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Психологiчний дискурс моделювання
деонтологiчного профiлю майбутнiх
педагогiв
Токарева Н. М.
Анотацiя. У статтi висвiтлено психологiчнi аспекти професiоналiзацiї
майбутнiх педагогiв у процесi фахової пiдготовки. Означено сутнiсть
моделювання деонтологiчного профiлю майбутнiх фахiвцiв-педагогiв
у сучасному суспiльствi. Особливу увагу автором придiлено
питанням розвитку психолого-педагогiчних мета-компетенцiй
студентiв. Визначено значимiсть психолого-педагогiчного супроводу
деонтологiчного розвитку молодi у закладах вищої освiти. Автор
наводить результати емпiричного вивчення уявлень майбутнiх
педагогiв щодо деонтологiчного профiлю педагога. Доведено
актуальнiсть системного моделювання деонтологiчного профiлю
особистостi у вимiрах фахової пiдготовки.
Ключовi слова: професiоналiзацiя, психологiзацiя
освiти, деонтологiчний профiль, компетентнiсний пiдхiд,
психолого-педагогiчний супровiд.

Постановка проблеми. Реформування сучасного культурноосвiтнього простору України у несталих вимiрах iнформацiйного
суспiльства зумовлює необхiднiсть переосмислення континууму
впровадження європейських норм i стандартiв у парадигму розбудови
нацiональної освiти. Викликами сьогодення є, зокрема, перехiд вiд
тоталiтарної унiфiкацiї, усталених стереотипiв, неефективних шаблонiв
викладацької дiяльностi до творчої iнiцiативи та iндивiдуальної
вiдповiдальностi педагогiв у проектуваннi i органiзацiї педагогiчного
процесу, орiєнтованого на моделювання гнучкої поведiнки суб’єктiв
життєтворення, спрямованої на задоволення потреби у новiй iнформацiї,
розширеннi власного досвiду.
У контекстi розбудови демократичного суспiльства постiндустрiальної
доби вiдбувається форматування якiсно нового освiтнього простору,
що, у свою чергу, актуалiзує новi гранi моделi педагогiчної освiти.
Перед закладами вищої педагогiчної освiти постає завдання досягнення
нової якостi пiдготовки фахiвцiв, здатних нестандартно мислити,
продукувати творчi iдеї й знаходити нетрадицiйнi шляхи вирiшення
проблем у професiйнiй дiяльностi.
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Проблемне поле цiлеспрямованої пiдготовки фахiвцiв у вимiрах
професiоналiзацiї стало знаходиться у центрi iнтересiв й активно
обговорюється психолого-педагогiчною науковою спiльнотою [2, 3,
5, 7, 10], хоча багато питань даного контенту все ще залишаються
дискусiйними. Разом з тим, беззаперечно визнається, що сучасний
дискурс моделювання у закладах педагогiчної освiти деонтологiчного
профiлю майбутнього педагога має ґрунтуватися на векторах змiнення
рольових функцiй i нормативiв поведiнки вчителя у ХХI столiттi [6, 10],
котрi обумовлюють нову систему реалiзацiї педагогiчної дiяльностi.
В умовах сьогодення майбутнi педагоги мають орiєнтуватися
у функцiональних позицiях 1) педагога-предметника — експерта,
здатного здiйснювати навiгацiю у певнiй предметнiй галузi; 2) педагогатьютора, що виконує формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї
учнiв на пiдставi вивчення суб’єктивних вимiрiв мотивацiйної сфери,
iнтересiв, життєвих планiв школярiв; 3) педагога-модератора, що
виконує формування групової освiтньої траєкторiї учнiв, проектує
освiтнi процеси i керує ними. Крiм того, успiшна педагогiчна дiяльнiсть
потребує вiд вчителя реалiзацiї здатностi гармонiзувати освiтнiй
процес у форматi iндивiдуально-особистiсного та компетентнiсного
пiдходiв [7, 10]. Тож необхiдною передумовою моделювання
деонтологiчного профiлю майбутнього педагога, беззаперечно, є не
стiльки академiчна складова професiйного досвiду, скiльки психологопедагогiчна компетентнiсть — надпредметна унiверсалiя вищого рiвня,
що, як наголошує Т. Л. Шабанова, гарантовано забезпечує легкiсть
формування предметних компетенцiй [10].
У контекстi даного дослiдження ми мали за мету окреслення
психологiчних особливостей розвитку професiйного ресурсу й
особистiсного потенцiалу майбутнiх педагогiв у сучасному освiтньому
просторi фахової пiдготовки.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми. Вищi
заклади освiти є вiдкритою полiмодальною соцiальною системою,
покликаною створювати умови для становлення й розвитку особистостi
як суб’єкта професiйної дiяльностi. Здобувачi вищої педагогiчної
освiти у процесi фахової пiдготовки набувають досвiд успiшної
