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АНОТАЦІЯ
Цюняк О.П. Система професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ,
2020.
У дисертації здійснено системний аналіз досліджуваної проблеми у
педагогічній теорії та практиці; представлено базові поняття дослідження у
вимірі дефінітивного аналізу; обґрунтовано теоретичні і методичні засади
системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної

діяльності

як

наукової

проблеми

на

філософському,

загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях. Вивчено зарубіжний досвід
професійної підготовки майбутніх педагогів, який дав можливість виокремити
важливі ідеї для визначення концептуальних засад системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Визначено методологічні підходи професійної підготовки, здійснено їх аналіз;
описано зміст принципів професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти

до

інноваційної

діяльності.

Обґрунтовано

педагогічні

умови

моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти, зміст яких проаналізовано з урахуванням особливостей, зумовлених
специфікою інноваційної діяльності. Вперше змодельовано систему професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Розроблено навчально-методичне забезпечення щодо формування професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Концепція дослідження ґрунтується на основних положеннях філософії
освіти, педагогіки і психології, а також на принципах організації освітнього
процесу у закладах вищої освіти, що на методологічному, теоретичному й
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практичному рівнях визначають концептуальні засади системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
На методологічному рівні інтегровано філософсько-методологічні основи
дослідження, методологічні підходи та принципи. Систему професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
обґрунтовано на засадах методологічних підходів: системного підходу, що
уможливив розгляд професійної підготовки магістрантів як сукупності
взаємопов’язаних
здійснення

компонентів;

синергетичного

професійної підготовки

підходу,

магістрантів

як

що

забезпечує

відкритих систем;

діяльнісного підходу, який реалізується за допомогою інноваційних форм,
методів та засобів навчання; компетентнісного підходу, що забезпечує
формування

інноваційної

компетентності;

акмеологічного

підходу,

спрямованого на планування магістрантами власної інноваційної діяльності та
розвиток творчого потенціалу; особистісно орієнтованого підходу, який
спрямовує освітній процес закладів вищої освіти на особистість та формування
у неї відповідних професійних цінностей; андрагогічного підходу, що дає
можливість характеризувати магістранта як фахівця, який навчається упродовж
усього

життя;

інноваційного

підходу,

який

забезпечує

використання

різноманітних інновацій у освітньому процесі закладів вищої освіти.
Принципи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності, реалізуються на методологічному рівні (науковості,
наукової

стратегії,

системності,

нелінійності,

цілісності,

доступності,

наступності, неперервності); на загальнодидактичному рівні (наочності,
активності, самостійності, творчості й професійно-педагогічної спрямованості,
креативності, інтеграції); на особистісному рівні (свідомості й інтерактивності,
ціннісного ставлення до знань, мобільності). Виокремлені підходи і принципи є
методологічною основою дослідження.
На теоретичному рівні в основу системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності покладено
теоретико-методологічні засади професійної педагогічної освіти, що сприяють
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обґрунтуванню

педагогічних

умов

моделювання

системи

професійної

підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
визначенню структури професійної готовності магістрантів до інноваційної
діяльності як результату цієї підготовки.
На практичному рівні підґрунтям цієї системи є інноваційне освітнє
середовище; спрямованість мети, завдань, змісту і структури освітньої процесу
у закладах вищої освіти, що передбачають моделювання системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
складниками якої є взаємопов’язані теоретико-методологічний, змістовопроцесуальний, діагностувально-результативний блоки. На цьому рівні також
відображено впровадження цієї системи та відповідного навчально-методичного
комплексу в освітній процес закладів вищої освіти, ефективність яких
перевірена

шляхом

експериментальної

перевірки

з

використанням

діагностичного інструментарію.
На

основі застосування

контекстного аналізу як дослідницького

інструментарію представлено авторське трактування понять «професійна
підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності» та
«професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності» як базових категорій дослідження. Професійну підготовку майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності розуміємо як процес
навчання, що забезпечує формування в особистості теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності. Доведено,
що професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності – це результат професійної підготовки, інтегративне особистісне
утворення, що характеризується поєднанням когнітивного (знання про зміст
професії та інноваційної діяльності), мотиваційного (мотиви до інноваційної
діяльності та інтереси), рефлексивного (уміння аналізувати результати власної
інноваційної діяльності) та праксеологічного (актуалізація інноваційної
компетентності) компонентів, що дозволяють виконувати професійні завдання
інноваційного характеру. Готовність майбутніх магістрів початкової освіти до
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інноваційної діяльності проявляється в умінні продукувати нові ідеї та
реалізовувати їх у конкретних умовах.
Визначено
взаємозалежних

сукупність
педагогічних

взаємопов’язаних,
умов

взаємодоповнювальних

моделювання

системи

і

професійної

підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
провідними з яких стали: а). інтеграція інноваційної діяльності в освітній процес
закладів вищої освіти (кількісні та якісні перетворення елементів системи
професійної підготовки, зміни у взаємозв’язкам між ними); б). створення
інноваційного освітнього середовища (наявність якісної матеріально-технічної
бази у закладах вищої освіти; інформаційний простір, який реалізується через
змістове наповнення усіх видів діяльності; поєднання класичних методів
навчання з інноваційними тощо); в). формування у майбутніх магістрів
початкової освіти мотивації до інноваційної діяльності (встановлено, що саме
мотивація відіграє провідну роль у забезпеченні ефективності системи
професійної підготовки магістрантів до інноваційної діяльності); г). оновлення
змісту професійної підготовки, що сприяє формуванню у магістрантів
інноваційної компетентності та професійної готовності до інноваційної
діяльності (поєднання теоретичної, практичної, самостійної та науководослідницької діяльності магістрантів); реалізація форм і методів організації
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.
Змодельовано систему професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності як логічну конструкцію
взаємопов’язаних

теоретико-методологічного,

змістово-процесуального,

діагностувально-результативного блоків, яка спрямована на формування
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності як результату професійної підготовки.
Теоретико-методологічний блок ґрунтується на чіткому визначенні мети –
професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, що уможливить визначення усіх наступних складових компонентів
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змодельованої системи, кожен з яких сприяє досягненню поставленої мети та
виробленні практичних рекомендацій щодо її удосконалення. Цей блок
представлений комплексом методологічних підходів та принципів професійної
підготовки.
Основу моделі системи становить змістово-процесуальний блок, що
розкриває педагогічні умови моделювання системи, зміст, форми, методи та
засоби професійної підготовки магістрантів. Наукове обґрунтування змісту
професійної підготовки магістрантів до інноваційної діяльності охоплює такі
етапи: теоретико-методологічне обґрунтування основних дефініцій процесу
формування професійної готовності до інноваційної діяльності; розробку
навчально-методичного комплексу та його впровадження у освітній процес
закладів вищої освіти.
Діагностувально-результативний

