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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ МЕНТОРА  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянута проблема підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реаліза-

ції функцій ментора у професійній діяльності та визначено педагогічні умови її формування. У процесі 
фахового навчання майбутніх педагогів закладів вищої освіти необхідно здійснювати їхню спеціальну 
підготовку до реалізації функцій ментора. Показано, що ця підготовка полягає у формуванні низки 
компетентностей, пов’язаних із реалізацією функцій ментора та виділено відповідні їм здатності. 

Формування готовності майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реалізації функцій ментора 
у процесі професійної діяльності забезпечується дотриманням низки організаційно-педагогічних 
умов: формування позитивної мотивації та пізнавального інтересу майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти до реалізації функцій ментора у професійній діяльності; створення особливого освіт-
нього середовища, насиченого використанням специфічних моделей ментора, навчанням у контек-
сті менторської діяльності викладача в рамках майбутньої професії; спрямованість змісту і органі-
зації проведення педагогічної практики на підготовку майбутніх педагогів закладів вищої освіти до 
реалізації функцій ментора у професійній діяльності; забезпечення високої особистісно-професійної 
готовності викладачів фахових дисциплін до активної взаємодії зі студентами в якості наставника, 
«тренера», консультанта, ментора. Реалізація цих організаційно-педагогічних умов забезпечує не 
тільки формування виділених здатностей та досягнення програмних результатів навчання, але і 
стимулює підвищення мотивації студентів до навчання, розвитку їхнього інтелектуального потен-
ціалу, створення безпечного психологічного простору, опанування майбутніми магістрами здатно-
сті до реалізації різних моделей менторства у професійній діяльності, підвищення ефективності 
їхньої як навчальної, так і професійної діяльності. 

Ключові слова: майбутній педагог закладу вищої освіти, ментор, моделі ментора, функції мен-
тора, організаційно педагогічні умови, підготовка.

Постановка проблеми. У процесі професій-
ної підготовки майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти особливого значення набули особистісно 
орієнтоване навчання та компетентнісний під-
хід. В рамках компетентнісного підходу основний 
акцент робиться на виділенні і способах фор-
мування та розвитку комплексу здатностей, що 
забезпечують готовність майбутнього педагога 
закладу вищої освіти до здійснення професійної 
діяльності в умовах реформування вищої освіти. 
В цих умовах особливе значення набуває вико-
нання викладачем функцій наставника, ментора. 
Поєднуючи класичні риси відомих функцій викла-
дача, зокрема, навчальну, планування, організа-
ції, мотивації, контролю, координації, менторська 
функція викладача набуває особливого значення у 
його професійній діяльності на другому рівні вищої 
освіти. Цілеспрямоване формування у майбутніх 

педагогів закладів вищої освіти здатності ефек-
тивно реалізовувати менторську функцію забезпе-
чує їхню більш успішну адаптацію та професійне 
становлення, забезпечує позитивний вплив на 
міжособистісну взаємодію зі студентами, сприяє 
зміцненню авторитету молодого викладача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Особистісно орієнтований підхід в освіті розро-
бляли К. Абульханова-Славська, І. Агапов, В. Боло- 
тов, С. Бондар, А. Брушлинський, О. Савченко, 
І. Якиманська та інші дослідники. Основи ком-
петентнісного підходу були закладені завдяки 
дослідженням А. Андрєєва, І. Беха, Н. Бібік, 
І. Зимньої, О. Овчарук, О. Пометун, В. Сєрікова, 
А. Хуторського, С. Шишова, І. Ящук та ін. 

Різні аспекти підготовки майбутніх педа-
гогів закладів вищої освіти досліджено у пра-
цях Н. Батечко, С. Вітвицької, О. Гури, Н. Гузій,  
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Н. Демʼяненко, І. Зязюна, Л. Крамущенко, 
І. Кривоноса, Н. Мачинської, В. Ортинського, 
В. Сидоренко, С. Сисоєвої, Т. Сущенко, 
Н. Тарасевич, тощо. 

