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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

    

У статті розглядаються методологічні засади педагогічної освіти на 

основі сучасних наукових підходів, які відображають діалектику загального, 

особливого й одиничного та логіку професійної підготовки вчителя. До них 

віднесені наступні підходи: загально-методологічні; такі, які 

характеризують суб’єктів освіти та їх взаємодію;  окреслюють загальне й 

особливе в педагогічній професії;  розглядають процесуальні та ціннісно-

смислові характеристики педагогічної діяльності;  творчу, інноваційну 

спрямованість педагогічної освіти; виокремлюють результативні 

характеристики професійно-педагогічної підготовки вчителя. 

Ключові слова: методологічні засади педагогічної освіти; професійно-

педагогічна підготовка вчителя, сучасні наукові підходи.  

 

В статье рассматриваются методологические основы педагогического 

образования на основе современных научных подходов, которые отражают 

диалектику общего, особенного и единичного и логику профессиональной 

подготовки учителя. К ним отнесены следующие подходы: обще-

методологические; такие, которые характеризуют субъектов образования 

и их взаимодействие; определяют общее и особенное в педагогической 

профессии; рассматривают процессуальные и ценностно-смысловые 

характеристики педагогической деятельности; творческую, инновационную 

направленность педагогического образования; выделяют результативные 

характеристики профессионально-педагогической подготовки учителя.  



Ключевые слова: методологические основы педагогического 

образования; профессионально-педагогическая подготовка учителя, 

современные научные подходы. 

 

The article considers methodological foundations of pedagogical education 

on the basis of modern scientific approaches which reflect the dialectics of the 

general, special and single and еру logic of the professional training of the 

teachers. They include the following approaches: general-methodological; those 

which characterize the subjects of education and their interactions; which 

determine the general and specific in teaching profession; which consider the 

procedural and axiological characteristics of pedagogical activities, creative, and 

innovative orientation of pedagogical education, highlight the effective 

characteristics of professional pedagogical training of the teachers.  

Keywords: methodological foundations of pedagogical education; 

professional-pedagogical training of the teachers, the modern scientific 

approaches. 

 

В умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів важливе 

значення набуває якісна національна педагогічна вища освіта, яка має 

виховувати громадянина України, інноваційну особистість з планетарним 

мисленням, здатну до особистісного та професійного зростання [5]. Особлива 

роль належить учителю, який стоїть у витоків усіх професій, духовних та 

соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві.  

Переосмислення духовної і професійної місії педагога, який є носієм 

культурно-історичної пам’яті етносу й інтелектуальним творцем суспільства, 

актуалізує необхідність модернізації теоретико-методологічних професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів. Саме від ціннісно-культурного 

світогляду вчителя, його готовності й здатності досягати професійні акме-

вершини значною мірою залежить формування цілісної особистості, яка буде 

визначати майбутнє української освіти та стратегію національного розвитку 

держави [6]. Професійна освіта передбачає організацію духовно-

розвивального освітнього й виховного простору, впровадження в практику 

вищої школи сучасних методологічних підходів, інноваційних моделей та 

технологій, створення індивідуальної траєкторії розвитку особистості. 



Актуальність цієї проблеми знайшла своє відображення в положеннях 

міжнародних документів із проблем розвитку освіти в умовах глобалізації та 

європейської інтеграції – "Європа 2020: стратегія розумного, сталого і 

всеосяжного росту", Педагогічна Конституція Європи (2013) та ін., а також у 

загальнодержавних документах, що становлять нормативно-правову базу 

вищої освіти (Закони України "Про професійний розвиток працівників" 

(2012), "Про вищу освіту" (2014), Національна доктрина розвитку освіти 

(2002), Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" 

(1996), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, 

Концепція освіти дорослих в Україні (2011).  

Мета дослідження: проаналізувати методологічні засади [8; 10] 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів на основі сучасних 

наукових підходів. 

Багатовимірна професійна діяльність педагогів потребує врахування 

наукових напрацювань у сфері  філософії, методології, соціології педагогіки, 

психології, й інших наук, що мають безпосереднє відношення до професійної 

освіти. Філософські аспекти проблеми професійно-педагогічної підготовки 

вчителя представлено в працях В.П. Андрущенка, В.П. Беха, І. Бондаревич, 

Б.С. Гершунського, І.А. Зязюна, В.Г. Кременя, П.Ю. Сауха та ін.  

