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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми та ступінь наукової розробки теми. Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової її парадигми, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, забезпеченням умов для розкриття її здібностей, використання суб’єктного досвіду. 
Конституцією України, Законами України “Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, державною програмою “Вчитель”, Концепцією педагогічної освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті освіта визначається стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації. Головною її метою є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Тому, пріоритетним напрямком державної політики в сучасній освіті є її особистісна орієнтація. У її реалізації важлива роль відводиться педагогу, який формує майбутній потенціал гуманного суспільства і його професійній підготовці. 
Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, створення умов для самонавчання і саморозвитку дітей, свідомого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей. Тому, оновленню на засадах особистісно орієнтованого підходу підлягають пріоритети, мета, завдання, структура, зміст, організація і технології професійної підготовки педагога.
Особливо це стосується майбутніх учителів історії, професійна підготовка і сама діяльність яких перебувають у стані концептуального переосмислення. Місце соціально-гуманітарних дисциплін (у тому числі – історії) у системі шкільної освіти визначається тим впливом, який вони здатні справляти на процес формування особистості. 
Сучасна психолого-педагогічна наука багато уваги приділяє організації навчально-виховного процесу в контексті особистісно орієнтованої освіти. ЇЇ підґрунтям є дослідження психологів К.О.Абульханової-Славської, Б.Г.Ананьєва, А.Г.Асмолова, Л.І.Божович, Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, В.Н.Мясищева, А.В.Петровського, С.Л.Рубінштейна, Д.Н.Узнадзе, де особистість постає як єдність онтологічного, соціального й історичного досвіду людини. Згідно них, дитина по мірі свого розвитку рухається до розкриття всіх якостей, закладених у ній природою, вбирає історичний досвід людства, відтворює особливості соціуму, в якому живе. 
Значний внесок у розробку методології і теорії особистісно орієнтованої освіти, визначення напрямів та технологій створення особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів та студентів зроблений сучасними вітчизняними психологами (Г.О.Балл, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко) і педагогами (І.Д.Бех, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, О.М.Пєхота, С.О.Сисоєва та інші).
Проблема мети, функцій, змісту, структури професійної підготовки міститься в теоретичних засадах підготовки вчителя в системі безперервної педагогічної освіти (А.М.Алексюк, Є.С.Барбіна, І.М.Богданова, Г.П.Васянович, Л.П.Вовк, С.У.Гончаренко, Н.М.Дем′яненко, О.А.Дубасенюк, М.Б.Євтух, Н.В.Кузьміна, В.К.Майборода, В.О.Моляко, Н.Г.Ничкало, В.С.Пікельна, В.О.Сластьонін, Н.М.Тарасевич, Г.В.Троцко, О.І.Щербаков), розроблених концепціях університетської педагогічної освіти (Л.С.Нечипоренко, В.В.Сагарда) та роботах з порівняльної педагогіки (Н.В.Абашкіна, Т.В.Кошманова, Л.П.Пуховська).
Історична освіта, згідно концептуальних поглядів вчених (К.О.Баханов, А.А.Булда, В.Г.Космина, І.А.Мішина, С.О. Нікітчина, О.І.Пометун, М.Т.Студенікін, Ф.Г.Турченко, О.Ф.Турянська, О.А.Удод та інші), має підпорядковуватися меті формування засобами історії особистості учня, вироблення в нього певних навичок наукового сприйняття історії. 
Сучасна вища педагогічна освіта має ряд протиріч: між суспільною та державною орієнтацією сучасної школи на особистісно орієнтоване навчання та відсутністю підготовлених до його впровадження вчителів; між особистісно орієнтованим підходом до навчання історії (в основі якого формування світогляду, життєвої позиції особистості учня) та існуючою традиційною, предметно зцентрованою, знаннєвою системою підготовки вчителя історії; між гуманістичним характером сучасної професійної підготовки, багатим досвідом  здійснення особистісно орієнтованого навчання та суб’єкт-об’єктною формою стосунків між учасниками навчального процесу, недооцінкою ролі педагогічної практики, власного досвіду студента, самостійної його діяльності. 
Незважаючи на інтенсивне дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя, зорієнтованої на розвиток особистості дитини, проблема підготовки вчителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання в загальноосвітній школі ще не стала предметом спеціального дослідження вітчизняної педагогічної науки. Актуальність проблеми, її недостатнє висвітлення в науковій літературі, а також потреба педагогічних університетів в удосконаленні професійної підготовки майбутніх учителів історії в даному напрямі визначили тему нашого дисертаційного дослідження: „Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною комплексної держбюджетної теми „Освітні технології у школі”, що виконувалася за замовленням Міністерства освіти та науки України на 2001-2002 рр. (номер держреєстрації 0101U003759) кафедрою педагогічних технологій і педагогічної майстерності Миколаївського державного університету і входить до плану науково-дослідних робіт університету. Тема узгоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні за № 786 від 30.10.01, протокол № 8.
Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експери-ментальній перевірці ефективності організаційно-педагогічних умов, які забезпечують підготовку майбутнього вчителя історії в педагогічному університеті до реалізації особистісно орієнтованого навчання у сучасній загальноосвітній школі.
Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначено основні завдання дослідження:
1.	Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у філософській і психолого-педагогічній літературі та практичній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів України.
2.	Обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутнього вчителя історії в педагогічному університеті, що сприятимуть формуванню його готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання в період педпрактики. 
3.	Розробити методику організації професійної підготовки майбутнього вчителя історії (навчальні програми дисципліни „Методики викладання історії”, спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі”, педагогічних практик та методичні рекомендацій до них), що в цілому сприятиме формуванню готовності студентів до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
Методологічну основу дослідження становлять загальні положення філософських і психологічних теорій пізнання як основи формування особистості; основні положення системно-діяльнісного, особистісного та критеріального підходів до навчально-виховного процесу на підставах гнучкого їх співвідношення щодо розгляду професійної підготовки вчителя; концептуальні положення теорій особистості і діяльності як єдності онтологічного, соціального й історичного досвіду людини; філософські, психолого-педагогічні ідеї щодо створення нової системи освіти та професійної підготовки майбутнього вчителя в Україні. 
Теоретичну основу дослідження становлять положення: психологічних теорій особистості та її розвитку в процесі діяльності (К.О.Абульханова-Славська, Б.Г.Ананьєв, А.Г.Асмолов, Г.О.Балл, О.О.Бодальов, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, В.М.Мясищев, А.В.Петровський, С.Л.Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе); концепцій гуманної (Ш.А.Амонашвілі, В.І.Бондар, С.У.Гончаренко, І.А.Зязюн, Ю.І.Мальований, В.С.Пікельна) та особистісно орієнтованої педагогіки (Г.О.Балл, І.Д.Бех, Є.В.Бондаревська, О.М.Пєхота, В.В.Рибалка, В.В.Сєріков, С.О.Сисоєва, І.С.Якиманська); професійної підготовки майбутнього вчителя (А.М.Алексюк, Є.С.Барбіна, І.М.Богданова, О.А.Дубасенюк, Н.В.Кічук, Н.В.Кузьмина, В.І. Луговий, О.М.Пєхота, Л.П.Пуховська, О.Я.Савченко, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєва, Г.В.Троцко) та вчителя історії (К.О.Баханов, А.А.Булда, С.О.Нікітчина, О.І.Пометун, М.Т.Студенікін, Ф.Г.Турченко, О.Ф.Турянська, О.А.Удод); професійної готовності вчителя до педагогічної праці (А.Ф.Линенко, В.О.Моляко, В.О.Сластьонін). 
Для вирішення поставлених мети, завдань та перевірки гіпотези був використаний комплекс методів. Теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, індукція дедукція, систематизація, класифікація, порівняння, узагальнення) категорійного апарату проблеми в психолого-педагогічній літературі, державних документах, навчальних планах і програмах дали змогу уточнити та виявити сутність основних понять професійної підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Застосування емпіричних методів дослідження (вивчення досвіду роботи шкіл, що працюють в системі особистісно орієнтованого навчання, анкетування учнів, студентів, учителів шкіл та викладачів педагогічного університету, спосте-реження за діями викладачів і студентів на лекційних, семінарських заняттях, під час педагогічних практик, комплексні діагностичні роботи для випускників) та експериментальних (констатуючий і формуючий експерименти) уможливили визначення рівнів підготовки майбутнього вчителя історії та сприяли перевірці методики підготовки його до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Використання статистичних методів дослідження (поєднання якісного та кількісного аналізу отриманого експериментального матеріалу, застосування апробованих методів статистичного аналізу) дозволили перевірити загальну гіпотезу дослідження, ствердитись у ґрунтовності запропонованої методики організації професійної підготовки майбутнього вчителя історії та отримати позитивні результати її впровадження. 
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось у три етапи протягом 1998-2003 років. На першому етапі (1998-2000 рр.) вивчався стан розробленості даної проблеми, обґрунтовувався методологічний апарат дослідження. Була розроблена програма дослідження, сформульовані об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження, висунута робоча гіпотеза, визначалася експериментальна база, виявлялися позитивні сторони і недоліки існуючої системи професійної підготовки майбутніх учителів історії в педагогічному університеті до роботи в особистісно орієнтованому освітньому середовищі. Здійснювався констатуючий експеримент.
На другому етапі (2000-2002 рр.) була розроблена і теоретично обґрунтована концепція оновлення професійної підготовки майбутніх учителів історії, спрямована на формування їх готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Розроблялася і впроваджувалася методика формуючої частини експериментального дослідження, систематизувалися і узагальнювалися основні експериментальні дані. Збагачувалися програми дисциплін професійно-педагогічного циклу. Розроблялися навчальні програми курсу „Методики викладання історії”, спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальносвітній школі”, педагогічних практик.
На третьому етапі (2002-2003 рр.) проаналізовані результати експерименту, внесені корективи у формулювання теоретичних понять і положень, систематизований і узагальнений дослідницький матеріал, результати опубліковані та обговорені на науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях кафедр.