блок

включає

діагностику

сформованості професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності як результату професійної підготовки. Він передбачає
розробку критеріїв сформованості професійної готовності, визначення їх рівнів
і показників; використання методик оцінки кожного показника (інструментарій
оцінки); аналіз оцінки досягнень. Визначення рівнів (низький, середній,
високий) і показників сформованості за кожним компонентом (когнітивний,
мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний) передбачає розробку системи
діагностичного

забезпечення,

яка

включає

анкетування,

тестування,

спостереження, методики вивчення і аналіз результатів, порівняння та кореляцію
отриманих результатів. Зв’язок кореляції та вдосконалення полягає в тому, що
отриманий

під

час

формування

професійної

готовності

результат

співвідноситься з поставленою метою та за необхідності визначає корекцію усіх
попередніх блоків.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
полягають у тому, що:
вперше цілісно досліджено професійну підготовку майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти;
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обґрунтовано теоретико-методологічні, концептуальні та методичні засади
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти на філософському,
загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях, а також методологічні підходи
і зміст принципів професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності; запропоновано авторську інтерпретацію понять
«інноваційна діяльність майбутніх магістрів початкової освіти», «професійна
підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності»,
«професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності», «система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності»; науково обґрунтовано, змодельовано та
експериментально перевірено ефективність системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що інтегрує
теоретико-методологічний,
результативний
мотиваційний,
змістовий,

блоки;

змістово-процесуальний,

визначено

рефлексивний,

діагностувально-

структурні компоненти

праксеологічний),

особистісно-мотиваційний,

(когнітивний,

критерії (інформаційно-

оцінно-рефлексивний,

операційно-

діяльнісний), показники та рівні (низький, середній, високий) сформованості
професійної готовності майбутніх магістрів початкової до інноваційної
діяльності як результату професійної підготовки; удосконалено форми і методи
професійної підготовки, зміст та структуру виробничої практики, самостійної та
науково-дослідницької роботи майбутніх магістрів початкової освіти;
уточнено зміст базових понять дослідження: «підготовка», «готовність»,
«професійна підготовка», «професійна готовність», «система», «інновація»,
«інноваційна діяльність»;
подальшого удосконалення набули наукові положення щодо збагачення
змісту професійної підготовки, спрямованого на забезпечення пріоритетних
напрямів

навчально-методичної

роботи

з

формування

інноваційної

компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.
Практичне значення дослідження полягає у розробленні та апробації
навчально-методичного комплексу щодо формування професійної готовності
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майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що містить
навчальну та робочу програми, силабус дисципліни «Педагогічна інноватика»,
комплект тестів для проведення модульного контролю; навчально-методичниий
посібник «Педагогічна інноватика»; «Педагогічна інноватика» навчальнометодичний супровід самостійної роботи студентів; практикум «Формування
професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності»;
словник інноваційних термінів «Професійна підготовка майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності».
Основні результати дослідження можуть бути використані для подальшого
вдосконалення теорії і практики професійної освіти, системи післядипломної
педагогічної освіти та неформальній освіті учителів початкової школи.
Матеріали навчально-методичного комплексу можуть бути використані при
розробленні навчальних та робочих програм з дисциплін «Педагогіка»,
«Педагогіка вищої школи», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методика
викладання у вищій школі», «Методика викладання педагогіки у ЗВО»,
«Методологія та технологія організації педагогічних досліджень», «Основи
педагогічної майстерності», «Дидактика і педагогічні технології в початковій
школі», «Інноваційні технології в початковій школі», «Порівняльна педагогіка»
тощо.
Ключові слова: професійна підготовка, система професійної підготовки,
професійна готовність, інновація, інноваційна компетентність, інноваційна
діяльність, майбутні магістри початкової освіти, навчально-методичний
комплекс, заклад вищої освіти.
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ABSTRACT
Tsiuniak O.P. The professional training system of future masters of primary
education to innovative activity. − Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
A thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 –
theory and methods of professional education. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical
and Adult Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, 2020.
The thesis carried out the systematic analysis of the researched problem in
pedagogical theory and practice; the basic concepts of research in the dimension of
definitive analysis has been presented; there were substantiated the theoretical and
methodical bases of the professional training system the future masters of primary
education for innovative activity as a scientific problem at the philosophical, general
scientific, concrete-scientific levels.
The foreign experience of future teachers' professional training was studied,
which gave an opportunity to single out the important ideas for determining the
conceptual foundations of the system the future masters of primary education
professional training to innovative activity. Methodological approaches of
professional training have been defined, their analysis has been carried out; the content
of principles the professional training the future masters of primary education to
innovative activity have been described. The pedagogical conditions of modeling the
professional training system the future masters of primary education have been
substantiated, whose content has been analyzed regard the peculiarities reflecting the
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specifics of innovative activity. For the first time the system of professional training
the future masters of primary education to innovative activity is modeled. Educational
and methodological support for the formation of professional readiness the future
masters of primary education to innovative activity has been developed.
The concept of the research is based on the basic positions of education
philosophy, pedagogy and psychology, as well as on the principles of organization the
educational process in the institutions of higher education, which at the
methodological, theoretical and practical levels determine the conceptual framework
of the training system the future masters of primary education.
At the methodological level, the philosophical-methodological bases of the
research, the methodological approaches and principles are integrated. The system of
professional training the future masters of primary education to innovative activity has
been substantiated on the principles of methodological approaches: systematic
approach that allowed to consider the professional training of the masters as a set of
the interrelated components; synergetic approach that ensures the implementation of
the masters professional training as an open systems; activity approach, which is
implemented using the innovative forms, methods and tools of teaching; competency
approach that ensures the formation of innovative competence; acmeological approach
aimed at masters' planning their own innovative activities and development of creative
potential; personality-oriented approach, which directs the educational process of
higher education institutions to the individual and the formation of appropriate
professional values; andragogical approach, which makes it possible to characterize
the master as a specialist who studies throughout life; innovative approach, which
ensures the use of various innovations in the educational process of higher education
institutions.
Principles of professional training the future masters of primary education to
innovative activities are implemented at the methodological level (scientific, scientific
strategy, system, nonlinearity, integrity, accessibility, continuity, continuity); at the
general didactic level (clarity, activity, independence, creativity and professional and
pedagogical orientation, creativity, integration); at the personal level (consciousness
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and interactivity, values to knowledge, mobility). The selected approaches and
principles are the methodological basis of the research.
At the theoretical level, the system of professional training the future masters of
primary education to innovative activities is based on theoretical and methodological
principles of professional pedagogical education, which contribute to substantiating
the pedagogical conditions of modeling the system of professional training the future
masters of primary education for innovative activity determining the structure of
professional readiness of the masters to innovative activity as a result of this training.
At the practical level, the basis of this system is an innovative educational
environment; orientation of the purpose, tasks, content and structure of the educational
process in higher education institutions, which implies modeling the system of
professional training the future masters of primary education to innovative activity, the
components of which are interconnected theoretical-methodological, contentprocedural, diagnostic-effective blocks. This level also reflects the introduction of this
system and the relevant educational-methodological complex in the educational
process of higher education institutions, the effectiveness of which is verified by
experimental testing using diagnostic tools.
Based on the use of contextual analysis as a research tool, there are presented
the author's interpretation of the concepts «professional training of future masters of
primary education for innovation» and «professional readiness of future masters of
primary education to innovation» as basic categories of research. We understand the
professional training the future masters of primary education to innovative activities
as a learning process that provides development the personal theoretical knowledge,
practical skills and abilities necessary for professional activity. It is proved that the
professional readiness the future masters of primary education to innovative activity
is a result of professional training, integrative personal specific feature , characterized
by a combination of cognitive (knowledge of the content of profession and innovative
activity), motivational (motives to innovative activity and interests), reflective (ability
to analyze results of own innovative activity) and praxeological (actualization of
innovative competence) components that allow to perform the professional tasks of
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innovative character. The readiness the future masters of primary education to
innovative activity is manifested in the ability to produce new ideas and implement
them in the specific conditions.
It was defined a set of interconnected, complementary and interdependent
pedagogical conditions for modeling the system of professional training the future
masters of primary education to innovative activity, the leading of which have become:
a) integration of innovative activity into the educational process of higher education
institutions (quantitative and qualitative transformations the elements of the
professional training system, changes in the relationships between them); b) creation
of an innovative educational environment (availability of high-quality material and
technical base in higher education institutions; information space, which is realized
through the content of all activities; combination of classical teaching methods with
innovative ones, etc.); c) formation of motivation for innovative activity the future
masters of primary education (it is established that motivation plays a leading role in
ensuring the effectiveness the system of professional training of masters to innovative
activity); d) updating the content of professional training, which contributes to the
formation of masters innovative competence and professional readiness for innovative
activity (a combination of theoretical, practical, independent and research activities of
masters); implementation forms and methods of organization the professional training
the future masters of primary education to innovative activity. The implementation a
set of pedagogical conditions ensures the achievement of the goals and objectives of
professional training, as well as the consistency and interaction of the content, forms
and methods of preparing the masters to innovative activity.
Note that a set of all four components reflect the content of professional training
the future masters of primary education to innovative activity, each of which is not
steady, but has a dynamic nature and, accordingly, implies the dynamics of changes.
It has been modeled the system of professional training the future masters of
primary education to innovative activity as a logical construction of interconnected
theoretical-methodological, content-procedural, diagnostic-effective blocks (Fig. 1),
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which is aimed at forming the professional readiness the future masters of primary
education to innovative activity like a result of professional training.
The theoretical-methodological block is based on a clear definition of the goal professional training the future masters of primary education to innovative activity,
which will identify all the following components of being modeled system, each of
which contributes to achieving the goal and making practical recommendations for its
improvement. This block is represented by a set of methodological approaches and
principles of professional training.
The system model's base is the content-procedural block, which reveals the
pedagogical conditions of system modeling, content, forms, methods and means of
masters' professional training. The scientific rationale of the professional training
content the masters to innovative activity covers the following stages: theoreticalmethodological substantiation the main definitions of the process forming