Психологічний аспект професійної підготовки обґрунтовано в наукових 

розвідках К.О. Абульханової-Славської, І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, 

А.В. Брушлинського, В.А. Семиченко. Соціально-педагогічний аспект 

проблеми проаналізовано  у роботах Л.І. Міщик, А.Й. Капської, Н.А. Сейко, 

С.Я. Харченка та ін.  

Проблеми професіоналізації діяльності вчителя досліджено у наукових 

працях таких учених як Є.В. Бондаревська, М.М. Боритко, В.М. Гриньова, 

Н.В. Гузій, І.Д. Демакова, І.А. Зязюн, І.А. Колесникова, М.П. Лещенко, 

А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, В.О. Сластьонін, М.М. Солдатенко, Л.О. Хомич 

та ін. Окремі проблеми становлення й розвитку особистості в процесі 

підготовки до професійної діяльності висвітлено в дослідженнях 

Б.Г.  Ананьєва, Г.О. Балла, І.Д. Беха, Н.П. Бітянової, О.О. Бодальова, Л.С. 

Виготського, О.М. Лєонтьєва, В.О. Лефтерова, В.Г. Маралова, 

С.Л. Рубінштейна, Д.Н. Узнадзе та ін. 

Одна з важливих галузей педагогічної науки є педагогіка вищої школи і, 

зокрема, педагогічна освіта. Остання детермінована педагогічною практикою 

та її потребами і розвивається за власними закономірностями. Серед них: 



спадкоємність щодо накопичених позитивних знань у нових умовах, 

чергування відносно спокійних періодів розвитку і періодів докорінної зміни 

фундаментальних законів і принципів, складне поєднання процесів 

диференціації та інтеграції педагогічного знання, об’єднання когнітивних 

ресурсів низки гуманітарних наук та їх методів, поглиблення та розширення 

процесів математизації і комп’ютерізації, теоретизації і діалектолізації 

сучасної науки, взаємодія гуманітарних і, в тому числі, педагогічних наук, 

прискорений розвиток науки та посилення її соціального значення [11]. 

Велику роль відіграє педагогічне пізнання, яке зорієнтоване, насамперед, 

на розвиток педагогічних явищ, зокрема специфіки професійної освіти. 

Головне у цьому процесі – простежити динаміку професійного зростання 

майбутнього фахівця. Виявлено характерні особливості теоретичного 

пізнання професійної діяльності – це його спрямованість на себе, 

внутрішньонаукова рефлексія, тобто дослідження самого процесу пізнання, 

його форм, методів, понятійного апарату. На основі теоретичного пояснення і 

пізнаних законів здійснюється прогнозування майбутнього. До основних 

функцій теорії віднесено: синтетичну, пояснювальну, методологічну, 

передбачувану, практичну. 

Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні засвідчує, що 

особливого значення набуває створення якісно нової системи організації 

фахової і професійної підготовки майбутніх фахівців, яка сприяє 

формуванню у майбутнього педагога вмінь інтегрувати спеціальні, 

психолого-педагогічні, методичні й дидактичні знання в нестандартних 

ситуаціях професійної діяльності та застосовувати набутий досвід для 

особистісного та професійного саморозвитку і самовдосконалення [9]. 

Складність, багатомірність педагогічної практики і рівень розвитку 

теорії і методики професійної освіти дозволяє науковцям звертатися до 

різноманітним підходам, як до таких, що вже утвердилися, пройшли широку 

апробацію, так і до сучасних наукових підходів [8; 10]. Професійно-

педагогічна підготовка майбутніх учителів потребує обґрунтування 

теоретико-методологічних засад, які закладають сучасні наукові підходи. У 

процесі дослідження  розглянуто особливості і можливості  сучасних 

наукових підходів у досліджуваній сфері. Вони мають відображати 

діалектику загального, особливого й одиничного та логіку професійної 

підготовки вчителя, тому в процесі дослідження виділено відповідні 

комплекси наукових підходів: загальнометодологічні наукові підходи; 

підходи, які характеризують, суб’єктів освіти та їх взаємодію; підходи, які 



окреслюють загальне й особливе в педагогічній професії; підходи, які 

розглядають процесуальні характеристики такої підготовки; ціннісно-

смислові наукові підходи; підходи, які виокремлюють результативні 

характеристики професійно-педагогічної підготовки; підходи, які 

характеризують творчу, інноваційну спрямованість педагогічної освіти. 