У працях Н. Алюшиної [2], Я. Демус [3], 
С. Капанжи [6], А. Киричика [7], А. Міщук [9], 
К. Осадчої [12], І. Сидорук [13], О. Соколової [14] 
вказується на необхідність впровадження 
коучингу, тьюторства, наставництва та ментор-
ства у вищу освіту, розкрито види, моделі мен-
торства, ролі та функції ментора, характерні риси 
менторства. Зокрема, у роботах А. Міщук [9] та 
О. Соколової [14] здійснено аналіз моделей мен-
торства, серед яких виділено модель навчання, 
компетентнісну модель, рефлективну модель, 
модель культиватора, модель спонсора, модель 
психолога, модель екзаменатора, модель про-
світника та модель розвитку.  Проте відзначимо, 
що виділені моделі у цих дослідженнях розгляда-
ються під різними ракурсами: А Міщук розглядає 
менторство як необхідний елемент в організації і 
проведенні педагогічної практики майбутніх учи-
телів-предметників, тоді як О. Соколова розглядає 
менторство в аспекті  післядипломної підготовки 
вчителів. Суттєво відрізняються моделі ментор-
ства за Н. Алюшиною, яка в основу виділення 
моделі поклала метод здійснення наставництва: 
класичне наставництво, менторство (переда-
вання старшою за віком і більш досвідченою 
людиною своїх знань щодо того, як виконати те чи 
інше завдання); супервізія (співпраця двох профе-
сіоналів для критичного аналізу власної роботи); 
buddying (буквальний переклад – приятелювання; 
за змістом – підтримка колегою і / або керівником, 
що заснована на принципі абсолютної рівності); 
shadowing (буквальний переклад – тінь, спосте-
реження; за змістом – тимчасове прикріплення 
до керівника для спостереження за особливос-
тями і прийомами роботи) [2, с. 91]. А. Киричок 
та Т. Киричок, аналізуючи низку як зарубіжних, 
так і вітчизняних публікацій, виділяють такі під-
ходи до розгляду феномена менторства: мен-
торську допомогу через аспект домовленості між 
наставником та підопічним стосовно оцінки якості 
наставництва, та якими мають бути критерії для 
оцінки; відповідність наставника та його підопіч-
ного характеристикам один одного; гендерний 
аспект менторства; функції ментора, його ключові 
ролі, які приносять користь підопічному; користь 
від реалізації функцій ментора для самого настав-
ника [15]. Тобто, є значна кількість досліджень, 
присвячених різним аспектам менторства, проте 
проблема наукового обґрунтування організа-
ційно-педагогічних умов формування готовності 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реа-
лізації функцій ментора у професійній діяльності 
не знайшла свого належного вирішення у теорії і 
методиці професійного навчання.

Метою статті є обґрунтування організацій-
но-педагогічних умов формування готовності май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти до реаліза-
ції функцій ментора у професійній діяльності. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі 
завдання дослідження: 

• на підставі аналізу психолого-педагогічної 
та методичної літератури, практики підготовки 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти визна-
чити організаційно-педагогічні умови формування 
готовності майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти до реалізації функцій ментора у професій-
ній діяльності;

• здійснити обґрунтування виділених організа-
ційно-педагогічних умов формування готовності 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реа-
лізації функцій ментора у професійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Модернізація 
професійної підготовки майбутніх педагогів закла-
дів вищої освіти в рамках імплементації Законів 
України «Про вищу освіту» (2014 р.) та «Про освіту» 
(2017 р.)  показує, що все більшого значення набу-
ває реалізація ним функцій викладача-ментора,.

Згідно з «Академічним тлумачним словником 
української мови термін «ментор» тлумачиться 
як наставник, керівник, вихователь [8, с. 672.]. 
Як зазначає А. Киричок, «менторська допомога 
має на меті спільну роботу ментора – фахівця в 
своїй галузі та менті – учня, який має переймати ці 
знання у старшого, більш досвідченого товариша. 
У такому разі ментором може виступати спеціа-
ліст-практик, викладач або аспірант» [7, с. 166].

Для успішної реалізації функцій ментора у май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти необхідно 
сформувати комплекс компетентностей, поданих в 
освітньо-професійній програмі «Педагогіка вищої 
школи»: здатність працювати в команді та нала-
годжувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 
професійних завдань, розуміти принципи психо-
логії та використовувати їх у професійній діяльно-
сті, здатність до моделювання діяльності педаго-
га-ментора; здатність до моделювання освітньої 
та професійної підготовки фахівця та ін. [11].

Успішне формування всіх цих здатностей 
забезпечується виконанням певних організацій-
но-педагогічних умов, до яких ми відносимо:

• формування позитивної мотивації та пізна-
вального інтересу майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти до реалізації функцій ментора у про-
фесійній діяльності.

• створення особливого освітнього середовища, 
насиченого використанням специфічних моделей 
ментора, навчанням у контексті менторської діяль-
ності викладача в рамках майбутньої професії.