соцiалiзацiї в умовах психолого-педагогiчної взаємодiї iз суб’єктами
освiти, форматуючи власний деонтологiчний профiль.
Фiлософський словник тлумачить поняття «деонтологiя» (вiд грець.
δ έoντ oς (deon) — борг (необхiдне) i λóγoς (logos) — вчення, слово)
як роздiл етичної теорiї, в якiй розглядаються проблеми обов’язку,
моральних вимог та нормативiв i взагалi належного як специфiчної для
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моральностi форми виявлення соцiальної необхiдностi [8, с. 112]. Серед
основних категорiй деонтологiї, як наголошує Є. К. Веселова, чiльне
мiсце займає професiйний обов’язок — категорiя, взаємопов’язана
iз головною категорiєю етики — мораллю; професiйний обов’язок
«має два можливi джерела появи усвiдомленостi людини: зовнiшнiй,
що виникає у культурно-iсторичному середовищi у формi свiтогляду
конкретного соцiуму й пропонований особистостi для iнтерiоризацiї; i
внутрiшнiй, властивий людинi вiд природи i даний йому у формi совiстi —
природного морального закону» [2, с. 31]. У педагогiчному континуумi
деонтологiя iнтерпретується як «мiждисциплiнарний науковий напрям,
що дослiджує проблеми професiйного обов’язку i нормативної поведiнки
педагога» [9, с. 78]; спрямування деонтологiчної пiдготовки вчителя
на формування та розвиток його цiннiсно-нормативних компонентiв
робить iнновацiйну психолого-педагогiчну складову професiоналiзацiї
одним iз важливих дiєвих механiзмiв належної професiйної поведiнки
фахiвця.
Аналiз наукової лiтератури й власний досвiд роботи дозволяє нам
стверджувати, що без цiлеспрямованого моделювання деонтологiчного
профiлю майбутнього педагога у контекстi профiльної пiдготовки
фахiвця досягнення позитивних результатiв є малоймовiрним. Тож
можна констатувати у сучасному освiтньому просторi принциповi
змiни цiлей освiти — вiд суто предметних вони трансформуються
в iнтегративнi: особистiсний i професiйний розвиток, пiдвищення
рiвня життєстiйкостi, конкурентноздатностi на ринку працi, тощо.
Акцент у освiтi (згiдно iз твердженням В. А. Семиченко) детермiнує
системний розвиток в учнiв компетентностi в оперуваннi iнформацiєю,
що обумовлено стрiмким пiдвищенням питомої ваги iнформацiйнокомунiкацiйних засобiв навчання i виховання [5].
Автор компетентнiсного пiдходу Дж. Равен (див. «Компетентнiсть
в сучасному суспiльствi» [4]) тлумачить поняття «компетентнiсть»
як явище, «котре складається iз великої кiлькостi компонентiв»;
цi компоненти «можуть замiнювати один одного в якостi
складових ефективної поведiнки. . . види компетентностi суть
мотивованi здiбностi» [4]. Дж. Равеном запропоновано перелiк
видiв компетентностей, серед яких: тенденцiя до бiльш ясного
розумiння цiнностей i установок по вiдношенню до конкретної мети;
здатнiсть контролювати свою дiяльнiсть; готовнiсть i здатнiсть
навчатись самостiйно; впевненiсть у собi; адаптивнiсть; схильнiсть до
роздумiв про майбутнє: звичка до абстрагування; увага до проблем,
пов’язаних iз досягненням поставлених цiлей; самостiйнiсть мислення,
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оригiнальнiсть; критичне мислення; готовнiсть вирiшувати складнi
питання; дослiдження навколишнього середовища для виявлення його
можливостей i ресурсiв (як матерiальних, так i людських); готовнiсть
використовувати новi iдеї i iнновацiї для досягнення мети; здатнiсть
приймати рiшення; персональна вiдповiдальнiсть; здатнiсть до спiльної
роботи заради досягнення мети; здатнiсть вирiшувати конфлiкти i
пом’якшувати суперечностi; готовнiсть займатись органiзацiйним i
суспiльним плануванням та iн. [4, с. 281–296]. Означенi компетентностi,
переважно, являють собою якостi особистостi, що забезпечують
реалiзацiю соцiально бажаної поведiнки i ефективної професiйної
дiяльностi [5]. Аналогiчний пiдхiд до структурування необхiдних для
конкурентоздатної у 2020 роцi особистостi компетентностей (soft-skills)
продемонстрував World Economic Forum — Future of Jobs. Були
виокремленi:
• системне мислення — здатнiсть вирiшувати комплекснi задачi;
• критичне мислення;
• креативнiсть;
• компетенцiя управлiння людьми;
• комунiкацiйнi навички;
• емоцiйний iнтелект;
• навички формування суджень i прийняття рiшень;
• клiєнтоорiєнтованiсть;
• умiння вести переговори (робота у командi);
• когнiтивна (мисленнєва)
невизначеностi.