Дослідницько-експериментальна робота виконувалася в Миколаївському державному університеті, Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, школі №13, ліцеї „Педагог” та загальноосвітній школі с. Інгулки, Баштанського району, Миколаївської області. Всього в експерименті прийняло участь 581 особа, з них викладачів – 32, вчителів - 34, учнів – 123, студентів – 392.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначено поняття „особистісно орієнтоване навчання історії в загальноосвітній школі”, „професійна підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання”, „готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання”; вперше розроблено і теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, які забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання; вперше запропоновано цілісну методику професійної підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання та організації особистісно орієнтованого освітнього середовища в педагогічному університеті; розроблено зміст, структуру, критерії, рівні готовності майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання в період педпрактики.
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що розроблено і впроваджено для студентів історичних факультетів навчальні програми дисципліни „Методики викладання історії”, спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі”, педагогічних практик (ІІ, ІV, V курсів), збагачені ідеями, концепціями, моделями, технологіями особистісно орієнтованого навчання; для викладачів педагогічних університетів – методичні рекомендації щодо створення організаційно-педагогічних умов ефективності підготовки майбутніх учителів історії: орієнтації їх професійної підготовки на особистісно орієнтоване навчання та створення особистісно орієнтованого освітнього середовища в її ході. 
Основні концептуальні положення і рекомендації щодо забезпечення підготовки майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання впроваджувались у систему професійної підготовки майбутніх учителів у Миколаївському державному університеті (довідка № 01/399-1 від 15.05.03 р.), у Херсонському державному університеті (довідка № 02-11/1154 від 26.09.03), у Кримському державному гуманітарному інституті (м.Ялта, № 113–К від 29.09.03 р.), у систему перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів історії у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 197/1 від 19.05.03 р.), ліцеї „Педагог” (довідка № 56/12, від 20.05.03 р.), школі №13 м. Миколаєва (довідка № 139-2, від 10.06.03 р.) та загальноосвітній школі с. Інгулки, Баштанського району, Миколаївської області (довідка № 273/1 від 03.06.03 р.).
Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає у визначенні сутності підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання, обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов, що забезпечують її; апробації цілісної методики забезпечення особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя історії та організації особистісно орієнтованого освітнього середовища; визначенні змісту, структури, критеріїв і рівнів готовності майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі їх професійної підготовки; впровадженні у навчально-виховний процес педагогічного університету програм дисципліни „Методики викладання історії”, спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі”, педагогічних практик (ІІ, ІV та V курсів) та методичних рекомендацій до них, оновлених згідно теорії та практики особистісно орієнтованого навчання.
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на 2 міжнародних конференціях: „Інновації у вищій освіті - 2003” (Київ, 2003 р.), „Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології” (МДУ, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку” (МДПУ, 2002 р.); міжвузівських: „Актуальні проблеми стійкого розвитку університетської системи освіти” (МФ НаУКМА, 2001р.), „Проблеми педагогіки і психології в творчій спадщині видатних українських мислителів та науковців” (Південнослов’янський інститут КСУ, 2002р.); загальноуні-верситетських „Сучасні проблеми професійної підготовки вчителя в умовах реалізації концепції переходу на 12-річну освіту” (МДПУ, 2001р.), „Проблеми трансформації освіти України у світовий освітній простір” (МДПУ, 2002р.), „Актуальні проблеми сталого розвитку університетської системи освіти” (МДГУ, 2002 р.); семінарах педагогічних кафедр МДУ, науково-методичних семінарах ліцею „Педагог”. 
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 20 друкованих (18 із них одноосібних) працях: 6 статтях у наукових фахових виданнях, 10 статтях у наукових збірниках, 3 навчальних програмах (1 у співавторстві) та розділі навчального посібника (у співавторстві).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, що включає 279 найменування, 37 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 181 сторінках. Робота містить 26 таблиць, 3 схеми, 1 діаграму.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь наукової розробки обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, основні напрями та методи дослідження, сформульовано гіпотезу, методологічні і теоретичні засади дослідження; вказано етапи та експериментальну базу дослідження; розкрито його наукову новизну, теоретичне і практичне значення, апробацію та впровадження результатів дослідження; охарактеризовано особистий внесок здобувача, вірогідність наукових положень, отриманих результатів і висновків дисертаційної роботи.
У першому розділі „Теорія і практика підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання” на підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних досліджень та стану професійної підготовки майбутнього вчителя історії в Україні й за рубежем були визначені сутність, методологія, теоретичне підґрунтя процесу підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Описано зміст, методику, результати констатуючого етапу експерименту, обґрунтовані критерії й рівні готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання, перевірено стан його підготовки в педагогічному університеті. 
Для дослідження проблеми підготовки майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання був використаний системний принцип у розгляді категоріального апарату: особистість – особистісний підхід в освіті – особистісно орієнтована освіта – особистісно орієнтоване навчання – підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання – особистісно орієнтоване освітнє середовище – особистісно орієнтована професійна підготовка – особистісно орієнтована технологія навчання – готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. 
