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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-
ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

В умовах реформування системи вищої освіти та входженням до європей-
ського освітнього простору проблема діагностики компетентності майбутнього 
вчителя в процесі його професійного становлення набуває особливої актуальності. 
Основною метою здійснення педагогічної діагностики є забезпечення ефективної 
підготовки компетентного і конкурентоспроможного фахівця, професійно розви-
нутої особистості на підґрунті отриманих у результаті діагностики особистісних і 
професійних характеристик. Педагогічна діагностика професійного становлення 
майбутнього вчителя, на думку Є. Помиткіна, дозволить відстежити динаміку вміння 
студентів вирішувати навчально-професійні завдання від етапу до етапу, таким чи-
ном, виявляється можливим говорити про орієнтованість педагогічної діагностики 
на процес становлення майбутнього вчителя [2, с. 77]. 

Теоретико-методологічними засадами проведеного дослідження є теорія 
мотивації В. Асєєва, Д. Брауна, С. Максименко, В. Моляко, Г. Мюрея, А. Реана, К. 
Роджерса, Х. Хекхаузена та ін. Проблема співвідношення мотиву і потреби розгля-
далася в працях М. Божовича, Б. Додонова, А. Маслоу, Ю. Шарова та ін. Різні види 
мотивів досліджували В. Вилюнас, Б. Ломов, П. Якобсон та ін. На вивчення особли-
востей навчальної мотивації звертали увагу А. Маркова, А. Матис, М. Матюшкіна, 
О. Орлов та ін. Проблема формування професійної компетентності та її діагностики 
розглядається в працях В. Байденко, І. Зимньої, Д. Єрмакова, О. Пометун, О. Савчен-
ко, В. Сластьоніна, А. Хуторського, В. Шадрікова та ін. 

А. Дербеньова наголошує, що питання про мотивацію діяльності постає що-
разу, коли необхідно пояснити причини вчинків людини. Будь-яку форму поведінки 
можна обґрунтувати як внутрішніми (психологічні властивості суб'єкта поведінки) 
так і зовнішніми причинами (умови і обставини діяльності особистості). У першому 
випадку мова йде про мету, мотиви, потреби, наміри, бажання, інтереси тощо, у дру-
гому – про стимули, які є похідними ситуації, що склалася [1, с. 9]. 

Проведений теоретичний аналіз показує, що не зважаючи на наявність 
різних підходів до розгляду сутності професійної мотивації, варто виділити три 
основні напрями вивчення цієї проблеми: цілеспрямований вплив на мотивацію 
студентів з боку викладачів; врахування особливостей мотиваційної сфери студентів; 
створення педагогічних умов для переведення зовнішньої мотивації у внутрішню. У 
науковій психолого-педагогічній літературі мотивація визначається як сукупність 
причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, спрямованість 
і активність цієї поведінки.

Сучасні автори акцентують увагу на наявність тісного зв'язку між рівнем 
мотивації та професійною компетентністю: вчителі з високим рівнем мотивації 
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зазвичай упевнені в успішності власної діяльності, прагнуть досягнення особистого 
успіху, готові взяти на себе відповідальність, рішучі в нештатних ситуаціях, 
виявляють наполегливість щодо досягнення мети, отримують задоволення від 
вирішення педагогічних завдань тощо.

Процес формування професійної мотивації передбачає вивчення стану 
її формування. У процесі експериментальної роботи в структурі професійної 
компетентності майбутніх вчителів був виділений мотиваційно-ціннісній компонент. 
Експеримент проводився зі студентами перших-п'ятих курсів інституту природничо-
географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова (м. Київ) та природничо-технологічного факультету Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Перший пакет тестових методик було сформовано саме для визначення 
мотивації та ціннісних орієнтацій майбутніх учителів біології. У цей пакет було 
включено методику виявлення факторів привабливості професії В. Ядова [3, с. 106 
– 107], методику діагностики спрямованості особистості Б. Басса [4 , с. 563 –569] та 
методику визначення рівнів професійно-педагогічної мотивації (модифікований 
варіант М. Фетіскіна [5]).