• спрямованість змісту фахових дисциплін на 
підготовку майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти до реалізації функцій ментора у професій-
ній діяльності.
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• забезпечення високої особистісно-професій-
ної готовності викладачів фахових дисциплін до 
активної взаємодії зі студентами в якості настав-
ника, «тренера», консультанта, ментора.

Під педагогічними умовами ми розуміємо 
результат цілеспрямованого відбору, конструю-
вання та застосування елементів змісту, методів 
(прийомів), а також організаційних форм навчання 
для досягнення навчальних цілей [1, с. 124]. 
Враховуючи, що у нашому дослідженні педагогічні 
умови виконують функцію організації таких заходів 
впливу, які забезпечують формування готовності 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реа-
лізації функцій ментора у професійній діяльності, 
коректніше їх назвати організаційно-педагогічними.

Розглянемо ці організаційно-педагогічні умови 
більш детально.

Першою організаційно-педагогічною умовою 
формування готовності майбутніх педагогів закла-
дів вищої освіти до реалізації функцій ментора є 
формування позитивної мотивації та пізнавального 
інтересу майбутніх педагогів закладів вищої освіти 
до реалізації функцій ментора у професійній діяль-
ності. Наявність цієї умови визначається надзви-
чайно вагомим значенням мотивації для успішного 
професійного навчання магістрантів. У «Тлумачному 
академічному словнику української мови» тер-
мін «інтерес» має різні потрактування [5, с. 37]:

1. Увага до кого-, чого-небудь, зацікавлення 
кимось, чимось.

2. Вага, значення.
3. Те, що найбільше цікавить кого-небудь, що 

становить зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, 
потреби.

4. Те, що йде на користь кому-, чому-небудь, 
відповідає чиїмсь прагненням, потребам.

5. Діло, справа.
У нашому дослідженні інтерес ми трактували 

як те, що йде на користь кому-, чому-небудь, 
відповідає чиїмсь прагненням, потребам. Саме 
певні інтереси обумовлюють появу спонукальних 
дій, мотивів. Тобто сформованість пізнавального 
інтересу до менторства, до успішної реалізації 

функцій ментора як необхідної умови успішно-
сті професійної діяльності викладача обумовлює 
появу мотивів до вивчення цих функцій і є моти-
ваційною основою для активного формування 
у магістранта готовності до їх реалізації у про-
фесійній діяльності. Термін «мотив» походить від 
латинського «movere», що означає «приводити 
в рух», «штовхати», тобто мотив – внутрішнє спо-
нукання до дії на основі особистого інтересу [10].

Формування позитивної мотивації та пізнаваль-
ного інтересу у майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти до реалізації функцій ментора у професій-
ній діяльності найбільш ефективно відбувається 
під час вивчення дисциплін «Педагогіка вищої 
школи», «Педагогічна та професійна психологія», 
«Філософія освіти», «Моделювання діяльності 
фахівця» та проведення асистентської практики. 
Насамперед, дається уявлення про менторство і 
менторські функції викладача, їх значення у його 
професійній діяльності і доказово підкреслюється 
необхідність оволодіти цими функціями. Разом з 
тим важливу роль у формуванні відповідної моти-
вації відіграє діяльність викладачів, які своїм став-
ленням до виконання своїх обов’язків, ставлен-
ням до магістрантів акцентовано демонструють 
еталони реалізації функцій ментора. Підкреслимо 
у цьому плані важливість безпосередніх контактів 
викладача зі студентами. Як показало вимушене 
проведення дистанційного навчання в умовах 
карантину, пов’язаного з поширенням Covid-19, 
спостерігалося зменшення інтенсивності таких 
безпосередніх міжособистісних зв’язків і кому-
нікації, що призвело до зниження дієвості вико-
нання цієї організаційно-педагогічної умови, про 
що свідчать результати опитування магістрантів 
2019–2021 років випуску (Рис.1).

Як видно з представленої діаграми, по пер-
шому питанню анкети «Значення менторства у 
професійній діяльності викладача», переважна 
більшість магістрантів випуску 2019 та 2020 років 
вказала на високу ефективність менторства 
(відповідно 88% та 85%) та по другому питанню 
анкети  висловили за доцільне застосовувати мен-
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торство у своїй професійній діяльності (відповідно 
74% та 72%), тоді як магістри 2021 року випуску  
продемонстрували досить суттєве зниження цих 
показників (71% висловився щодо ефективності 
менторства і лише 62% – щодо доцільності його 
застосування у власній професійній діяльності).