Категоріальний аналіз суті поняття „професійно-педагогічна підготовка” засвідчив, що у науково-педагогічній літературі немає єдиного її визначення. Принципові відмінності визначаються тими чинниками, що зумовлюють становлення та розвиток її системи в Україні. Професійна підготовка вчителів історії розглядалася нами, як об’єктивно існуючий процес навчання (викладання і учіння) і засвоєння студентом загальнопедагогічних і методичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок в ході педагогічних практик, формування у нього потреб самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації. Аналізуючи підготовку вчителя історії, ми вживали термін „професійна підготовка вчителя історії” і обмежилися дослідженням найсуттєвіших, на нашу думку, її компонентів: загальнопедагогічної і методичної підготовки. 
Новий концептуальний підхід до формування сучасної вітчизняної системи професійної підготовки вчителя зорієнтований на інтеграцію її в світову освітню систему на основі загальних тенденцій її розвитку. Дослідження останніх років проблеми професійної підготовки майбутніх учителів за рубежем (А.М.Алексюк, О.В.Глузман, Т.С.Кошманова, М.Ю.Красовицький, Л.П.Пуховська та ін.) дають змогу визначити, що у ряді країн Західної Європи та США відчутно проявляється концепція підготовки вчителя, що в більшій мірі зорієнтована на особистісно орієнтовану педагогіку і психологію, вільний творчий саморозвиток, самовизначення і самореалізацію особистості як майбутнього вчителя, так і учнів. 
Вітчизняні дослідження з особистісної орієнтації професійної (І.Д.Бех, С.У.Гончаренко, В.І.Луговий, О.Е.Коваленко, О.М.Пєхота, Л.П.Пуховська, В.В.Рибалка, С.О.Сисоєва) та методичної (К.О.Баханов, В.О.Комаров, С.О.Нікітчина, О.І.Пометун, О.Ф.Турянська, О.А.Удод) підготовки свідчать, що її реалізація потребує глибокої структурно-дидактичної реконструкції процесу навчання в педагогічних університетах. З початку 90-х років ХХ ст. шкільна історична освіта та методика її викладання знаходяться у стані концептуального переосмислення. Вивченню і обговоренню підлягають майже всі їх компоненти: мета, зміст, структура, організація навчального процесу. Вважаємо, що сучасна методична підготовка, як і в цілому професійна, ґрунтується на поєднанні і взаємопроникненні традиційної авторитарної і новітньої гуманістичної педагогіки, хоча в більшості своїй зорієнтована на підготовку вчителя-предметника, котрий успішно працює в рамках класно-урочної системи, але не завжди вміє керувати процесом розвитку особистості учня. 
У ході констатуючого етапу дослідження виявлено, що стан професійної підготовки майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання не задовольняє сучасних державних і суспільних вимог, а тому потребує певних змін в організаційно-педагогічних умовах їх підготовки.
За результатами теоретичного аналізу проблеми та аналізу результатів констатуючого експерименту була розроблена методика підготовки майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання (Рис. 1). Організаційно-педагогічними умовами, що забезпечують її ефективність визначено: збагачення дисциплін професійно-педагогічного циклу ідеями, принципами, концепціями, моделями особистісно орієнтованого навчання, а педагогічних практик – навичками їх оперування та орієнтацію навчального процесу в педагогічному університеті на особистість студента (його пізнавальні особливості, потреби, інтереси) і його саморозвиток (що ґрунтується на стимулюванні творчості й неоднозначності). Це можливо здійснити шляхом організації особистісно орієнтованих засобів, форм, методів, прийомів навчання та внутрішнього контролю з боку особи студента. 
У результаті реалізації запропонованих умов у випускників педагогічного університету буде сформована така професійна якість, як готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання, що визначається єдністю компонентів: ціле-мотиваційного, змістового, операційного й інтеграційного та характеризується сформованістю у студентів історичного факультету цілей, мотивів, системи знань, умінь і навиків особистісно орієнтованого навчання і проведення відповідних йому уроків історії в ході педагогічних практик. 
У другому розділі „Методика підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання” наведена методика  професійної підготовки студента-історика до реалізації особистісно орієнтованого навчання в загальноосвітній школі та описана її результативність. 
Під час професійної підготовки студентів історичного факультету виявлена така послідовність формування їх готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
•	Усвідомлення зміни орієнтації навчання в загальноосвітній школі на особистісний підхід. Протягом вивчення курсу „Вступ у спеціальність” проходить усвідомлення майбутніми вчителями орієнтації на розвиток особистості дитини, емпатійності, поваги до неї, розуміння її потреб. Відбувається становлення стійкого інтересу студента до предмету історії як результату усвідомленого вибору майбутньої предметно-професійної діяльності. Студент історичного факультету отримує психологічні знання з теорії і практики розвитку особистості. Одночасно проходить дослідження особистості студента шляхом його психодіагностики. Відбувається навчання засобам розумової діяльності (побудова понять, суджень, моделей, парадоксів щодо розвитку особистості), формування зацікавленості працею вчителя історії як важливим джерелом майбутніх професійних потреб і особистісного росту, усвідомлення індивідуального сенсу професії педагога, формування ставлення до себе як до володаря власного утворюючого потенціалу. Перший рік навчання студентів в університеті є підготовчим у формуванні їх готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання. 