гнучкiсть

—

робота

в

умовах

Цiлеспрямований розвиток означених soft-skills у процесi фахової
пiдготовки майбутнього професiонала (i зокрема — педагога) у закладах
освiти поза сумнiвом потребує психолого-педагогiчного супроводу.
Iдея психолого-педагогiчного супроводу суб’єктiв освiтнього
процесу активно впроваджувалася у практику середньої освiти
педагогами-гуманiстами, котрi почали планомiрно роздiляти процес
освiти на процес навчання i процес супроводу; сенс супроводу полягав
у створеннi особливої культури пiдтримки i допомоги дитинi у
навчально-виховному процесi [3, с. 50]. Система супроводу у вищiй
школi передбачає створення спецiальних психолого-педагогiчних умов
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для успiшного iндивiдуального розвитку, саморозвитку. Аспекти
психолого-педагогiчного супроводу особистостi у закладах вищої
освiти стосуються професiйної адаптацiї студента, формування
професiйної самостiйностi й емоцiйної стiйкостi; психологопедагогiчний супровiд визначається як тривалий процес
участi квалiфiкованого педагога-психолога в антиципацiї, дiагностицi
i вирiшеннi особистiсних проблем студента. Згiдно iз дослiдженнями
А. В. Лапшової, О. I. Ваганової, М. С. Малеєвої найбiльше потребують
психолого-педагогiчного супроводу студенти молодших курсiв, котрi
досить часто не можуть подолати адаптацiйний бар’єр [3, с. 50].
Т. I. Волкова розглядає психолого-педагогiчний супровiд як частину
психологiчного забезпечення професiйної пiдготовки студента, а
А. В. Брушлинський важливою умовою творчого розвитку студентiв
називає розумiння студентами дiєвостi психологiчної науки у подоланнi
ними життєвих труднощiв й iнтерес до психологiї [3, с. 51].
В цiлому, психолого-педагогiчний супровiд зорiєнтований на
пiдвищення адаптацiйного потенцiалу студентiв, ефективностi
навчання, формування й розвитку особистiсних i професiйних
властивостей, пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв.
У данiй статтi презентується досвiд реалiзацiї стратегiї моделювання
особистiсних конструктiв як елементiв деонтологiчного профiлю
майбутнiх педагогiв у професiйнiй пiдготовцi студентiв педагогiчного
профiлю освiти.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Не потребує
доведення той факт, що виступати навiгатором змiн у закладах
освiти може лише той педагог, котрий володiє високим рiвнем
психологiчної культури, здатний застосовувати iнтегрованi психологопедагогiчнi знання для аналiзу й проектування педагогiчних подiй,
сприяти створенню у школi гармонiйного розвивального освiтнього
середовища [6, 7, 10].
Розвиток суб’єктного потенцiалу особистостi, адекватне
усвiдомлення молодими людьми шляхiв свого особистiсного i
професiйного розвитку, формування навичок психiчної стiйкостi
у подоланнi труднощiв фахової дiяльностi — все це потребує
системної психологiзацiї освiтнього простору, зорiєнтованого на
деонтологiчний континуум генези буття. Феноменологiю психологiзацiї
