 63 % загальної вибірки.  

Відповіді студентів, поради дозволѐять припустити, що ситуаціѐ 

вимушеної зміни навчаннѐ актуалізувала формуваннѐ складових 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ. Так, спостерігаютьсѐ проѐв 

складових емоційно-цінніснго компоненту професійної ідентичності 

майбутнього вчителѐ: ототожненнѐ студентів із представниками 

професійної групи, усвідомленнѐ приналежності до професійної групи 

(студенти проѐвлѐять у своїх відповідѐх турботу й усвідомлену 

відповідальність за емоційний стан учнів, комфортні умови забезпеченнѐ 

навчального процесу, вносѐть пропозиції щодо розвитку ѐкостей 

особистості з професійного портрету вчителѐ).  

Так, найбільший відсоток відповідей (47 %) відобразив особистісні 

поради: самовдосконаленнѐ (9 %), активність (2 %), оптимізм (4 %), емпатіѐ 

та підтримка учнів (12 %), терпіннѐ (7 %), планувати час і завданнѐ (4 %), 

вірити в себе (3 %), компетентність діѐти в умовах невизначеності (9 %), 

готовність до змін (6 %) («бути готовим до всього», «учитисѐ знаходити 

вихід із будь-ѐкої ситуації», «не боѐтисѐ діѐти і спробувати нове» тощо) 

навички майбутнього вчителѐ психологічної стійкості. 

Наступноя групоя порад стали поради щодо  професійного розвитку в 

умовах дистанційного навчаннѐ (34 %): розвиватисѐ професійно (4 %); 

поради до дистанційного навчаннѐ (24 %): опановувати сучасними 

технологіѐми навчаннѐ («акомога більше та ѐкісніше опановувати он-лайн 
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ресурси», «Робити дистанційне навчаннѐ інтерактивним та цікавим», «Уміти 

зацікавити дітей до спілкуваннѐ на інтернет платформах та допомогти в їх 

вивченні»; підтримувати учнів у дистанційній формі навчаннѐ 

«Підтримувати учнів і допомагати їм під час дистанційного навчаннѐ», «Не 

залишати дітей наодинці з проблемоя відсутності Інтернету чи телефону» 

тощо; забезпечити навички учнів щодо дистанційних технологій «Привчати 

дітей до дистанційного навчаннѐ, щоб це не було несподіванкоя»; 

оптимізувати обсѐг навчальних завдань (6 %). 

Здоров’ѐзбережувальні поради (6 %), поради щодо здорового 

способу життѐ та підтримки учнів теж наѐвні у відповідѐх респондентів: 

«Агітувати учнів дотримуватисѐ правил безпеки життюдіѐльності», 

«Більше приділѐти час собі», «Завжди знаходити час на відпочинок» тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

підсумовуячи результати дослідженнѐ, можемо узагальнити, що майбутні 

вчителі, ѐкі взѐли участь в опитуванні, були не готові до: подоланнѐ 

емоційних проблем (насамперед тривоги); самоорганізації в цілому і 

самоорганізації навчаннѐ; перейти до нових умов життѐ (фізичне 

дистанціяваннѐ, закриттѐ установ та сервісів, спілкуваннѐ онлайн); 

навчатисѐ дистанційно; бути лідером думок; діѐти в умовах недостатньої 

визначеності, невизначеності.  

Порѐд із тим, на основі отриманих відповідей, можемо припустити, що 

ситуаціѐ вимушеної зміни навчаннѐ актуалізувала формуваннѐ переліку 

складових професійної ідентичності майбутнього вчителѐ: емоційно-

ціннісного компоненту (ототожненнѐ студентів із представниками 

професійної групи, прийнѐттѐ професійних цінностей, переглѐд і 

усвідомленнѐ власної відповідності/невідповідності моделі професійної 

компетентності фахівцѐ); когнітивного компоненту (усвідомленнѐ важливості 

постійного осучасненнѐ професійних знань і вмінь длѐ організації 

навчального процесу в сучасних умовах, розуміннѐ професійних обов’ѐзків, 

смислів, відповідальності); мотиваційно-діѐльнісного компоненту (прагненнѐ 

та готовність до самореалізації, наѐвність напрѐмів особистісного та 

професійного розвитку).  

Зважаячи на той факт, що дана статтѐ не вичерпую всіх аспектів 

досліджуваної проблеми, перспективи подальших наукових розвідок 

убачаюмо у визначенні напрѐмів пошуку можливих засобів пропедевтики длѐ 

подальшого навчаннѐ, внесеннѐ їх у професійну педагогічну підготовку 

майбутнього вчителѐ: розвиток навичок рефлексії власного емоційного стану, 

розуміннѐ емоційного стану інших; навчаннѐ прийомам самодопомоги та 
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збереженнѐ психологічного здоров’ѐ; навчаннѐ навичкам самоорганізації, 

самоконтроля; оволодіннѐ дистанційними технологіѐми длѐ навчаннѐ та 

спілкуваннѐ; навичок медіаграмотності та навичок самопрезентації. 
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталия. Профессиональнаѐ идентификациѐ будущего учителѐ в 