•	Формування ціле-мотиваційних орієнтацій студентів на розвиток особистості учня. Протягом вивчення дисципліни „Педагогіка” та проходження першої педагогічної практики у них відбувається становлення цілей особистісно орієнтованого навчання та їх мотивації. Студенти історичного факультету знайомляться з теоретичними основами особистісно орієнтованого навчання, оволодівають основними категоріями, поняттями, що необхідні для відповідної професійної діяльності, дізнаються про методи, форми, засоби, прийоми його реалізації, набувають навичок діалогу взаємодії. Формується ціле-мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя історії до 
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ, ЩО СПРИЯТИМЕ  ФОРМУВАННЮ ЙОГО ГОТОВНОСТІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

                                                                ↓                                                                                                                                                                   ↓
Особистісно орієнтована професійна підготовка
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Особистісно орієнтоване освітнє середовище:
орієнтація мети, задач, методів, засобів,  форм, прийомів, організації навчального процесу на особистість студента, його пі-знавальні можливості, ціннісні орієнтації, суб’єктний досвід;
підпорядкування змісту роботи викла-дачів педагогічного університету  принципам особистісно орієнтованого навчання;
створення системних, комплексних зв’язків між школою і педагогічним  університетом;
формування суб’єкт-суб′єктних відносин між викладачем і студентом у процесі навчання; 
створення викладачами педагогічного університету дидактичного комплексу, що надає студенту можливість вибору організації власного процесу учіння; 
створення  на заняттях  особистісно орі-єнтованих навчально -  педагогічних си-туацій, які  спонукають студентів до ус-відомлення свого   позитивного  образу-Я, створення „ситуацій успіху”. 
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Особистісно орієнтовані дисципліни професійно-педагогічного циклу:
орієнтація дисциплін педа-гогічного циклу на мету і завдання особистісно орієнтованого навчання;
наповнення змісту дисциплін педагогічного циклу теорією і практикою особистісно орієнтованого навчання;
введення в практичну частину дисциплін педагогічного циклу вмінь і навичок роботи в особистісно орієнтованому освітньому середовищі; 
формування у студентів умінь проектувати особистісно орієнтований урок історії.
Особистісно орієнтована
педпрактика:

орієнтація цілей і мотивів педпрактики на особистість учня;
введення в зміст програм педпрактик завдань особи-стісно орієнтованого навча-ння;
залучення студентів до особистісно орієнтованих форм і методів роботи під час педагогічних практик;
формування у студентів вмінь проводити особи-стісно орієнтований урок історії.

Спецкурс „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загально-освітній школі”:
актуалізація мети, мотивів майбутньої професійної діяль-ності студента в світлі осо-бистісно орієнтованого навчання;
побудова змісту спецкурсу на теорії і практиці особистісно орієнтованого навчання;
практичне знайомство студентів з технологією організації  особи-стісно орієнтованого навчання в сучасній загальноосвітній школі;
допомога майбутньому вчителю історії в оволодінні навичками самопізнання, самовизначення і самореалізації для конструював-ння індивідуально-прийнятної методики особистісно орієнтова-ного уроку історії.


                                                                                                                                   
Готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання
ціле-мотиваційний компонент
змістовий компонент
операційний компонент
інтеграційний компонент
Рис. 	1  Методика підготовки майбутнього вчителя історії, що сприятиме формуванню його готовності до реалізації 
особистісно орієнтованого навчання

19

реалізації особистісно орієнтованого навчання та починається її змістове наповнення.
•	 Формування у майбутніх учителів історії знань особистісно орієнтованого навчання. Під час вивчення дисциплін „Історія педагогіки”, „Освітні технології”, „Основи педагогічної майстерності” та проходження безвідривної педагогічної практики відбувається привласнення мотивів і цілей особистісно орієнтованої педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Студенти отримують теоретико-методологічні знання особистісно орієнтованого навчання з дисциплін педагогічного циклу. У них створюється змістове поле знань з особистісно орієнтованого навчання на основі аналізу роботи вчителів під час педагогічної практики. Набувають становлення психолого-педагогічні вміння майбутніх учителів діагностувати учня за допомогою різних методик, складати психолого-педагогічну характеристику на учня, спостерігати за використанням особистісного підходу до учнів в школі під час педагогічних практик та лабораторних занять. На основі професійного самодіагностування визначається індивідуальна траєкторія розвитку і діяльності в особистісно орієнтованому освітньому середовищі. Триває ціле-мотиваційне й змістове та починається операційне наповнення готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
•	Формування у майбутніх учителів історії вмінь особистісно орієнтованого навчання. За допомогою вивчення дисципліни „Методики викладання історії” та проведення першої стажерської педагогічної практики відбувається формування сталих мотивів і цілей особистісно орієнтованої педагогічної діяльності майбутнього вчителя історії як основи власної самореалізації, саморозвитку, оволодіння знаннями методик і технологій особистісно орієнтованого навчання історії. Триває оволодіння ними технологіями взаємодії, врахування досвіду дітей та орієнтація на особистісний розвиток учнів. Формується вміння студентів-істориків будувати під час педагогічної практики навчальний процес з історії на доступній методиці особистісно орієнтованого навчання. Відбувається формування самопізнання і поєднання теоретичних знань майбутнього вчителя історії з власною практичною діяльністю. Формуються навики планування траєкторії професійного саморозвитку. Триває ціле-мотиваційне, змістове і операційне наповнення готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання, починає формуватись інтеграційний компонент.