освiти ми розумiємо як систему iнтерпретацiйних схем органiзацiї
освiтнього простору у континуумi iндивiдуальної та/або колективної
свiдомостi, що розгортається у вимiрах соцiально-психологiчної
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реальностi, яка складається у процесi її суб’єктивного вiдображення
людиною i характеризує розвиток особистостi у соцiокультурному
просторi мiжособистiсної та професiйної взаємодiї. Моделювання
деонтологiчного профiлю фахiвця у вимiрах профiльної освiти
осмислюється як одна iз ключових задач освiтнього пошуку.
З метою перевiрки теоретичних положень феноменологiї
моделювання деонтологiчного профiлю майбутнiх педагогiв нами було
здiйснено емпiричне дослiдження.
Визначаючи
науково-органiзацiйнi
основи
моделювання
деонтологiчних особистiсних конструктiв студентiв педагогiчного
профiлю освiти, ми виходили з принципу системного моделювання
у форматi психологiчної науки. В даному контекстi в основу
професiйної пiдготовки педагогiв ми ставимо процес системного
моделювання особистiсних конструктiв фахiвця, детермiнованих
деонтологiчними установками, що викликають особистiснi змiни
суб’єкта як мiжсистемний перехiд до нових можливостей нової
iдентичностi. Даний процес має мiсце при переживаннi людиною
кризового досвiду. Особистiсний конструкт iнтерпретується нами
як iдея або сентенцiя, котру суб’єкт використовує для осмислення,
iнтерпретацiї або прогнозування власного досвiду, життєвого вибору [6].
Конструкт — це бiполярна суб’єктивна вимiрювальна шкала, яка
реалiзує одночасно двi функцiї: узагальнення (встановлення подiбностi)
i протиставлення (встановлення вiдмiнностей).
У дослiдженнi особливостей особистiсних конструктiв фахiвця на
стадiї професiйної пiдготовки наша увага була спрямована на виявлення
складових деонтологiчних Я-образу студентiв як одного з провiдних
чинникiв регуляцiї активностi особистостi, що обумовлює її успiшнiсть
i емоцiйно-смислове значення в процесi пiдготовки компетентних
фахiвцiв-педагогiв.
Базою емпiричного дослiдження було обрано Криворiзький
державний педагогiчний унiверситет. Вибiрку склали 259 студентiв
I–IV курсiв природничо-наукового, географiчного та iсторичного
напрямiв фахової пiдготовки.
В якостi психодiагностичного iнструментарiю нами було обрано
проективну методику вiльного опису «Психологiчний портрет
iдеального вчителя»; отримана iнформацiя була опрацьована iз
залученням схем контент-аналiзу, що дозволило сформувати перелiк
найбiльш бажаних для респондентiв особистiсних конструктiв педагога.
На другому етапi дослiдження студентам було запропоновано
проранжувати за 10-бальною шкалою значимiсть виокремлених
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особистiсних характеристик педагога. Узагальнення даних контентаналiзу представленi у таблицi 1.
Таблиця 1. Деонтологiчнi характеристики педагога
(Моделювання уявлень студентiв)
Уявлення
студентiв
1 курсу