Розкрито особливості та сутність кожного із запропонованих підходів. 

Розглянуто як реалізуються провідні наукові підходи у професійній 

діяльності педагога та у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 

вчителя. З цією метою нами було укрупнено представлені блоки підходів і 

виділено наступні: загальнометодологічні, професійно орієнтовані, ціннісно-

смислові та інноваційні.  

Загальнометодологічні підходи насамперед передбачають розвиток 

системних досліджень у науковому знанні: історичний контекст, досвід та 

перспективи. Проаналізовано терміносистему цієї сфери, зокрема, значення 

категорії «система», а також споріднені поняття: «властивість», «відносини», 

«зв’язок», «підсистема», «елемент», «оточуюче середовище», «частина-ціле», 

«цілісність»,, «структура», «організація» тощо [7].  

Наведено приклад застосування системного підходу у педагогіці як 

відкритої системи, а саме до індивідуальної виховної діяльності педагога, яка 

постає як складна, відкрита система, що вміщує структурні та функціональні 

компоненти. Сучасний системний рух прагне виробити нове «бачення» світу, 

створити принципи нового напряму наукових та теоретичних досліджень, що 

являє сукупність принципово різних за своїм типом розробок – 

філософських, логіко-методологічних, математичних, модельних, 

емпіричних. 

 Розглянуто інтегративний підхід до професійного розвитку особистості 

педагога в умовах цивілізаційних змін. Його ключова ідея полягає в тому, що 

кризові цивілізаційні зміни докорінно змінюють роль педагога у сучасному 

суспільстві, трансформуючи особистісні детермінанти [2]. За таких умов 

особливого значення набувають особистісні якості педагога-фахівця. 

Парадигмальні трансформації, які відбуваються на сучасному науковому 

ландшафті, спричиняють певну зміну теоретико-методологічних засад 

системи психолого-педагогічних наук, що передбачають комплексний аналіз 

закономірностей та механізмів цілісного розвитку людини. У розділі 

розкрито провідні концептуальні засади актуальності та доцільності 

дослідження. До них віднесено: загальноцивілізаційні засади що 

зумовлюються соціальним замовленням на компетентного фахівця; 

діяльнісно-особистісні – характеризуються входженням людства в еру 

інформаційного стану, що докорінно змінює сучасні умови навчання і 

виховання в системі освіти, підвищуючи роль педагога; системно-наукові – 

передбачають розвиток: 1) гармонійної особистості як суб’єкта суспільно-

особистісних цінностей; 2) громадянина як патріотичного суб’єкта; 



3) компетентного фахівця як суб’єкта діяльності; розвивально-

професіографічні – зумовлені загальнонауковими закономірностями 

розвитку людини, який відбувається впродовж життя; парадигмальні – 

загальноцивілізаційною трансформацією сучасного життя.  

Відтак, інтегративний підхід до аналізу професійно-педагогічного 

розвитку особистості педагога виявляє потребу в поєднанні щонайменше 

двох напрямів – особистісного і професійного, який буде простежено у 

дослідженні. 

Схарактеризовано синергетичний підхід до виховної діяльності педагога. 

Синергетика, як наука про самоорганізацію систем, передбачає дослідження 

множини підсистем різної природи. Тим самим підкреслено універсальність 

цього методологічного підходу, що дає можливість застосовувати його в 

різних галузях науки. З позиції синергетичного підходу функціональні 

системи розглянуто як складні динамічні системи самоорганізації. 

Проаналізовано синергетичні засади професійної діяльності педагога 

загальноосвітніх закладів як педагогічної самоорганізованої системи та 

виявлено умови, за яких вона набуде стану рівноваги і високої 

результативності [1; 2].  