•	Створення студентом-істориком індивідуально-прийнятної методики проведення особистісно орієнтованого уроку історії. Спеціальний курс „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі” є підґрунтям для проектування майбутніми вчителями історії цілепокладання і цілереалізації на основі методики особистісно орієнтованого навчання. Створюються умови для різних шляхів і форм самовираження студента. У студентів на основі власного досвіду під час педагогічних практик відбувається формування базових знань з теорії та практики особистісно орієнтованого навчання історії. Одночасно з процесом вивчення студентами технологій і моделей особистісно орієнтованого навчання історії відбувається творче і аргументоване застосування їх на практиці в школі, створюється індивідуально-прийнятна особистісно орієнтована методика викладання історії. Проходить завершення формування у майбутніх педагогів готовності до здійснення самостійної професійної діяльності на основі рефлексії професійної поведінки. Завершується формування готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
В рамках створення особистісно орієнтованого освітнього середовища на історичному факультеті університету був розроблений ряд програм: адаптації студентів-першокурсників в новій освітній ситуації в умовах особистісно орієнтованого навчання в університеті, організації роботи постійно діючого міжкафедрального методологічного семінару з проблем особистісно орієнтованого навчання у вищому навчальному закладі. Розроблена система організації науково-дослідницької роботи студентів в творчих майстернях на базі експериментального майданчику ліцею “Педагог”.  Створена програма перевірки готовності студентів V курсу до реалізації особистісно орієнтованого навчання на основі комплексної діагностичної роботи. 
Завдяки орієнтації педагогічного процесу в педагогічних університетах на особистість студента (формуванню суб’єкт-суб’єктних відносин, створенню спеціального навчально-методичного комплексу по дисциплінам професійно-педагогічного циклу, створенню системних зв’язків між школою і педагогічним університетом) було створене особистісно орієнтоване освітнє середовище. 
На остаточному етапі дослідження було проведене повторне анкетування студентів контрольної та експериментальної груп з метою виявлення змін у їх професійній спрямованості. Аналіз результатів анкетування свідчить, що в експериментальній групі професійна спрямованість студентів збільшилась у напрямку особистісно орієнтованої педагогічної діяльності, а у контрольній групі – у напрямку предметно-професійної діяльності. 
З метою визначення рівня загальнопедагогічних і методичних знань та вмінь студентів-випускників контрольної та експериментальної груп нами була проведена комплексна діагностична робота. Загальна кількість студентів експериментальної групи, які писали роботу на формуючому етапі – 169, контрольної групи – 59.
На підставі аналізу комплексної діагностичної роботи, результатів проведення уроків на педпрактиці, іспиту з методики викладання історії й державного іспиту з теорії та практики педагогіки нами були виведені середні показники компонентів готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання в контрольній та експериментальній групах. Порівняння кількості студентів за рівнями відповідної їх готовності на констатуючому та формуючому етапах дослідження (наведені у таблиці 1) показали, що у 66% студентів експериментальної групи відбувся перехід на наступний рівень готовності, 44% студентів змогли перейти з низького на середній, 21% перейшли з середнього на високий, 1% з низького на високий, що доводить ефективність запропонованої методики підготовки вчителя історії до означеної діяльності. 