the

professional readiness to innovative activity; development the educational-methodical
complex and its introduction into the educational process of higher education
institutions.
The diagnostic-effective block includes the diagnostics the formed professional
readiness to innovative activity the future masters of primary education like a result of
professional training. It involves the development of criteria for the formation of
professional readiness, determining their levels and indicators; use of evaluation
methods for each indicator (evaluation tools); analysis of achievement assessment.
Determining the levels (low, medium, high) and indicators for each being formed
component (cognitive, motivational, reflective, praxeological) involves the
development of a diagnostic system that includes questionnaires, testing, observation,
methods of study and analysis of results, comparison and correlation of achieved
results. The connection between correlation and improvement is that the result
obtained during the formation of professional readiness is correlated with the goal and,
if necessary, determines the correction of all previous blocks.
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The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results are
that:
for the first time the system of professional training the future masters of primary
education to innovative activity in higher education institutions has been
comprehensively studied; the theoretical-methodological, conceptual and methodical
bases of professional training the future masters of primary education at philosophical,
general scientific, concrete-scientific levels are substantiated, as well as
methodological approaches and the content of the principles of professional training
the future masters of primary education to innovative activity; the author's
interpretation of the concepts «innovative activity the future masters of primary
education», «professional preparation the future masters of primary education to
innovative activity», «professional readiness the future masters of primary education
to innovative activity», «system of professional training the future masters of primary
education to innovative activity» is offered; scientifically substantiated, modeled and
experimentally tested the system’s effectiveness of professional training the future
masters of primary education to innovative activities, which integrates theoretical and
methodological, content-procedural, diagnostic-effective blocks; it was defined the
structural components (cognitive, motivational, reflexive, praxeological), criteria
(information-content,

personal-motivational,

evaluation-reflexive,

operational-

activity), indicators and levels (low, average, high) of formation the future masters' of
primary education professional readiness to innovative activities like a result of
professional training; it was developed and implemented an educationalmethodological complex for the formation the future masters' of primary education
professional readiness to innovative activity; improved forms and methods of
professional training, content and structure of industrial practice, independent and
scientific-research work the future masters of primary education;
the content of basic concepts of research is specified: «preparation»,
«readiness»,

«professional

training»,

«innovation», «innovative activity»;

«professional

readiness»,

«system»,
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the further improvement got the scientific provisions on the enrichment the
content of professional training aimed at ensuring the priority directions of educational
and methodological work on the formation the future teachers of higher education
institutions innovative competence.
The practical significance of the research lies in the development and testing
the educational-methodological complex for the formation of professional readiness
the future masters of primary education to innovative activities, which includes
training and work programs, syllabus of the discipline «Pedagogical innovation», a set
of tests for modular control; educational-methodical manual «Pedagogical
innovation»; «Pedagogical innovation» educational-methodical support of students
independent study; workshop «Formation the professional readiness of future teachers
to innovative activity»; dictionary of innovative terms «Professional training the future
masters of primary education to activity».
The main results of the study can be used to further improvement the theory and
practice of professional education, the system of postgraduate pedagogical education
and non-formal education of primary school teachers. The materials of the
educational-methodical complex can be used in the development of educational and
working programs for the disciplines «Pedagogy», «Pedagogy of higher school»,
«Pedagogy and psychology of higher school», «Methods of teaching in higher school»,
«Methods of teaching pedagogy in ZVO», «Methodology and technology of
organization of pedagogical research», «Fundamentals of pedagogical skills»,
«Didactics and pedagogical technologies in primary school», «Innovative
technologies in primary school», «Comparative pedagogy», etc.
The research does not cover all aspects the problem of the professional training
the future masters of primary education to innovative activity.
Further scientific research should be directed to such most perspective
directions as: monitoring and quality management of future teachers professional
training; modernization the content of specialists professional training of educational
level "Bachelor" taking into account the requirements of the modern labor market;
ensuring the availability the qualitative systems for the organization of the educators
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professional training to various activities; research of theoretical-methodological and
methodical bases of professional training the future teachers of secondary and high
school to innovative activity.
Key words: professional training, system of professional training, professional
readiness, innovation, innovative competence, innovative activity, future masters of
primary education, educational-methodical complex, institution of higher education.
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ВСТУП
Актуальність

і

доцільність

дослідження.