Другою організаційно-педагогічною умовою 
формування готовності майбутніх педагогів закла-
дів вищої освіти до реалізації функцій ментора є 
створення особливого освітнього середовища, 
насиченого використанням специфічних моделей 
ментора, навчанням у контексті менторської діяль-
ності викладача в рамках майбутньої професії.

Під час вивчення навчальних дисциплін 
«Педагогічна майстерність викладача», «Основи 
педагогічної техніки» та «Моделювання освітньої 
та професійної підготовки фахівця» магістранти 
знайомляться з можливими варіантами ментор-
ства у професійній діяльності викладача.

Особливого значення під час створення 
такого освітнього середовища ми приділяли 
застосуванню контекстного навчання, тобто, за 
А. Вербицьким, навчанню у контексті професій-
ної діяльності педагога закладу вищої освіти. 
Ми віддавали перевагу квазіпрофесійному та 
навчально-професійному варіантам контекстного 
навчання. Квазіпрофесійний варіант контекстного 
навчання ґрунтувався на спеціальному створенні 
під час вивчення фахових навчальних дисциплін 
на практичних заняттях системи ситуацій, націле-
них на розвиток у студентів здатності самостійно 
опановувати досвід менторства, аналізувати 
свою діяльність, приймати рішення, наближені 
до реальної професійної діяльності. Навчально-
професійний варіант контекстного навчання реалі-
зувався під час проведення педагогічної практики.

Третьою організаційно-педагогічною умовою 
забезпечення готовності майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти до реалізації функцій мен-
тора є спрямованість змісту і організації прове-
дення педагогічної практики на підготовку майбут-
ніх педагогів закладів вищої освіти до реалізації 
функцій ментора у професійній діяльності. У про-
цесі проведення педагогічної практики під керів-
ництвом викладача ментора у магістрантів фор-
мувався комплекс компетентностей: здатність до 
комунікації у професійній діяльності; здатність до 
моделювання діяльності педагога-ментора; здат-
ність до моделювання освітньої та професійної 
підготовки фахівця; здатність враховувати у про-
фесійній діяльності індивідуальні психологічні осо-
бливості магістрантів; здатність якісної та кількісної 
оцінки головних етапів педагогічного процесу та ін. 

Власне, на цьому етапі застосовуються всі 
моделі менторства. Еталони менторства демон-
струють як викладач-методист від кафедри, нау-
ковий керівник кваліфікаційної роботи магістранта 
та викладачі, які проводять навчальні заняття, які 

відвідує магістрант. Вони демонструють широкий 
спектр діяльностей, притаманних ментору: прово-
дять заняття із використанням цифрових техноло-
гій та платформи MOODLE, конференц програми 
ZOOM, постають в образі конструктивних критиків 
під час аналізу проведених магістрантом занять, 
допомагають у підготовці до занять, допомагають 
зрозуміти особливості професійної культури та вза-
ємовідносин між членами кафедри, знайомлять із 
документацією кафедри, посадовими обов’язками 
викладачів, аналізують і оцінюють виконану сту-
дентом роботу, його взаємовідносини зі студен-
тами, здатність до виконання функцій виклада-
ча-ментора, вносять корективи до набутих умінь.

Четвертою організаційно-педагогічною умо-
вою забезпечення готовності майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти до реалізації функцій мен-
тора є наявність високої особистісно-професій-
ної готовності викладачів фахових дисциплін до 
активної взаємодії зі студентами в якості «трене-
рів», консультантів, наставників, менторів. Адже 
здійснення квазіпрофесійного навчання шля-
хом створення системи ситуацій, що моделюють 
діяльність ментора, їхня глибока варіативність та 
спрямованість на формування творчого ставлення 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до про-
фесії, їхньої креативності вимагає від викладача 
володіння не тільки теоретичними знаннями, а й 
практичними зразками ефективної професійної 
поведінки, рефлексією, освоєнням ролі ментора, 
високу особистісно-професійну готовність до 
активної взаємодії з магістрантами. Висока осо-
бистісно-професійна готовність групи забезпе-
чення освітньо-професійної програми «Педагогіка 
вищої школи» може бути досягнута проведенням 
низки семінарів-тренінгів, на яких відпрацьову-
ються знаннєвий і практичний компоненти мен-
торських умінь. Особливе значення у менторській 
підготовці майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти набуває діяльність наукового керівника 
у процесі підготовки магістрантом кваліфікацій-
ної роботи на всіх її етапах. Необхідно звертати 
увагу не тільки на змістовий аспект кваліфікацій-
ної роботи, велике значення у професійному ста-
новленні ефективного фахівця відіграє і ціннісний 
аспект цієї підготовки. На перший план у цьому 
виходить академічна доброчесність. Науковий 
керівник знайомить з прикладами запозичень 
в педагогіці, показує способи виявлення таких 
запозичень, демонструє застосування антиплагі-
атних програм і навчає цьому застосуванню магі-
странта. Показує, що аналіз результатів перевірки 
файла антиплагіатною програмою не зупиняється 
на проценті унікальності даного тексту.  Науковий 
керівник на конкретних прикладах показує, що 
навіть досить високий відсоток унікальності не 
позбавляє можливостей наявності в перевіреному 
тексті запозичень.
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Реалізація цих організаційно-педагогічних умов 
забезпечує не тільки формування готовності май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти до реаліза-
ції функцій ментора, але і стимулює підвищення 
мотивації студентів до навчання, розвитку їхнього 
інтелектуального потенціалу, здатності до емпатії, 
підвищення ефективності їхньої як навчальної, 
так і в подальшому професійної діяльності. 