Таблиця 1
Порівняльна таблиця результатів перевірки готовності майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання під час експерименту 

Рівні готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання
Етапи експерименту

на початку
в кінці

К
Е
К
Е
низький
29
100
28
31

49%
59%
47%
18%
середній
29
66
27
99

49%
39%
46%
59%
високий
1
3
4
39

2%
2%
7%
23%

При забезпеченні організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання формується його готовність, що доведено результатами математичної статистики. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1.	Сучасний період розвитку вітчизняної освіти характеризується змінами, що охоплюють усі її сторони. Перешкодою на шляху нововведень у середній та вищій педагогічній освіті є протиріччя: між новими державними і суспільними замовленнями, ціннісно-цільовими орієнтирами в шкільній історичній освіті, направленими на розвиток особистості дитини та знаннєвою (предметно орієнтованою) системою викладання, що є результатом традиційної професійної підготовки майбутнього вчителя; між орієнтацією навчального процесу на особистісний розвиток учня і вчителя та відсутністю адекватного особистісно орієнтованого освітнього середовища в межах педагогічного університету. Проблемами шкільної історичної освіти та методики її викладання є: відсутність у меті і змісті навчання історії єдності об’єктивного (пов’язаного з пізнанням історії минулого і набуттям історичних знань) і суб’єктивного (що передбачає розвиток учня на історичному матеріалі через сприйняття, усвідомлення та осмислення загальнолюдських цінностей, формування мотивів самореалізації особистості) аспектів. Існуючі недоліки при структуруванні та відборі вчителем історичного матеріалу у процесі навчання ґрунтуються на недооцінці в методичній підготовці майбутнього вчителя ролі історії як процесу розвитку і самореалізації людства в цілому і кожної конкретної людини зокрема. Результатом цього є дотримання вчителем традиційних критеріїв відбору навчального історичного матеріалу, суб’єкт-об’єктний характер організації праці на уроках історії. Це зумовлює необхідність переосмислення підготовки вчителя історії з позицій підготовки його до реалізації особистісно орієнтованого навчання. 
2.	Науковий аналіз проблеми сучасної підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання встановив, що вирішальним чинником впливу на неї є особистість з її системою цінностей та потреб розвитку і самореалізації. В рамках нашого дослідження професійна підготовка вчителя історії – це об’єктивно існуючий процес навчання (викладання і учіння), засвоєння майбутнім педагогом професійних загальнопедагогічних і методичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок студента в ході педагогічної практики. Під час неї відбувається формування у студента потреб самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації, досягнення з цією метою єдності педагогічної теорії і практики. 
3.	Проаналізований стан досліджуваної проблеми у філософській і психолого-педагогічній літературі та практичній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів України дав можливість обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя історії в педагогічному університеті, що сприяють формуванню його готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання в період педпрактики. Професійна підготовка вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання визначена нами як процес поглибленого ознайомлення студентів з науковими основами й технологіями особистісно орієнтованого навчання, розвитку спеціальних практичних навичок і вмінь, зорієнтованих на особистість учня, формування певних психологічних і моральних якостей, важливих для роботи в особистісно орієнтованому освітньому середовищі. Вона ґрунтується на системі дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів, визначеного навчальними програмами дисциплін та іншими нормативними актами органів державного управління освітою та вищого навчального закладу. 
4.	Встановлено організаційно-педагогічні умови, що сприяють ефективності підготовки студента-історика до реалізації особистісно орієнтованого навчання: організація професійної підготовки, зорієнтованої на розвиток особистості учня та особистісно орієнтованого освітнього середовища. Особистісно орієнтована професійна підготовка припускає: орієнтацію цілей, завдань, особистісних мотивів майбутньої професійної діяльності на ідеї особистісно орієнтованого навчання; оновлення змісту педагогічних дисциплін відповідними теоретичними положеннями; введення спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання у сучасній загальноосвітній школі”, збагачення програм з педпрактики відповідними завданнями. Організація особистісно орієнтованого освітнього середовища в процесі професійної підготовки потребує з одного боку – демократизації стосунків між викладачем та студентом, налагодження системних зв’язків „школа-педагогічний університет”, з іншого - активізації ролі студента в розвитку його особистісних і професійних здібностей і якостей, посилення його суб’єктних функцій. 
5.	Результатом такої підготовки до майбутньої професійної діяльності є готовність студента до реалізації особистісно орієнтованого навчання історії, яка має наступні компоненти: ціле-мотиваційний (що забезпечує формування у майбутніх учителів історії особистісно орієнтованих цілей і мотивів майбутньої професійної діяльності); змістовий (що визначає необхідну систему відповідних знань); операційний (що забезпечує формування у них умінь і навичок організації особистісно орієнтованого навчання); інтеграційний (що формує вміння майбутнього вчителя проводити особистісно орієнтований урок історії по індивідуально-прийнятній методиці). 
6.	Результати констатуючого експерименту показали, що в умовах традиційно організованої професійної підготовки готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання має невисокі показники: низький рівень показали 59 % студентів експериментальної групи, середній – 39 %, високий – 2%. Після впровадження методики підготовки вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання покажчики готовності змінилися (низький рівень показали 18 % студентів експериментальної групи, середній – 59 %, високий – 23%), що свідчить про її ефективність.
7.	Ефективними формами підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання визначено особистісно орієнтовані лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття; педагогічну практику та самостійну роботу студентів. Педагогічно доцільними методами встановлено „ситуації успіху”, навчальні ситуації, диспути, діалоги, полілоги, рольові ігри, педагогічні тренінги. Засобами підготовки студентів у процесі організації особистісно орієнтованого освітнього середовища є: налагодження системних зв’язків між школою і педагогічним університетом; створення дидактичних матеріалів з дисциплін педагогічного циклу. Сукупність одержаних результатів упровадження методики підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання говорить на користь того, що запропоновані організаційно-педагогічні умови сприяють підвищенню її ефективності, отже необхідні для поступового введення в педагогічних університетах. 