Проведення

реформ,

обумовлених цивілізаційними і соціально-економічними змінами у світі,
інтеграція України в європейський освітній простір, здійснювана модернізація
системи вищої педагогічної освіти, висувають нові вимоги до особистості
педагога, передусім учителя початкової школи, рівень професійної готовності
якого має відповідати вимогам часу. Як зазначено в Концепції «Нова українська
школа» (2016), держава потребує підготовки учителя, здатного працювати в
умовах інноваційних змін, що відбуваються в освітній сфері, адекватно
реагувати на виклики часу, реалізовувати нові освітні стандарти на засадах
педагогіки співробітництва, інноваційності.
Проблема професійної підготовки педагогічних працівників нової
генерації, зокрема майбутніх магістрів початкової освіти, зумовлюється
сукупністю чинників, серед яких оновлення змісту освіти; істотне розширення
професійних функції учителя як суб’єкта інноваційної діяльності; потреба
постійного пошуку нових інноваційних форм, методів навчання і виховання, з
урахуванням реалій і потреб практики; уміння вибудовувати концептуальні
засади педагогічних нововведень; необхідність залучення учнів до пошукової
діяльності та експериментування, посідають провідні позиції. За таких умов,
виникає потреба у переосмисленні пріоритетних напрямів розвитку вищої
педагогічної освіти, одним із яких є моделювання ефективної системи
професійної підготовки компетентного педагога, орієнтованого на інноваційну
діяльність.
Стратегічні напрями інноваційних перетворень у галузі освіти визначені в
Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про
інноваційну діяльність» (2002), Національній доктрині розвитку освіти України
у XXI столітті (2002), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки (2014); Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Концепції
«Нова

українська

школа» (2016),

Державному

стандарті

початкової

освіти (2018), Наказі Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до
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Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти
України (2015) тощо.
Аналіз джерельної бази засвідчив, що професійна підготовка майбутніх
педагогів досліджується вітчизняними та зарубіжними вченими за такими
напрямами:
− філософсько-методологічні основи професійної підготовки майбутніх
фахівців (А. Алексюк, В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень,
В. Огнев’юк, Н. Ничкало та ін.); теоретично-методичні засади професійного
розвитку фахівця (В. Луговий, С. Вітвицька, А. Кузьмінський, О. Кучерявий,
Л. Лук’янова, Г. Сотська, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.);
− історія розвитку та сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти
(В. Майборода,

Н. Дем’яненко,

М. Марусинець,

Л. Онищук,

Т. Туркот,

М. Фіцула, Т. Федірчик, А. Роляк та ін.); професійно-педагогічна підготовка
майбутніх учителів у закладах вищої освіти (Н. Батечко, О. Безпалько,
І. Богданова, А. Бойко, О. Дубасенюк, Ю. Лянной, Н. Мачинська, О. Семеног,
І. Соколова, О. Федій, Л. Хомич та ін.); закономірності формування педагогічної
майстерності освітянських кадрів (О. Абдуліна, О. Лавріненко, Н. Лобанова та
ін.);
− психологія професійної діяльності та професійного розвитку педагога
(Г. Балл, Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Семиченко та ін.).
Серед напрямів досліджень освітньої інноватики, що розробляються
вітчизняними та зарубіжними науковцями, виокремлюються такі: сутність
інновацій (Л. Даниленко, І. Підласий, В. Паламарчук, О. Савченко та ін.); історія
виникнення нововведень і узагальнення вітчизняного та світового педагогічного
досвіду інноваційного спрямування у вищій школі (І. Аносов, Л. Вовк,
М. Кларін, О. Попова та ін.); підготовка педагогічних кадрів до впровадження
нововведень, формування готовності до майбутньої інноваційної діяльності
(І. Гавриш, І. Коновальчук, Л. Подимова, В. Сластьонін, С. Сисоєва та ін.).
Різноманітним аспектам професійної підготовки педагогічних кадрів до
проєктування, створення інноваційних педагогічних технологій присвячено
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дослідження О. Андрусь, О. Гончарової, Т. Демиденко, Ю. Забіяко, Н. Івасів,
Я. Мандрик, О. Павлика, В. Павленко, О. Поліщука, Т. Танько, Г. Троцко,
Н. Мукан, О. Шапран та ін.
Утім, незважаючи на багатоаспектність досліджень, проблема професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
недостатньо досліджена в теоретико-методологічному та методичному аспектах.
Аналіз наукової літератури, вивчення нормативно-правових документів,
узагальнення практичного досвіду щодо професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти дозволяють окреслити наявні суперечності між:
− потребою модернізації системи вищої освіти, обумовленою процесами
інтеграції України до світового освітнього простору і нерозробленістю
теоретико-методологічних й методичних засад реалізації інновацій у
закладах вищої освіти;
− усвідомленою необхідністю оновлення й осучаснення професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти і неготовністю закладів
вищої освіти до підготовки учителів початкової школи як основних
суб’єктів інноваційної діяльності;
− об’єктивною

потребою

формування

професійної

готовності

до

інноваційної діяльності у майбутніх магістрів початкової освіти і
недостатнім рівнем сформованості цієї якості у випускників закладів
вищої освіти;
− сучасними

вимогами

до

навчально-методичного

забезпечення

професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності і недостатньо якісним рівнем його розроблення у
закладах вищої освіти.
Актуальність проблеми, теоретичне та практичне значення, а також
необхідність вирішення окреслених суперечностей зумовили вибір теми
дослідження:

«Система

професійної

підготовки

початкової освіти до інноваційної діяльності».