Висновки. У процесі фахового навчання май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти необхідно 
здійснювати їхню спеціальну підготовку до реа-
лізації функцій ментора. Показано, що педагог 
закладу вищої освіти  реалізує функції ментора, 
якщо гнучко і доцільно застосовує модель нав-
чання, компетентнісну модель, рефлективну 
модель, модель культиватора, модель спонсора, 
модель психолога, модель екзаменатора, модель 
просвітника та модель розвитку. Формування 
готовності майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти до реалізації функцій ментора у процесі 
професійної діяльності забезпечується дотри-
манням низки педагогічних умов: формування 
позитивної мотивації та пізнавального  інтересу 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до реа-
лізації функцій ментора у професійній діяльності; 
створення особливого освітнього середовища, 
насиченого використанням специфічних методів 
фасилітатора, інтенсивною тренінговою груповою 
роботою майбутніх менеджерів, навчанням у кон-
тексті майбутньої професії; спрямованість змісту 
фахових дисциплін на підготовку майбутніх педа-
гогів закладів вищої освіти до реалізації функцій 
ментора у професійній діяльності; забезпечення 
високої особистісно-професійної готовності 
викладачів фахових дисциплін до активної взає-
модії зі студентами в якості експерта, «тренера», 
консультанта, фасилітатора.

Основні напрямки продовження дослідження. 
Основні напрями продовження дослідження ми 
вбачаємо у розробці структурно-функціональної 
моделі підготовки майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти до реалізації функцій ментора у про-
фесійній діяльності, змістовим ядром якої слугува-
тимуть виділені організаційно-педагогічні умови.
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Sushchenko A., Andrieieva K. Organizational and pedagogical conditions for formation of readiness 
of future teachers of higher education institutions for the implementation of functions of mentor  
in professional activity

The article considers the problem of preparation of future teachers of higher education institutions for the 
implementation of the functions of a mentor in professional activities and determines the pedagogical conditions 
of its formation. In the process of professional training of future teachers of higher education institutions it is 
necessary to carry out their special training for the implementation of the functions of a mentor. It is shown that 
this training includes the formation of a number of competencies related to the implementation of the functions 
of a mentor and the corresponding abilities are distinguished.

Formation of readiness of future teachers of higher education institutions to implement the functions of a 
mentor in the process of professional activity is ensured by compliance with a number of organizational and 
pedagogical conditions, such as formation of positive motivation and cognitive interest of future teachers 
of higher education institutions to implement the functions of mentor in professional activities; creation 
of a special educational environment, saturated with the use of specific models of the mentor, training in 
the context of mentoring the teacher in the future profession; the focus of the content and organization of 
pedagogical practice on the preparation of future teachers of higher education institutions to implement 
the functions of a mentor in professional activities; ensuring high personal and professional readiness of 
teachers of professional disciplines to actively interact with students as a mentor, "coach" or a consultant. 
Implementation of these organizational and pedagogical conditions provides not only the formation of 
selected abilities and achievement of program learning outcomes, but also stimulates students' motivation 
to study, development of their intellectual potential, creating a safe psychological space, mastering future 
masters the ability to implement various models of mentoring in professional activities. increasing the 
efficiency of their educational and professional activities.

Key words: future teacher of higher education institution, mentor, mentor models, mentor functions, 
organizational and pedagogical conditions, training.