8.	Перспективність розробки досліджуваної проблеми полягає у подальшому визначенні шляхів формування особистісно орієнтованого освітнього середовища в педагогічному університеті та формуванні готовності вчителя історії до впровадження особистісно орієнтованого навчання у процесі післядипломної педагогічної освіти. 
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Анотація
Старєва А.М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2003.
У дисертації досліджується процес підготовки майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Теоретично обґрунтовано, експериментально підтверджено ефективність методики організації педагогічних умов  підготовки майбутнього вчителя історії в педагогічному університеті, що сприятимуть формуванню його готовності до реалізації особистісно орієнтованого навчання (особистісну орієнтацію професійної підготовки майбутнього вчителя історії та організацію особистісно орієнтованого освітнього середовища). 
Розроблено для студентів і викладачів педагогічних університетів навчально-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання (методичні рекомендації до дисциплін педагогічного циклу, навчальні програми курсу „Методики викладання історії” й спецкурсу „Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі”. 
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання історії, особистісно орієнтоване освітнє середовище, професійна підготовка вчителя, готовність майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання. 

Аннотация
Старева А.М. Подготовка будущего учителя истории к реализации личностно ориентированного обучения. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. – теория и методика профессионального образования. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2003.
В диссертации исследуется процесс подготовки будущего учителя истории к реализации личностно ориентированного обучения. Теоретически обоснована методика профессиональной подготовки будущего учителя истории, ориен-тированного на развитие личности ученика. 
Научный анализ проблемы подготовки будущего учителя истории к реализации личностно ориентированного обучения позволил установить, что одним из основных факторов влияния на нее есть личность с определенной системой ценностей и потребностей развития и самореализации. В рамках нашего исследования профессиональная подготовка учителя истории – это объективно существующий процесс обучения (преподавания и учения), усвоения будущим педагогом профессиональных общепедагогических и методических знаний, выработки у него определенных умений и навыков в ходе педагогической практики. 
Профессиональная подготовка учителя истории к реализации личностно ориентированного обучения определена как процесс углубленного изучения студентами научных основ и технологий личностно ориентированного обучения, развития у них специальных практических умений и навыков, ориентированных на личность ученика, формирование определенных психологических и моральных качеств, важных для работы в личностно ориентированной образовательной среде.
Выделены организационно-педагогические условия, которые обеспечивают эффективность этого процесса: личностно ориентированную профессиональную подготовку будущего учителя истории и личностно ориентированную образовательную среду. Личностно ориентированная профессиональная подготовка студента-историка предполагает ориентацию целей, задач, мотивов будущей педагогической деятельности на идеи личностно ориентированного обучения; обновление содержания педагогических дисциплин соответствующими теоретическими положениями; введение спецкурса “Личностно ориентированное обучение в современной общеобразовательной школе”, пересмотр и обогащение программ педпрактики соответствующими заданиями. Организация личностно ориентированной образовательной среды в процессе профессиональной подготовки требует с одной стороны – демократизации отношений между преподавателем и студентом, создания системных связей “школа – педагогический университет”, с другой стороны – активизации роли студента в развитии его личностных и профессиональных качеств, усиления его субъектных функций. 
Результатом такой подготовки студента педагогического университета определена его готовность к реализации личностно ориентированного обучения в процессе преподавания истории. Она состоит из четырех компонентов: целе-мотивационного, обеспечивающего формирование у студентов-историков личностно ориентированных целей и мотивов будущей профессиональной деятельности; содержательного, определяющего необходимую систему знаний теории и практики личностно ориентированного обучения; операционного, обеспечивающего формирование у них умений и навыков организации личностно ориентированной образовательной среды; интеграционного, формирующего умения будущего учителя проводить личностно ориентированный урок истории по индивидуально-приемлемой методике. 
Разработана и внедрена для студентов и преподавателей педагогических университетов методика организации подготовки будущего педагога к личностно ориентированной профессиональной деятельности: учебные программы дисциплины “Методика преподавания истории”, спецкурса “Личностно ориентированное обучение в современной общеобразовательной школе”, педагогических практик (ІІ, ІV, V курсов), обогащенные идеями, концепциями, моделями, технологиями личностно ориентированного обучения, методическими рекомендациями по организации личностно ориентированной образовательной среды. Экспериментально подтверждена эффективность использования новой методики обучения.
Ключевые слова: личностно ориентированное обучение истории, личностно ориентированная образовательная среда, профессиональная подготовка учителя, готовность будущего учителя истории к реализации личностно ориентированного обучения. 
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In dissertation it was examined, the process of preparation of future teachers of history by realization the personality oriented teaching. Theoretically demonstrated methodic of organization of the pedagogical conditions of the preparation the future teacher of history in the Pedagogical university, those are providing his readiness by realization the personality oriented teaching (the Personal orientation of professional preparation of future teacher of history and the organization of the personality oriented teaching surroundings). It was developed for lectures of teaching – training universities the teaching – oriented teaching. 
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