Методика В. Ядова передбачала відбір позитивних і негативних тверджень 
стосовно ставлення студентів до обраної професії: важливості або неважливості 
оцінки професії для суспільства; вмінням або невмінням роботи з людьми; наявністю 
або відсутністю творчого підходу; високою або низькою зарплатою; можливістю або 
відсутністю умов самовдосконалення; відповідністю або невідповідністю роботи 
власним можливостям і характеру, невеликим або великим робочим днем, відсутністю 
або наявністю частого контакту з людьми, можливістю або неможливістю досягнення 
соціального визнання і поваги тощо. За кожним із двох факторів (позитивний і 
негативний) підраховувався коефіцієнт значущості (Кз), показники якого коливались 
в межах від – 1 до +1. 

Друга методика передбачала діагностику спрямованості особистості. Анкета 
складалась із 27 пунктів суджень. Кожне запитання опитувального листа містило 
три варіанти відповідей, які відповідали певному виду спрямованості особистості. За 
допомогою спеціальних підрахунків виявлялися наступні різновиди спрямованості 
особистості у студентів-біологів:

‒	 спрямованість на себе (орієнтація на винагороду і задоволення, 
агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, 
дратівливість, тривожність);

‒	 спрямованість на спілкування (намагання в любих умовах 
підтримувати спілкування з людьми, орієнтація на сумісну діяльність на шкоду 
виконання конкретних завдань, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від 
групи, потреба у прихильності й емоційних стосунках з людьми);

‒	 спрямованість на справу (зацікавленість у розв'язанні ділових 
проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділове співробітництво, 
здатність відстоювати власну думку з метою досягнення загальної мети). 

Наступна методика дозволяла визначити професійно-педагогічну мотивацію 
майбутніх учителів біології, а саме: функціональний інтерес, розвиваючу допитливість, 
показну та епізодичну зацікавленість, байдуже ставлення та професійну потребу до 
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педагогічної діяльності. Студентам пропонувалося відповісти на 18 питань тесту. 
Оцінювання результатів відповідей здійснювалося за п’ятибальною шкалою та 
надавало можливість визначити наступні рівні професійно-педагогічної мотивації 
студентів: високий, середній, низький. 

У результаті проведеного аналізу самооцінки факторів привабливості 
професії В. Ядова виявлені певні закономірності. Так, для одного із факторів 
«робота відповідає моїм здібностям» найвищий коефіцієнт значущості притаманний 
студентам першого – другого курсів (Кз = 0,73), який знижується до сьомого рангу 
у магістрів (Кз = 0,23). Аналогічні результати зафіксовано для фактора «робота 
відповідає моєму характеру» (від Кз = 0,59 на першому курсі до Кз = 0,27 у магістрів). 
Отримані результати можна пояснити тим, що магістри після численних педагогічних 
практик реально оцінюють складнощі майбутньої професійної діяльності і саме 
відсутність власного педагогічного досвіду спонукає їх до такого висновку. Подібні 
результати отримані стосовно інших досліджуваних факторів привабливості 
професії. Коефіцієнт значущості твердження «робота вимагає творчого підходу» 
зазнає зниження від першого (Кз = 0,68) до третього (Кз = 0,52) і п’ятого (програма 
підготовки спеціалістів) курсів (Кз = 0,47). Спостерігається його зростання на 
четвертому (бакалаври) і п’ятому (магістри) (Кз = 0,7 і 0,73 відповідно) курсах. 
Коефіцієнт значущості фактора привабливості «робота з людьми» є найнижчим 
серед студентів першого курсу (Кз = 0,59). Цей показник є значущим для студентів 
другого – п'ятого курсів (Кз = 0,71 – 0,77; відповідає першому – другому рангам) і 
досягає максимуму у магістрів (Кз = 0,8). Коефіцієнт значущості фактора «можливість 
самовдосконалення» має середні параметри для студентів першого, другого і 
четвертого курсів (Кз = 0,5), значно знижується на п’ятому курсі (спеціалісти) (Кз = 
0,29) і досягає максимального значення у магістрів (Кз = 0,73). Фактор привабливості 
«невеликий робочий день» у рейтингу найчастіше проявляється у магістрів (Кз = 0,4), 
у студентів інших курсів він не є значущим і коливається у межах від – 0,18 (1 курс) 
до 0,12 (спеціалісти). Такі стимули як «робота не спричиняє перевтому», «відсутність 
частого контакту з людьми» і «велика зарплатня» виявились абсолютно не значущими 
для майбутніх учителів біології.