Професіоналізм педагога, зокрема у сфері виховання полягає у 

спрямованості його зусиль на залученні молоді до загальнолюдської 

спадщини, культурно-історичних традицій народу, формування цілісного 

світорозуміння і світосприймання, національної самосвідомості, розвиток 

творчого мислення. У контексті визначених підходів, професійна діяльність 

педагога-майстра як педагогічна система являє собою, взаємозв'язок 

структурних і функціональних елементів, що підпорядковані цілям 

загальноосвітньої школи. Така система знаходиться у відносній рівновазі (і в 

певний період набуває стабільності), оскільки вчитель отримує з року в рік 

стабільно високі результати у навчально-виховному процесі. Водночас 

учитель-професіонал завжди знаходиться у постійному пошуку, що потребує 

самоосвіти впродовж життя, враховуючи змінюваність соціальних умов та 

освітньої ситуації. Така педагогічна система неперервно оновлюється, 

набуває саморуху, креативності, що вимагає відповідного  безперервного 

самовдосконалення, професійного  й особистісного зростання як вчителя, так 

і учнів.  

У межах  акмеологічного підходу розкривається акмеологічна концепція 

професійного розвитку сучасного педагога, яка вміщує змістову і 

структурно-процесуальну площини. Акмеологічне уявлення про суть 

продуктивної Я-концепції зростаючої особистості педагога, базується 

головним чином на аналізі особистісно-професійного розвитку педагогів 



нової генерації. Концептуально з акмеологічних позицій розвиток педагога-

професіонала можна уявити як процес і результат системних перетворень 

особистості. Останнє включає взаємопов’язані прогресивні зміни наступних 

основних властивостей, які формально розглядаються як підсистеми: 

професіоналізм діяльності, професіоналізм особистості, нормативність 

діяльності і поведінки, продуктивна Я-концепція. Доведено, що реалізація 

зазначеної концепції розвитку професіонала дозволяє педагогу досягти 

акмеологічного високопрофесійного рівня [6].  

У контексті  професійно-орієнтованих наукових підходів розглядається 

професіографічний підхід, зокрема, історико-педагогічний контекст 

проблеми. На основі аналізу наукових праць доведено, що педагогічна 

підготовка постає як багатофункціональний, відкритий, самостійний, 

своєрідний цикл педагогічної освіти, який має свої функції, мету, зміст, 

форми та методи, функціонує шляхом реалізації складних організаційних та 

змістово-процесуальних зв’язків. При цьому професійно-педагогічна 

підготовка інтегрує діалектику  загального, особливого й індивідуального. 

Суть загального полягає у відображенні здобутків вищої освіти, накопичених 

зарубіжною та вітчизняною наукою; суть особливого – у специфіці 

майбутньої професійно-педагогічної діяльності певного напряму, яка має 

набути інноваційну спрямованість  та поєднати фахову, суто педагогічну та 

науково-дослідну діяльності; як індивідуальне – відображає залежність 

підготовки від індивідуальних особливостей, рівня знань, умінь, інтересів, 

нахилів майбутніх педагогів.  

Розвиток особистості спрямовується на досягнення певної мети. Тому 

серед педагогічних пріоритетів, які виділяють науковці, проблема 

цілеутворення є найважливішим мотиваційним механізмом реалізації 

процесу розвитку педагогічних явищ. Доведено, що у реальному 

педагогічному процесі мета – визначальний чинник, що допомагає добирати і 

модернізувати зміст навчання, його методи і форми. Мета стає тим 

стрижнем, навколо якого педагог поєднує всі педагогічні засоби в систему, 

визначаючи місце кожного з них. Наголошено на важливості ролі процесу 

цілепокладання в особистісному та професійному розвитку майбутнього 

вчителя. На відміну від мотивів, які несуть енергетичний заряд та спричиняють 

загальну активність діяльності в професійній підготовці, саме цілі забезпечують 

усвідомлену спрямованість особистості на певний предметний зміст і необхідні 

трансформації педагогічної діяльності. Мотиви активізують діяльність людини, 

спонукають її до активної дії, а сценарій діяльності, який представлений у самій 

людини, відображається у вигляді низки цілей. 