Уявлення
студентiв
3 курсу

Уявлення
студентiв
4 курсу

Емпатiя

3,1

4

3,29

Тактовнiсть

2,24

1,75

2,1

Комунiкабельнiсть

4,4

2,89

3,79

5

4,5

6,25

Емоцiйний iнтелект

8, 25

6,4

4,79

Органiзованiсть

6,79

5,25

5,5

10

9,1

8,5

Iнтелект

1,75

3,25

2,15

Толерантнiсть

6,9

8

7,1

Впевненiсть

7,64

7,1

5,75

3

2,25

1,25

9,15

10

9,25

Характерологiчнi
властивостi педагога

Рефлексiя

Вiдповiдальнiсть

Уважнiсть
Емоцiйна стабiльнiсть

Аналiз отриманих даних свiдчить про вiдносну стабiльнiсть уявлень
респондентiв про деонтологiчний профiль педагога. Студенти 1
курсу при ранжируваннi властивостей педагога вiддають перевагу
вiдповiдальностi (I рангова позицiя), емоцiйнiй стабiльностi (II
рангова позицiя) та емоцiйному iнтелекту (III рангова позицiя)
педагога. Це може бути пояснено потребою респондентiв у емоцiйнiй
пiдтримцi у перiод адаптацiї студентiв до умов навчання у вищiй школi.
Разом з тим, вiдповiдальнiсть та емоцiйна стабiльнiсть педагогiв,
згiдно iз оцiнками студентiв, гарантують сталiсть навчальної ситуацiї,
зумовлюють впевненiсть юнацтва у своїх дiях. Схожий рейтинг
деонтологiчних властивостей педагога представлений в уявленнях
студентiв 3–4 курсiв: I рангову позицiю респонденти вiддають емоцiйнiй
стабiльностi педагога, II — вiдповiдальностi вчителя. Проте III
рангова позицiя у перелiку властивостей педагога респондентiв даної
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вiкової групи належить толерантностi ; це дозволяє констатувати, що
у динамiцi фахової пiдготовки студентства набуває значимостi фактор
розумiння, довiри у стосунках iз викладачами.
Одночасно знижуються ранги iнтелекту, впевненостi й уважностi
у характерологiчних профiлях педагога, складених респондентами 4-го
курсу, що суперечить логiцi трансформацiї особистiсних конструктiв
в професiйному становленнi суб’єкта i вимагає уточнення моделi
орiєнтовних фреймiв професiйного самовизначення в контекстi
цiлеспрямованого психолого-педагогiчного супроводу з метою
пiдвищення рiвня психологiчної компетентностi учасникiв навчальновиховного процесу. Недооцiненi студентами й такi особистiснi
конструкти педагога як органiзованiсть, комунiкабельнiсть, рефлексiя,
що є необхiдними елементами деонтологiчного профiлю фахiвця в
умовах сучасного соцiокультурного простору.
Результати дослiдження дозволяють констатувати, що студенти
бакалаврiату (1–4 курси освiтньої програми) недостатньо поiнформованi
про критерiї успiшної педагогiчної дiяльностi й вимоги до
персонологiчного профiлю педагога. Неефективно протiкає й
психiчна адаптацiя студентiв до умов навчання у вищiй школi,
що передбачає взаємодiю особистостi з культурно-соцiальним
середовищем, забезпечує адекватнiсть засобiв i способiв задоволення
основних потреб в умовах iнформацiйного перевантаження i пiдвищених
вимог до внутрiшнiх резервiв психiки особистостi при формуваннi
професiйно значущих якостей особистостi; на жаль, адаптацiя
студентiв до специфiчних умов навчання у закладi вищої освiти у
бiльшостi випадкiв вiдбувається стихiйно. У цьому складному процесi
дуже рiдко застосовуються засоби конструктивного моделювання
деонтологiчного профiлю майбутнього фахiвця та психологiчного
забезпечення навчального процесу. Тому iснує нагальна необхiднiсть
введення для першокурсникiв пропедевтичного спецкурсу, що має
забезпечувати не тiльки ефективнiсть адаптацiї, соцiально-психологiчну
пiдтримку студентiв та психологiчну профiлактику деструктивних
психiчних станiв, емоцiйного виснаження, деперсоналiзацiї i редукцiї
особистих досягнень, а й створювати адекватнi орiєнтири моделювання
особистiсних конструктiв професiонала в ментальному просторi
особистостi, експлiкуючи (вiд англ. explicit — характеристика того, що
є усвiдомленим; явно, вiдкрито виражений [1]) деонтологiчний профiль
педагога в якостi орiєнтовної основи персонологiчного розвитку
майбутнiх фахiвцiв.
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Вивчення процесу формування теоретичної (концептуальної) моделi
деонтологiчного профiлю педагога [2, 5, 6, 9] дозволило видiлити кiлька
етапiв персоналiзацiї суб’єкта в нових умовах життєдiяльностi:
• дисоцiацiя або руйнування елементiв iдентичностi (або
особистiсного конструкту), що суперечать новим вимогам
до соцiально-рольової поведiнки суб’єкта;
• невизначенiсть уявлень про шляхи конструювання нових
особистiсних (або деонтологiчних) конструктiв;
• моделювання нових конструктiв на пiдставi особистiсного змiни i
конструювання нової iдентичностi.
Результативнiсть комунiкативного моделювання Я-схем особистостi
i професiйно значущих форм поведiнки фахiвця системи освiти
передбачає активне особистiсне змiнення майбутнього фахiвця,
модифiкацiю характерологического профiлю суб’єкта вiдповiдно до
професiйної деонтологiї фахiвця. Цей процес можна оптимiзувати
засобами когнiтивної iнтервенцiї (змiни розумових стратегiй