майбутніх

магістрів
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Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану наукових
досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України з теми «Теоретичні й методичні засади професійного і
особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи»
(PK №0119U001098).
Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол №1 від 18 січня
2018 року) та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень
з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №3 від 29 травня
2018 року).
Об’єкт

дослідження:

професійна

підготовка

майбутніх

магістрів

початкової освіти у закладах вищої освіти.
Предмет дослідження: теоретичні і методичні засади системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Мета дослідження: обґрунтувати, змоделювати й експериментально
перевірити систему професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, здійснити прогностичне обґрунтування
розвитку такої підготовки у закладах вищої освіти.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування
готовності до інноваційної діяльності майбутніх учителів початкової школи буде
ефективним за умови створення системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до означеного виду діяльності.
Загальну гіпотезу конкретизовано у часткових, які випливають з
припущень про те, що ефективність створеної системи зростатиме за таких
педагогічних умов:
− інтеграції інноваційної діяльності в освітній процес закладів вищої освіти;
− створення інноваційного освітнього середовища;
− формування у майбутніх магістрів початкової освіти мотивації до
інноваційної діяльності;
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− оновлення змісту професійної підготовки, що сприяє формуванню у
магістрантів професійної готовності до інноваційної діяльності;
− реалізації форм і методів організації професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Для досягнення мети і підтвердження гіпотези визначено такі завдання:
1. Охарактеризувати сутнісні ознаки базових понять дослідження.
2. Розкрити сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти.
3. Обґрунтувати методологічні підходи і принципи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
4. Розробити

структуру

професійної

готовності

майбутніх

магістрів

початкової освіти до інноваційної діяльності.
5. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови моделювання системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.
6. Змоделювати та експериментально перевірити ефективність системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.
7. Здійснити прогностичне обґрунтування професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Концепція дослідження ґрунтується на основних положеннях філософії
освіти, педагогіки і психології, а також на принципах організації освітнього
процесу у закладах вищої освіти, що на методологічному, теоретичному й
практичному рівнях визначають концептуальні засади системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
На методологічному рівні інтегровано філософсько-методологічні основи
дослідження, методологічні підходи та принципи. Систему професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
обґрунтовано на засадах методологічних підходів: системного підходу, що
уможливив розгляд професійної підготовки магістрантів як сукупності

38
взаємопов’язаних
здійснення

компонентів;

синергетичного

професійної підготовки

підходу,

магістрантів

як

що

забезпечує

відкритих систем;

діяльнісного підходу, який реалізується за допомогою інноваційних форм,
методів та засобів навчання; компетентнісного підходу, що забезпечує
формування

інноваційної

компетентності;

акмеологічного

підходу,

спрямованого на планування магістрантами власної інноваційної діяльності та
розвиток творчого потенціалу; особистісно орієнтованого підходу, який
спрямовує освітній процес закладів вищої освіти на особистість та формування
у неї відповідних професійних цінностей; андрагогічного підходу, що дає
можливість характеризувати магістранта як фахівця, який навчається упродовж
усього

життя;

інноваційного

підходу,

який

забезпечує

використання

різноманітних інновацій у освітньому процесі закладів вищої освіти.
Принципи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності, реалізуються на методологічному рівні (науковості,
наукової

стратегії,

системності,

нелінійності,

цілісності,

доступності,

наступності, неперервності); на загальнодидактичному рівні (наочності,
активності, самостійності, творчості й професійно-педагогічної спрямованості,
креативності, інтеграції); на особистісному рівні (свідомості й інтерактивності,
ціннісного ставлення до знань, мобільності). Виокремлені підходи і принципи є
методологічною основою дослідження.
На теоретичному рівні в основу системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності покладено
теоретико-методологічні засади професійної педагогічної освіти, що сприяють
обґрунтуванню

педагогічних

умов

моделювання

системи

професійної

підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
визначенню структури професійної готовності магістрантів до інноваційної
діяльності як результату цієї підготовки.
На практичному рівні підґрунтям цієї системи є інноваційне освітнє
середовище; спрямованість мети, завдань, змісту і структури освітньої процесу
у закладах вищої освіти, що передбачають моделювання системи професійної
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підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
складниками якої є взаємопов’язані теоретико-методологічний, змістовопроцесуальний, діагностувально-результативний блоки. На цьому рівні також
відображено впровадження цієї системи та відповідного навчально-методичного
комплексу в освітній процес закладів вищої освіти, ефективність яких
перевірена

шляхом

експериментальної

перевірки

з

використанням

діагностичного інструментарію.
Методологічною основою дослідження є: основні положення сучасної
філософії, психології, педагогіки щодо сутності особистості майбутнього
педагога та його активної ролі у процесі інноваційної діяльності у закладах
освіти; фундаментальні теорії та ідеї різних галузей наукових знань, що
відображені на філософському, загальнонауковому та конкретно-науковому
рівнях; теорії конструктивізму та постмодернізму; системний, синергетичний,
діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований,
андрагогічний, інноваційний підходи; положення щодо особистісного та
професійного розвитку майбутнього педагога; єдність сучасного вітчизняного і
зарубіжного досвіду у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці з проблем:
філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); теорії і практики
педагогічної освіти (О. Дубасенюк, С. Вітвицька, А. Кузьмінський, Л. Онищук,
В. Семиченко,
(С. Гончаренко,
О. Кучерявий,

С. Сисоєва

та

ін.);

професійної

підготовки

фахівців

І. Джонсон

(І. Johnson),

В. Краєвський,

Н. Кузьміна,

Л. Лук’янова,

В. Макіевіч

(W. Mackiewicz),

Н. Ничкало,

О. Савченко, І. Соколова, Т. Федірчик, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.); психології
розвитку особистості (Г. Балл, І. Бех, А. Вулфолк (А. Woolfolk), П. Пінтріч
(P. Pintrich), Дж. Сантрок (J. Santrock), Д. Счук (D. Schuk), В. Рибалка та ін.);
загальної педагогічної інноватики (К. Ангеловські, Е. Роджерс, М. Кларін та ін.);
формування професійної готовності до інноваційної діяльності (І. Гавриш,
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Л. Даниленко, І. Дичківська, Т. Демиденко, М. Д’яченко, Є.Зеєр, І. Коновальчук,
І. Підласий, В. Пономаренко, В. Сластьонін, О. Шапран та ін.).
Для вирішення окреслених завдань і перевірки гіпотези у роботі
використано комплекс методів дослідження:
− теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація й узагальнення
філософської, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури, що
дало змогу охарактеризувати понятійно-категорійний апарат дослідження;
вивчення нормативно-правових документів для визначення сучасного стану
досліджуваної проблеми; розгляд освітніх програм і навчальних планів
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти у закладах вищої освіти; метод
моделювання застосовувався під час розробки моделі системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності;
− емпіричні: обсерваційні (пряме та опосередковане спостереження),
діагностичні (бесіда, опитування, анкетування, тестування, діагностичні
методики, ранжування, метод аналізування результатів діяльності, експертна
оцінка), що дозволило узагальнити аналітичний матеріал про сформованість
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; контент-аналіз; педагогічний експеримент – для підтвердження
ефективності системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності;
− статистичні:
взаємозв’язків
Смирнова

для

між

коефіцієнти
отриманими

перевірки

кореляції

Спірмена

показниками;

розподілів

rs

λ-критерій

для

пошуку

Колмогорова-

значень вимірюваних параметрів;

дисперсійний аналіз ANOVA (Analysis of Variance) Фішера F для зменшення
співрозмірності чинників; t-критерій Ст’юдента для незалежних змінних; Uкритерій Манна-Уітні і T-критерій Ф. Вілкоксона для порівняння отриманих
емпіричних показників з їх подальшою якісною інтерпретацією та змістовим
узагальненням.
Організація

дослідження.