Серед факторів, що є найбільш несприйнятливими для студентів при виборі 
майбутньої професії, виявились «невелика зарплатня» (на всіх курсах рейтинг 1, а на 
першому – рейтинг 2), «робота спричиняє перевтому» (перший – четвертий курси: 
Кз = – 0,6 – 0,77). Для студентів третього і п'ятого (магістри) курсів останній фактор 
виявився менш значущим (Кз = –0,42 і –0,53 відповідно). Особи, які здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» не віднесли даний стимул до таких, що 
не приваблюють майбутню професію. Аналогічні результати зафіксовані відносно 
судження «надміру частий контакт із людьми»: Кз = – 0,25 (для осіб, які навчаються 
на третьому курсі, –0,38 – 0,36 – для інших студентів бакалаврату). Для майбутніх 
спеціалістів і магістрів вказаний стимул також виявився не актуальним.

Отримані експериментальні дані за методикою діагностики спрямованості 
особистості Б. Басса свідчать, що більше половини студентів першого курсу 
виявили установку на спілкування (54,55%). Майже третина досліджуваних 
(27,27%) спрямована на себе, а лише п’ята частина (18,18%) – на справу. У студентів 
другого курсу превалюють установки на себе (45,16%), у 38,71% – на спілкування, 
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у 16,13% – на справу.

У студентів третіх – четвертих курсів виявлено майже ідентичні результати: 
спрямованість на справу становила відповідно 44,44% і 46,63 %, на спілкування – 
35,19% у одних та інших, на себе – 20,37% і 18,52 %. 

У більшої половини студентів п’ятого курсу, які здобувають освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліст виявлено спрямованість на справу (60%), у 
менше третини (26,67%) – на спілкування, у решти – на себе (13,33%). У магістрів 
спрямованість на справу є найвищою і становить 64,29%. У них зафіксований значно 
вищий відсоток спрямованості на себе (28,57%), а спрямованість на спілкування є 
не високою (7,14%). Отже, спостерігається закономірна зміна від спрямованості 
особистості на спілкування (студенти першого – другого курсів) до спрямованості 
на справу (від студентів третього курсу до бакалаврів, спеціалістів і магістрів), що 
можна обґрунтувати підвищенням рівнів професійної компетентності у студентів 
третіх і вищих курсів шляхом формування у них ключових і предметних компетенцій.

При визначенні рівнів професійно-педагогічної мотивації за модифікованою 
методикою М. Фетіскіна діагностувалися рівні розвитку наступних показників: 
професійної потреби, функціонального інтересу, розвиваючої допитливості, 
показної та епізодичної зацікавленості, байдужого ставлення. Середній рівень 
прояву найбільш значущого показника – професійної потреби зафіксовано у 89,66 % 
студентів, високий – у 10,34 %, а низький – у 3,45 %. Майже половина студентів (48,28 
%) мають середній рівень розвитку показника функціональний інтерес, третина 
(34,48 %) – високий і 17,24 % студентів – низький. Рівні розвиваючої допитливості 
проявляються приблизно в однаковій мірі (відмічено деяке домінування середнього 
рівня): середній – 41,38 %, високий – 31,03 %, низький – 27,59 %. Прояви показної та 
епізодичної зацікавленості в цілому ідентичні й виявляються у наступних значеннях: 
високий рівень – відповідно 65,52 % і 48,28 %, середній – 27,59 % і 34,48 %, низький 
– 6,90 % і 17,24 %. Прояви байдужого ставлення до справи на середньому рівні 
превалюють і виявляються у 79,31% студентів, на високому – у 17,24 %, на низькому 
– у 3,45 %. 