особистостi), спрямованої на формування орiєнтовної основи
моделювання особистiсних конструктiв педагога i розширення
дiапазону професiйної рольової поведiнки в парадигмi семантичного
резонансу.
Моделювання конструктiв поведiнки майбутнього фахiвця вимагає
застосування комплексу формувальних вправ, що дозволить адекватно
трансформувати Я-схеми особистостi, котрi впливають на отримання i
iнтерпретацiю нової iнформацiї про себе та iнших людей.
Беручи за основу класифiкацiї моделюючих вправ особливостi
формування умiнь i навичок, вважаємо доцiльним виокремлювати такi
рiзновиди вправ: 1) структурнi вправи, що дозволяють сформувати
необхiдний особистiсний (зокрема й деонтологiчний) конструкт
суб’єкта: iмiтацiйнi вправи (забезпечують надання зразкiв для
наслiдування), вправи-доповнення (передбачають роботу з наданими
зразками та логiчне завершення ситуацiй), конструктивнi вправи
(створення i вирiшення проблемних ситуацiй); 2) операцiйнi вправи,
що сприяють формуванню знань, умiнь, навичок та компетенцiй
особистостi: трансформацiйнi вправи (призначенi для формування
навичок роботи зi змiнними ситуацiями, наприклад, переорiєнтацiя
деструктивної конфлiктної ситуацiї в конструктивну), програмованi
вправи (забезпечують засвоєння алгоритму поведiнки в конкретнiй
ситуацiї); 3) тренiнговi вправи, що передбачають тренування i
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закрiплення комунiкативних навичок майбутнього педагога у
практичнiй дiяльностi.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Таким чином,
формування компетентного конкурентоспроможного педагога вимагає
комплексного пiдходу до професiйної пiдготовки фахiвця в контекстi
когнiтивного i деонтологiчних моделювання особистiсних конструктiв.
Психолого-педагогiчний супровiд даного процесу слiд розглядати
як особливий вид мiжособистiсної взаємодiї суб’єктiв освiти, що
переслiдує мету активiзацiї внутрiшнiх ресурсiв розвитку особистостi
й професiоналiзацiї майбутнього фахiвця. Психолого-педагогiчний
супровiд є технологiєю, що створює комфортнi умови для розвитку
суб’єктiв освiтнього простору та успiшного виконання ними своїх
особистiсних i професiйних функцiй.
Оптимiзацiя процесу професiйного розвитку фахiвця вимагає
оптимiзацiї психологiчного середовища, в якому цей розвиток
здiйснюється.
Психологiзацiя освiтнього простору гарантовано сприятиме
актуалiзацiї й втiленню у навчальний процес практик формування
ключових компетентностей в умовах органiчного поєднання когнiтивної
(академiчної), дiєвої (технологiчної, операцiйної), особистiсної (цiннiсної,
аутодiагностичної) i рефлексивної (самоусвiдомлення) складових
роботи з навчальним матерiалом.
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Токарева Н. Н.
Психологический дискурс моделирования деонтологического
профиля будущих педагогов
Аннотация. В статье освещены психологические аспекты
профессионализации будущих педагогов в процессе профессиональной
подготовки. Отмечено сущность моделирования деонтологического
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профиля будущих специалистов-педагогов в современном обществе.
Особое внимание автором уделено вопросам развития психологопедагогических мета-компетенций студентов. Определенa значимость
психолого-педагогического
сопровождения
деонтологического
развития молодежи в учреждениях высшего образования. Автор
приводит результаты эмпирического изучения представлений будущих
педагогов по деонтологического профиля педагога. Доказано
актуальность системного моделирования деонтологического профиля
личности в измерениях профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессионализация, психологизация
образования, деонтологический профиль, компетентностный
подход, психолого-педагогическое сопровождение.

Tokareva N. M.
Psychological discourse of modeling of the deontological profile
of future teachers
Abstract. The article highlights the psychological aspects of the
professionalization of future teachers in the process of training. The
essence of modeling the deontological profile of future specialist teachers
in modern society is noted. The author pays special attention to the
development of psychological and pedagogical meta-competencies of
students. The significance of psychological and pedagogical support of
the deontological development of youth in higher education institutions
is determined. The author gives the results of an empirical study of the
ideas of future teachers on the deontological profile of the teacher. The
relevance of systemic modeling of the deontological profile of a person in
the dimensions of training is proved.
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professionalization,
psychologization
of
education, deontological profile, competency-based approach,
psychological and pedagogical support.
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