Дослідження

2015−2020 рр. та охоплювало чотири етапи.

проводилося

упродовж

41
На першому, теоретико-аналітичному етапі (2014–2015 рр.), визначено
науково-категорійний апарат (об’єкт, предмет, мету та завдання, сформульовано
гіпотезу дослідження); проаналізовано нормативно-правові документи у галузі
освіти, науково-педагогічні, методичні джерела з питань професійної підготовки
фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 013 Початкова освіта;
уточнено сутність базових понять у вимірі дефінітивного аналізу; досліджено
професійну підготовку майбутніх педагогів за кордоном.
На другому, діагностично-пошуковому етапі (2016–2017 рр.), розроблено
програму

дослідно-експериментальної

роботи;

обґрунтовано

структуру

професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; проведено констатувальний експеримент з метою встановлення
рівнів професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності; обґрунтовано педагогічні умови моделювання системи
професійної підготовки.
На третьому, експериментальному етапі (2018–2019 рр.), проведено
формувальний

експеримент,

експериментально

перевірено

ефективність

змодельованої системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, апробовано навчально-методичний комплекс
щодо формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності.
На четвертому, підсумковому етапі (2019–2020 рр.), проаналізовано та
узагальнено

результати

формувального

експерименту;

встановлено

ефективність запропонованої системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності; систематизовано
дослідницькі

матеріали,

сформульовано

загальні

висновки;

визначено

перспективи подальшого вивчення окресленої проблеми.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна
робота

проводилась

на

базі

Херсонського

державного

університету,

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
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Львівського національного університету імені Івана Франка, Мукачівського
державного університету, Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника. На різних етапах дослідження в експерименті брали участь 425
здобувачів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 013 Початкова освіта.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
полягають у тому, що:
вперше цілісно досліджено професійну підготовку майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти;
обґрунтовано теоретико-методологічні, концептуальні та методичні засади
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти на філософському,
загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях, а також методологічні підходи
і зміст принципів професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності; запропоновано авторську інтерпретацію понять
«інноваційна діяльність майбутніх магістрів початкової освіти», «професійна
підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності»,
«професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності», «система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності»; науково обґрунтовано, змодельовано та
експериментально перевірено ефективність системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що інтегрує
теоретико-методологічний,
результативний
мотиваційний,
змістовий,

блоки;

змістово-процесуальний,

визначено

рефлексивний,

діагностувально-

структурні компоненти

праксеологічний),

особистісно-мотиваційний,

(когнітивний,

критерії (інформаційно-

оцінно-рефлексивний,

операційно-

діяльнісний), показники та рівні (низький, середній, високий) сформованості
професійної готовності майбутніх магістрів початкової до інноваційної
діяльності як результату професійної підготовки; удосконалено форми і методи

43
професійної підготовки, зміст та структуру виробничої практики, самостійної та
науково-дослідницької роботи майбутніх магістрів початкової освіти;
уточнено зміст базових понять дослідження: «підготовка», «готовність»,
«професійна підготовка», «професійна готовність», «система», «інновація»,
«інноваційна діяльність»;
подальшого удосконалення набули наукові положення щодо збагачення
змісту професійної підготовки, спрямованого на забезпечення пріоритетних
напрямів

навчально-методичної

роботи

з

формування

інноваційної

компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.
Практичне значення дослідження полягає у розробленні та апробації
навчально-методичного комплексу щодо формування професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що містить
навчальну та робочу програми, силабус дисципліни «Педагогічна інноватика»,
комплект тестів для проведення модульного контролю; навчально-методичниий
посібник «Педагогічна інноватика»; «Педагогічна інноватика» навчальнометодичний супровід самостійної роботи студентів; практикум «Формування
професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності»;
словник інноваційних термінів «Професійна підготовка майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності».
Основні результати дослідження можуть бути використані для подальшого
вдосконалення теорії і практики професійної освіти, системи післядипломної
педагогічної освіти та неформальній освіті учителів початкової школи.
Матеріали навчально-методичного комплексу можуть бути використані при
розробленні навчальних та робочих програм з дисциплін «Педагогіка»,
«Педагогіка вищої школи», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методика
викладання у вищій школі», «Методика викладання педагогіки у ЗВО»,
«Методологія та технологія організації педагогічних досліджень», «Основи
педагогічної майстерності», «Дидактика і педагогічні технології в початковій
школі», «Інноваційні технології в початковій школі», «Порівняльна педагогіка»
тощо.
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Херсонського
державного університету (довідка №11-30/1641 від 18.11.2019 р.), Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка
№ 3828/01-60/15

від

09.12.2019 р.),

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки (довідка №03-28/01/3284 від 12.12.2019 р.),
Львівського національного університет імені Івана Франка (довідка №34-Н від
03.01.2020 р.),

Сумського

державного

педагогічного

університету

імені

А.С. Макаренка (довідка №617 від 17.02.2020 р.), Мукачівського державного
університету довідка №187 від 04.02.2020 р.), Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (довідка №01-23/73 від 20.02.2020 р.),
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка
№17/17-621 від 03.03.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. У монографії [36] автором написано
підрозділ «Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності»; у монографії [37] –
підрозділ «Використання навчальних тренінгів у професійній підготовці
майбутніх магістрів початкової освіти»; у навчально-методичному посібнику
[38] здобувачем розроблено матеріали для проведення лекційних та практичних
занять з навчальної дисципліни «Педагогічна інноватика»; у методичних
вказівках [39] – розділ 1 «Програма виробничої практики магістрантів у
загальноосвітніх закладах»; у статті [4] охарактеризовано педагогічні умови
формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки, досліджено
взаємозалежності змінних і побудовано факторну структуру.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
оприлюднено

на

науково-практичних

заходах

різного

рівня,

зокрема:

міжнародному: «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і
національний вимір» (Луцьк, 2016); «Педагогіка і психологія: напрямки та
тенденції розвитку в Україні та світі» (Львів, 2016); «Актуальні проблеми
реформування системи виховання та освіти в Україні» (Львів, 2016);
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«Humanitarian Bulletin SU «Pereyaslav-Khmelnitsky Pedagogical Universiti by
H. Skovoroda» (Kyiv,

2016);

«International

Chelpanov’s

Psycho-Educational

Reading» (Kyiv, 2016); «International research and practice conference «Modern
methods, innovationsand operational experience in the field of psychology and
pedagogics» (Lublin, 2017); «Роль освіти у сталому розвитку гірського
регіону (Івано-Франківськ,

2017);