У роботі проаналізовано терміносистему компетентнісного підходу у 

професійній діяльності вчителя. Його виникнення зумовлене тенденцією до 



інтеграції та глобалізації світової економіки; необхідністю гармонізації 

європейської освітньої системи відповідно до завдань Болонського процесу; 

зміною освітньої парадигми. Загалом, компетентність розуміють як ступінь 

соціально-психологічної, особистісної зрілості людини, що передбачає 

відповідний рівень її психічного розвитку, психологічну готовність до 

виконання певного виду діяльності. Такий підхід дозволяє людині завдяки 

адекватній соціальній адаптації успішно функціонувати в суспільстві. Аналіз 

базових понять терміносистеми компетентнісної проблематики свідчить про 

її затребуваність і перспективність. Відповідно виникає потреба у перебудові 

парадигми формування сучасного компетентного педагога у напряму 

постійного саморозвитку його особистісної і професійної сфери. 

Розглянуто технологічні засади впровадження особистісно 

орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 

вчителя, який повинен орієнтуватися у широкому спектрі сучасних 

педагогічних теорій, концепцій, підходів, усвідомлювати сутність та 

особливості особистісно орієнтованого підходу у навчальному процесі. Крім 

того потребує модернізації і сама технологія реалізації особистісно 

орієнтованого підходу у поєднанні з системним, діяльнісним та іншими 

підходами у професійній педагогічній підготовці майбутніх учителів. При 

цьому проектується ї загальна логіка впровадження технології, яка вміщує 

такі компоненти-етапи: цільовий, змістово-інформаційний, діяльнісно-

операційний та оцінно-результативний. Велика увага приділяється технології 

постановки навчальних цілей, які з одного боку реалізують соціальне 

замовлення суспільства, з іншого – цілі особистісно-професійного зростання 

майбутніх учителів. 

Здійснено реалізацію задачного підходу у визначеному напрямі. Значну 

роль у професійній підготовці вчителя відіграє розвинуте професійне 

педагогічне мислення практичного типу, яке сприяє оволодінню майбутніми 

педагогами основами педагогічної майстерності. Таке мислення включає в 

себе високий рівень розвитку процесів аналізу, рефлексії, прогнозування і 

перетворення. Вихідним теоретичним положенням постає аксіома: 

педагогічну діяльність слід розглядати як постановку і розв’язання 

різноманітних задач у навчально-виховних системах. Це положення 

спирається на фундаментальний висновок психологічної науки: кожна 

осмислена людська дія являє собою більшою чи меншою мірою свідоме 

вирішення задачі. Наголошено, що професійно-педагогічне мислення – це 

діяльність, що передбачає розв’язання  педагогічних задач.  

Створено загальну технологію розв’язання стратегічної педагогічної 

задачі, що включає такі етапи: підготовчий, діагностичний, проектувальний, 

реалізація евристичної програми, визначення засобів, форм та методів 

розв'язання педагогічної задачі, узагальнення й оцінки наслідків розв’язання 

педагогічної задачі. Розроблено методику формування вмінь професійно 



розв’язувати педагогічні задачі, що вміщує інформаційно-

ознайомлювальний, формувальний, реалізаційний, оцінно-узагальнюючий 

етапи. Таким чином, у процесі професійної підготовки, спираючись на 

положення задачного та інших наукових підходів, майбутні вчителі 

оволодівають практичними вміннями та навичками, технологією розв’язання 

професійно орієнтованих задач і тим самим закладається підґрунтя для 

набуття студентами основ педагогічної майстерності. 

У контексті ціннісно смислових наукових підходів у професійному 

становленні майбутнього вчителя відбувається розвиток особистості як 

суб’єкта праці впродовж життя. Зокрема, розглянуто розвиток особистості у 

період професійної підготовки і подальшого становлення професіонала, який 

передбачає певні стадії: стадія професійної підготовки у різних типах 

навчальних закладах (від 15 до 23 року), у процесі якої  відбувається 

засвоєння системи основних ціннісних уявлень, оволодіння спеціальними 

знаннями, вміннями, навичками, необхідними для майбутньої професійної 

діяльності, "для життя", для успішного "професійного старту"; формується 

професійна придатність; стадія, "адаптанта", адаптації, до роботи, певного 

виду діяльності; стадія інтерналу (період набуття досвіду, професіоналізму, 

майстерності). Розглянуті етапи виявляють закономірність циклічності 

(етапності), що простежується між певними циклами у віці, в набутті 

професійного досвіду та підйомами, спадами в процесі  оволодіння знаннями, 

вміннями, способами діяльності.  