Підводячи підсумки варто зазначити, що у студентів-біологів високого рівня 
розвитку досягає показна допитливість (середнє значення – 3,74 бали), наближається 
до неї прояв епізодичної допитливості (3,21 бали). Всі інші показники професійно-
педагогічної мотивації – професійна потреба (2,83 бали) функціональний інтерес 
(2,88 бали) та розвиваюча допитливість (2,80 бали) виявляються у переважної 
більшості студентів на середньому рівні, що свідчить про необхідність проведення з 
ними відповідної роботи щодо підвищення рівня вказаних показників.

Таким чином, можна зробити висновок, що мотиваційний компонент 
професійної компетентності вчителя до майбутньої діяльності є системоутворюючим, 
бо він пов'язаний із кінцевими результатами навчання. Мотив – суб'єктивна причина 
(усвідомлена або неусвідомлена) тієї чи іншої поведінки, дій людини – психічне явище, 
яке безпосередньо спонукає людину до вибору певного способу дій та її виконання. 
Недостатній рівень знань на початковому етапі навчання може компенсуватися 
високим рівнем професійної мотивації. 

У результаті проведеної діагностики мотиваційно-ціннісного компоненту 
професійної компетентності студентів-біологів можна стверджувати, що зниження 
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привабливості факторів «робота відповідає моїм здібностям», «робота відповідає 
моїм можливостям» у магістрів пов’язана із реальною оцінкою складності майбутньої 
професійної діяльності і саме відсутністю достатнього педагогічного досвіду. 
Після численних педагогічних практик і у зв’язку з формуванням професійної 
компетентності для них привабливими є наступні мотиви: «робота вимагає творчого 
підходу», «робота з людьми», «можливість самовдосконалення», «невеликий робочий 
день». Із наведених вище причин закономірною є зміна спрямованості особистості на 
спілкування (студенти першого – другого курсів) до спрямованості на справу (від 
студентів третього курсу до бакалаврів, спеціалістів і магістрів).

У той же час прояв таких важливих показників професійно-педагогічної 
мотивації як професійна потреба, функціональний інтерес і розвиваюча допитливість 
на середньому рівні спонукає до їх підвищення шляхом дотримання відповідних 
педагогічних умов, зокрема: усвідомлення студентами-біологами практичної 
значимості кожного мотиву у майбутній професійній діяльності, створення 
мобільного освітнього середовища, впровадження у практику роботи інноваційних 
та інтерактивних технологій навчання, покращання методичного забезпечення 
педагогічних практик. 

Таким чином, мотиваційний компонент професійної компетентності 
визначає ставлення вчителя до навчальної діяльності школярів: усвідомлення 
значення проблеми та особисту пізнавальну спрямованість, яка є компонентом 
професійної усталеності вчителя. Така пізнавальна спрямованість має великий вплив 
на учнів. Вони вбачають у вчителеві ерудовану, високоосвічену людину, що викликає в 
них повагу, відчувають потребу та знаходять необхідні форми спілкування. Вчителям, 
у свою чергу, таке тісне спілкування з учнями допомагає краще розуміти спонукальні 
мотиви дій та вчинків учнів. Подібна інформація лежить в основі індивідуального 
підходу до учнів, що надає можливість виявляти, спрямувати та розвивати інтереси 
й здібності учнів у визначеному напрямку.
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