«Актуальні

питання

впровадження

інклюзивної освіти» (Житомир, 2017); «Proceedings of XXIII International
scientific conference «Practical applications of research findings in Eastern Europe»
(Morrisville,

2018);

«Академічна

культура

дослідника

в

освітньому

просторі» (Суми, 2018); «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід,
інновації,

тенденції» (Київ,

2019);

«Соціокультурологічні та

психолого-

педагогічні аспекти становлення особистості в сучасному суспільстві: тенденції
і

перспективи» (Івано-Франківськ,

2019);

«Теоретико-прикладні

аспекти

сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор» (Івано-Франківськ,
2019); «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та
національний вимір змін» (Чернігів, 2019); «Actual problems of science and
practice» (Стокгольм, Швеція, 2020), «Ключові питання наукових досліджень у
сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2020); «Педагогіка і психологія
сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2020); всеукраїнському: «Актуальні
питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах
сучасного освітнього простору» (Харків, 2016); «Розвиток обдарованості дітей в
умовах

інноваційного

освітнього

простору» (Івано-Франківськ,

2017);

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової
освіти» (Бердянськ, 2017); «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах
євроінтеграції» (Івано-Франківськ,

2018);

«Педагогічна

майстерність

І.А. Зязюна як поступ до оновлення національної педагогічної науки і
освіти» (Івано-Франківськ, 2018); «Інновації в початковій освіті: проблеми,
перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 2019); «Інновації в
освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (Суми, 2019); «Інновації
у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу:
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погляд науковців і практиків» (Київ, 2019); «Інновації в початковій освіті:
проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 2020);
регіональному: «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної
підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору» (Харків, 2016);
«Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної
мобільності» (Львів, 2017); «Підготовка вчителя нової української школи:
проблеми та шляхи їх вирішення» (Хмельницький, 2017); «Стратегічний поступ
освіти в умовах сталого розвитку Карпатського регіону» (Івано-Франківськ,
2019); «Формування методичної компетентності майбутніх педагогів для роботи
в умовах Нової української школи» (Бурштин, 2019).
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук на тему «Формування професійної культури майбутніх магістрів
початкової освіти» було захищено у 2015 році, її матеріали в тексті докторської
дисертації не використовувалися.
Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 42 публікаціях
(37 – одноосібні), серед яких: 4 монографії (2 – у співавторстві); 2 навчальнометодичних посібника (1 – у співавторстві); 1 практикум; 1 навчальна програма;
1 методичні вказівки (у співавторстві); 1 словник; 21 стаття у наукових фахових
виданнях України (у тому числі 16 – у виданнях, що включені до наукометричних
баз даних (Index Copernicus)); 2 статті у зарубіжних виданнях та виданнях
України, що включені до наукометричних баз даних (Web of Science, Index
Copernicus); 9 публікацій у збірниках міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською і
англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу,
загальних висновків, списку використаних джерел (426 найменувань) та
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 517 сторінок. Основний зміст
викладено на 425 сторінках. Робота містить 23 таблиці, 21 рисунок.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У розділі представлено базові поняття дослідження у вимірі дефінітивного
аналізу: «підготовка», «готовність», «професійна підготовка», «професійна
готовність», «система», «магістр», «інновація», «інноваційна діяльність»;
висвітлено результати дослідження зарубіжного досвіду професійної підготовки
майбутніх

педагогів;

проаналізовано

нормативно-правове

забезпечення

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта; досліджено сучасний стан професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти у закладах вищої освіти.

1.1. Базові поняття дослідження у вимірі дефінітивного аналізу
Реалії сучасного світу, трансформаційні процеси у системі освіти,
соціальне замовлення ринку праці спонукають до перегляду окремих усталених
поглядів на цілі та завдання вищої освіти загалом та професійної підготовки
педагогів зокрема. Відтак, перед сучасною системою вищої освіти України
стоїть ціла низка стратегічних завдань, що потребують нагального вирішення, а
саме: визначення пріоритетів вищої освіти; контроль якості освіти; зв’язок із
виробництвом; активна інтеграція науки та освіти; економічна підтримка
напрямів

наукової

та

освітньої

діяльності;

налагодження

механізму

раціонального фінансування; ефективного впровадження новітніх освітніх
технологій тощо.
Вважаємо за необхідне зазначити, що саме з позицій сьогодення закладам
вищої освіти значну увагу слід

приділяти підготовці компетентного,

відповідального фахівця, конкурентоздатного на ринку праці, професійно
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готового до ефективної роботи за обраною спеціальністю на рівні світових
стандартів, здатного до соціальної і професійної мобільності, до постійного
професійного зростання та самовдосконалення.
Нам

імпонують

міркування

В. Кременя,

що

процеси

змінності,

глобалізації, конкуренції, які з кожним роком владніше заявляють про себе у
світі, зобов’язують нарощувати дослідницькі зусилля з осмислення ролі освіти у
формуванні людини, адекватної інноваційному типу суспільного прогресу –
інноваційної людини. Цілком погоджуємося з думкою ученого про те, що нині
пріоритетом

модернізації

освіти

України

стає

досягнення

конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті цивілізаційних
змін (Кремень, В., 1999, с. 10−17). Таким чином, приходимо до висновку, що
сьогодення вимагає ефективної системи професійної підготовки майбутніх
педагогів, котрі будуть здатні швидко адаптовуватися до складних умов
соціальної та професійної діяльності; будуть професійно готовими здійснювати
інноваційну діяльність в умовах сучасного суспільства.
Наукові розвідки доводять, що теорія і практика професійної підготовки
майбутніх педагогів до інноваційної діяльності залишається недостатньо
розробленою в умовах нової педагогічної реальності і є одним із напрямів
досліджень вітчизняних науковців. Так, вивченням проблеми гуманізації,
гуманітаризації та філософії освіти займалися В. Андрущенко, О. Базалук,
В. Кремень та ін.; особливості педагогіки вищої школи розглядали Н. Булгакова,
В. Ортинський, Т. Туркот, М. Фіцула та ін. Питанням професійно-педагогічної
підготовки вчителя та стратегій формування його професіоналізму присвячено
наукові праці А. Алексюка, Г. Васяновича, С. Вишнякової, С. Вітвицької,
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, М. Марусинець, Н. Мукан, Л. Онищук,
І. Соколової, Л. Хомич, Л. Хоружої та ін., а психології професійної діяльності та
професійного розвитку педагога – праці Г. Балла, Н. Побірченко, В. Рибалки,
В. Семиченко, та ін. Питання єдності теорії і практики у професійній підготовці
вчителя розглядали А. Бойко, О. Пєхота та ін.
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Питання про впровадження та значення інноваційних педагогічних
технологій у закладах освіти відображено в роботах Р. Гуревича, І. Дичківської,
І. Коновальчука, В. Лозовецької, Г. Сазоненко, Л. Штефан та ін. Належне місце
відведено