Культурологічний підхід застосований у педагогічній освіті передбачає 

оволодіння вчителем загальної та професійно-педагогічною культурою, 

активне освоєння педагогічних теорій, цінностей, технологій з метою 

реалізації в своїй практиці культуротворческих функцій освіти. 

Культурологічний підхід являє сукупність теоретико-методологічних 

положень та організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на створення 

умов щодо освоєння і трансляції педагогічних цінностей і технологій, що 

забезпечують творчу самореалізацію особистості вчителя у професійній 

діяльності. Основні функції культуровідповідного навчання і виховання 

полягають у створенні різних культурних середовищ, де здійснюється 

розвиток особистості студента і набуття ним досвіду культуровідповідності 

діяльності, надання йому допомоги в культурній самоідентифікації і 

самореалізації творчих задатків та здібностей. Наголошуємо, що сама 

природа освіти являє, по суті, акт культурного сходження студента від етапу 

образно-емоційного освоєння навчального матеріалу через його раціонально-



логічне осмислення як прийнятих у соціумі норм і цінностей до їх 

рефлексивного освоєння. 

Простежено розвиток емоційно-ціннісної сфери майбутніх учителів як 

чинника професіоналізації педагогічних дій. Розроблено таксономію цілей і 

відповідний комплекс дій щодо професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя в емоційно-ціннісній сфері [3]. Цілі навчання, що 

спрямовані на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості майбутнього 

педагога реалізуються поетапно як сприйняття, акцентація, оцінювання, 

організація, закріплення системи цінностей. Відтак, у процесі поетапної 

професійної підготовки в емоційно-ціннісній сфері у майбутніх педагогів 

формується система педагогічних цінностей, ціннісного ставлення до 

педагогічної професії, сучасних концепцій, методологічних підходів, 

педагогічних інновацій.  

Виокремлено педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної 

підготовки майбутніх учителів, які передбачають спеціальну підготовку 

вчителя до впровадження ціннісно орієнтованих технологій навчання та 

виховання, що включає не тільки знання основ наук відповідної галузі науки, 

свого предмета, досконале володіння сучасною методикою викладання, але й 

способи  реалізації ціннісно орієнтованого навчання в практичній діяльності. 

Така організація навчального заняття вимагає переорієнтації педагога від 

інформаційної моделі викладання  (складовою якої є репродуктивний підхід 

до викладання, оцінки знань студента) до набуття ціннісно орієнтованої 

освіти. Цей процес передбачає створення умов для розвитку і становлення 

особистості, розкриття її потенційних можливостей, природних нахилів і 

обдарувань, що висуває нові психолого-педагогічні та професійні вимоги до 

педагога, від якого найбільшою мірою залежить ефективність упровадження 

ціннісно орієнтованого навчання. 

Таким чином, в останні роки поширився регіональний підхід до процесу 

навчання у ВНЗ. Спираючись на класифікації науковців, можна виокремити 

певні критерії оцінки розвитку регіональної системи освіти:  доступність 

освіти, демократичність регіональної системи освіти,  науковість системи 

освіти регіону,  зв’язок освіти з національною культурою,  особливості 

провідних засобів педагогічної комунікації, дидактичне та методичне 

забезпечення системи освіти з урахуванням регіональних умов,  

характеристика функціональних особливостей педагогів та учнів за цих 

умов,  кадрове забезпечення системи освіти регіону,  характер управління 

системою освіти регіону з урахуванням його регіональної специфіки.  

Розглянуто особливості впровадження регіонального підходу у ЖДУ 

імені Івана Франка. 

Проаналізовано інноваційні наукові підходи у творчій педагогічній 

діяльності та професійній підготовці майбутнього вчителя. Зокрема, розкрито 

сутність та ознаки педагогічної творчості: наявність суперечності, 



проблемної ситуації або творчого завдання; соціальна й особиста значущість 

і прогресивність, яка сприяє розвитку суспільства й особистості; наявність 

об'єктивних (соціальних, матеріальних) передумов, умов для творчості; 

наявність суб'єктивних (особистісних) передумов творчості; новизна й 

оригінальність процесу або результату. Педагогічна діяльність – це процес 

постійної творчості. Продуктом педагогічної творчості завжди залишається 

розвиток особистості. Сфера прояву педагогічної творчості визначається 

структурою педагогічної діяльності й охоплює всі її сторони: конструктивну, 

організаторську, комунікативну і гностичну.  