условиѐх глобальных вызовов: на примере пандемии COVID-19. 
В исследовании представлены сущность и структура профессиональной 

идентичности будущего учителѐ. Проанализированы результаты проведенного 
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исследованиѐ трансформации профессиональной идентичности будущего учителѐ, 
его составлѐящих в условиѐх глобальных вызовов (на примере пандемии COVID-19). 
Выѐвлено, что будущие учителѐ, принѐвшие участие в опросе, были не готовы к: 
преодоления эмоциональных проблем (в большинстве случаев – тревоги); 
самоорганизации в целом и самоорганизации обучениѐ; учитьсѐ дистанционно; быть 
лидером мнений. Предположено, что вместе с тем ситуациѐ вынужденного 
изменениѐ обучениѐ актуализировала формирование перечнѐ составлѐящих 
профессиональной идентичности будущего учителѐ: когнитивного, эмоционально-
ценностного, мотивационно-деѐтельностного компонентов профессиональной 
идентичности будущего учителѐ. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ идентичность будущего учителѐ, процесс 
профессиональной идентификации будущего учителѐ, компетентностнаѐ модель 
учителѐ, профессиональнаѐ педагогическаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Kovalenko Nataliia. Professional identification of future teachers in the context of 

global challenges: the example of the COVID-19 pandemic. 

The purpose of the article is to study the transformation of the future teacher’s 
professional identity, its components in the context of global challenges (on the example of 
the COVID-19 pandemic). 

The study, based on the methods of analysis, synthesis, comparison, systematization 
and generalization of scientific sources, presents the essence and structure (cognitive, 
emotional-value, motivational-activity components) of the professional identity of the future 
teacher. Based on empirical methods (online surveys (Google forms), online interviews 
(Zoom, BigBlueBottom), study of educational products (Moodle)), conversations with 
students, teachers; observation of the educational process carried out with remote 
technologies, retrospective analysis of own pedagogical practice, found that future teachers, 
who participated in the survey were not ready to: overcome emotional problems (lack of 
emotions, apathy, stress, anxiety, tension, fatigue, irritation, helplessness, despair, 
alienation, fear, feelings of loneliness, etc.); self-organization in general and self-organization 
of education; move to new living conditions (physical distancing, closure of institutions and 
services, online communication); study remotely; to be a leader of thoughts; act in conditions 
of uncertainty, uncertainty (confidently and effectively act in constantly changing, 
unpredictable situations, equipment failures). 

At the same time, based on the answers received, it has been determined that the 
forced education change situation actualized formation of a components list of the future 
teacher’s professional identity: emotional and value component (identification with 
professional group, acceptance of professional values, awareness of the conformity of the 
model of professional competence); cognitive component (awareness of the importance of 
constant updating of professional knowledge and skills for the organization of the 
educational process in modern conditions, understanding of professional duties, meanings, 
responsibilities); motivational-activity component (aspiration and readiness for self-
realization, presence of directions of personal and professional development). 

The presented results provide a basis for determining the areas of search for possible 
means of propaedeutics for further education, their inclusion in the professional pedagogical 
training of future teachers. We believe that the following components of future teacher 
training are worth noting: development of skills of reflection of one's own emotional state, 
understanding of the emotional state of others; learning self-help techniques and 
maintaining mental health; training in skills of self-organization, self-control of educational 
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activity; mastering distance technologies for learning and communication; media literacy and 
self-presentation skills, self-perception as a thought leader. 

Key words: professional identity of the future teacher, process of professional 
identification of the future teacher, competence model of the teacher, professional 
pedagogical preparation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

САМОСТІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
У статті розкрито використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 

самостійній діѐльності студентів. Інформаційна культура становить певний рівень 
інформаційної компетентності фахівцѐ, даю йому змогу самореалізуватисѐ в процесі 
творчої інформаційної діѐльності шлѐхом використаннѐ інформаційних технологій, 
готую до самостійного продовженнѐ освіти. Використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі сприѐю успішному розв’ѐзання 
методичних проблем, активізую самостійно-пізнавальну діѐльність студентів, 
відкриваю нові можливості длѐ їх творчого розвитку. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, самостійна діѐльність, 
студент, освіта. 

 

Постановка проблеми. Перед закладами вищої освіти постаю завданнѐ 

підготувати різнобічно розвинену особистість, професіонала з гнучким 

мисленнѐм, спроможного успішно виконувати різноманітні професійні 

завданнѐ, готового самостійно здобувати нові знаннѐ впродовж життѐ. 

Стратегічним напрѐмом еволяції освітніх систем у сучасному 

суспільстві ю інтелектуальний і моральний розвиток лядини на основі 

залученнѐ до різноманітної самостійної діѐльності. Швидке оновленнѐ 

знань, зокрема базових, у сфері технічних наук ставить перед вищоя 

школоя завданнѐ підготовки фахівців, спроможних:  
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