Відтак, велике значення набуває дослідження передумов, що сприяють 

підвищенню творчої активності педагога, пошуку нових шляхів розвитку 

творчого ставлення до реальної педагогічної дійсності, неперервній 

самоосвіті і самовихованню вчителя. Запровадження активних форм та 

методів у процес навчання також стимулює розвиток творчості, ініціативи і 

самостійності учнів.  

Досліджено особливості підготовки майбутніх учителів до інноваційної 

педагогічної діяльності, що передбачає аналіз чинників виникнення та 

поширення новацій у сучасній системі освіти; визначено необхідність 

індивідуально-творчого розвитку особистості майбутнього вчителя, його 

педагогічних здібностей і професійно значущих якостей у період навчання у 

ВНЗ.  

Доведено, що процес засвоєння нових ідей, інновацій у сфері педагогіки 

є складним багатоетапним мисленнєвим процесом прийняття рішення, який 

включає певні етапи: ознайомлення майбутнього педагога з інновацією, 

оцінювання – майбутній педагог вирішує, чи доцільно апробувати цю 

інновацію під час вивчення тієї чи іншої теми, розділу, дисципліни, 

звертаючись до спеціалізованої інформації; апробації – студенти апробують 

інновацію у відносно невеликих масштабах з метою вирішення питання про 

її застосування та розв’язання проблем у конкретній ситуації; підсумкове 

сприйняття – приймається остаточне рішення щодо сприйняття інновації і 

продовження її використання у повному обсязі. Основним завданням цього 

етапу є оцінка результатів попереднього етапу і прийняття рішення про 

застосування інновації у майбутній діяльності . 

Проаналізовано важливу роль у професійному становленні педагога 

педагогічних здібностей як передумови ефективного дослідницького 

навчання. Водночас здібності педагога розглядаються як найважливіший 

чинник розвитку і формування здібностей учнів. Науковці у педагогічних 



здібностях виділяють два взаємозв'язані рівні: рефлексія (здібності 

перцептивних рефлексій звернені до об'єкту-суб'єкта педагогічної дії, що 

обумовлюють інтенсивність формування чуттєвого досвіду особистості 

педагога); проектувальний (проектувальні педагогічні здібності звернені до 

способів дії на об'єкт-суб'єкт – учня, на його потребу в розвитку, 

самоствердженні, громадянському та професійному становленні). 

Педагогічні здібності – це підґрунтя подальшого розвитку професійної 

майстерності педагога. 

На основі проведеного дослідження виділено психолого-педагогічні 

умови, що сприяють упровадженню креативного підходу у процес 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, орієнтації їх на 

творчий пошук. Це творча взаємодія викладачів та студентів у навчальному 

процесі при вирішенні професійно орієнтованих навчальних проблем; 

актуалізація розвивального потенціалу психолого-педагогічних дисциплін; 

активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів; створення 

творчого, психологічно комфортного середовища у навчальному закладі; 

залучення майбутніх педагогів до науково-дослідної діяльності.  

Креативний підхід передбачає організацію професійної підготовки як 

процесу розв’язання розвивальних задач. Під час дослідження було 

розроблено типологію і технологію розв’язання професійно орієнтованих 

задач та створено відповідний навчальний посібник. Це сприяло 

перетворенню навчального процесу у механізм трансляції професійних 

цінностей, моральних принципів.  

Отже, у "проблемному" навчальному просторі створюється креативне 

середовище, що  формує у майбутніх учителів уміння проектувати 

траєкторію та перспективу професійного зростання, саморозвитку духовного, 

морального, інтелектуального й емоційного потенціалу особистості.  

Таким чином, упровадження наукових підходів у педагогічну освіту 

створює фундаментальну методологічну основу для подальшого дослідження 

теоретичних та прикладних засад  професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя, що буде визначати майбутнє української освіти та 

стратегію національного розвитку держави. 
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