дослідженням

проблем

освітніх

і

педагогічних

інновацій,

інноваційного розвитку освітніх систем та інноваційних процесів у роботах
провідних учених І. Беха, Н. Бібік, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Д. Пузікова,
Г. Щекатунової та ін. Проблеми готовності до різних видів діяльності
досліджували

М. Артюшина,

О. Гончарова,

Т. Гуцан,

М. Дьяченко,

О. Керницький, Л. Кондрашова, О. Кривильова, М. Кулакова, О. Павленко,
О. Серняк, В. Улич, Н. Чорна та ін.
Здійснений аналіз наукової думки щодо наявності системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
показав, що інтенсивність дослідження зазначеної проблеми постійно
збільшується, хоча спостерігаються певні відмінності у наукових поглядах щодо
її сутності.
Вбачаємо необхідність у тому, щоб визначитися із понятійним апаратом у
межах означеної проблеми. Тож, перш ніж аналізувати процес моделювання
системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності схарактеризуємо поняття «професійна підготовка» та
«професійна готовність» у вимірі сучасної науки. Для уточнення змісту цих
понять ми застосовуємо метод контекстного аналізу як дослідницького
інструментарію, що передбачає поетапну процедуру дослідження визначеної
категорії (поняття, педагогічного явища) у системі психолого-педагогічних наук
(Дубасенюк, О., 2010, с. 200–221).
Аналіз змісту поняття «професійна підготовка» доцільно розпочати зі
з’ясування сутності базового поняття «підготовка».
Поділяємо думку С. Вишнякової, що «підготовка» − це «дії, спрямовані на
вироблення навичок, передачу знань та формування життєвої позиції,
необхідних

для

працевлаштування

з

якої-небудь

спеціальності,

групи
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споріднених спеціальностей, або для роботи в будь-якій галузі економіки»
(Вишнякова, С., 1991, с. 263).
У

науково-педагогічному

вимірі

поняття

«підготовка»

прийнято

трактувати як запас знань, умінь та навичок, досвід особистості, набуті у процесі
навчання і практичної діяльності (Бусел, В., 2002, с. 952).
У нашому дослідженні ми оперуємо поняттям «готовність», яке
дефінюється як наявність здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн), якостей
особистості (К. Платонов), психологічний стан, суттєва ознака установки
(Д. Узнадзе), психологічна умова успішності виконання діяльності (І. Ладанов),
цілісне явище, скріплене переконаннями, морально-вольовими якостями
особистості, способами поведінки, знаннями про професію та практичними
вміннями і навичками (Р. Романенко; В. Сєріков).
У науковій літературі виділяють два підходи до визначення поняття
«готовність»:
– розуміння готовності як певного психічного стану;
– розуміння готовності як певної властивості або системи властивостей та
якостей особистості.
Аналізуючи наукові джерела у галузі психології, приходимо до висновку,
що «готовність» переважно розглядається як особливий психічний стан.
Зокрема, Д. Усмонов трактує її як «психологічну передумову ефективності
діяльності, ≤…≥ складне динамічне утворення, яке має складну динамічну
структуру, яка містить мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та
оцінювальний компоненти» (Усмонов, Д., 2015, с. 58).
У Тлумачному словнику української мови знаходимо визначення
готовності як бажання зробити будь-що (Тлумачний словник української мови,
2012). У словнику психолого-педагогічних понять і термінів готовність
трактується як стан особистості, який дозволяє їй успішно увійти в професійне
середовище, швидко розвиватися у професійному відношенні (Словник
психолого-педагогічних понять, 2012).
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Н. Кузьміна тлумачить готовність до професійної педагогічної діяльності
як складне соціально-психологічне явище, що інтегрує індивідуальні та
психологічні якості особистості з

професійно-педагогічними знаннями,

уміннями і навичками (Кузьмина, Н., 1980).
Інші

науковці

інтерпретують

готовність

як

якісний

показник

саморегуляції особистості на фізіологічному, психологічному, соціальному
рівнях

проходження

процесів,

якими

визначається

поведінка

людини

(Дьяченко, М., Кандыбович, Л., 1976).
Дослідник Є. Зеєр розглядає готовність як сукупність компонетів,
основними з яких є: мотиваційний – прагнення оволодіти певною професією,
зацікавленість

спеціальностями;

уявлення

про

престижність

професії;

матеріальна заінтересованість; пізнавальний – розуміння необхідності обраної
професії, знання шляхів досягнення мети; емоційний – гордість за професію,
естетичне ставлення до професійної майстерності; вольовий – уміння
мобілізувати свої сили, подолати труднощі на шляху досягнення мети,
підготовленість

до

професійної

діяльності

(Зеер, Э.,

Павлова, А.,

Садовникова, И., 2004, с. 23).
На

думку

психологічна

М. Галицької,

(мотивація),

складовими

методична

формування

(компетенції:

готовності

є:

соціокультурна,

інтеркультурна, мовна) та дидактична готовність (механізми формування)
(Галицька, М., 2007, с. 12).
Науковець В. Моляко (1989) тлумачить готовність до трудової діяльності
як складне особистісне утворення, своєрідну систему, яка складається із багатьох
компонентів, що дозволяють особистості виконувати конкретну роботу на
достатньому рівні (Моляко, В., 1989, с. 48).
Погоджуємося із міркуваннями М. Вікуліної про те, що готовність до
професійної діяльності є надійним інструментом теоретичної і практикоперетворювальної діяльності педагога (Викулина, М., 1999, с. 4−17).
Лаконічний аналіз сутності понять «підготовка» та «готовність»
дозволяє здійснити їх диференціацію, визначаючи поняття «професійна
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підготовка» як процес навчання (формування професійної готовності), а поняття
«професійна готовність» як результат професійної підготовки, психічний стан
та якісні особистісні характеристики, що визначають цей стан.
В

Українському

педагогічному

словнику

професійну

підготовку

висвітлено як сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, якостей,
трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної
роботи з певної професії (Гончаренко, С., 1997).
У «Енциклопедії професійної освіти» (1998) за редакцією С. Батишева
поняття «професійна підготовка» тлумачиться як сукупність спеціальних знань,
умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують
можливість успішної діяльності за обраною професією (с. 390).
У Педагогічному енциклопедичному словнику професійна підготовка
розглядається як система професійного навчання, метою якої є прискорене
набуття умінь, необхідних для виконання певної роботи або групи робіт.
Закон України «Про вищу освіту» (2014) термін «професійна підготовка»
пояснює як здобування кваліфікації за відповідним напрямом або спеціальністю.
У Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)»
(1993) зазначено, що майбутній фахівець має досягти певного рівня розвитку
вмінь, необхідних для вирішення професійних завдань.
Дослідник О. Павлик визначає поняття «професійна підготовка» як
складну

психолого-педагогічну

систему

із

структурними

елементами,

особливостями навчального процесу та специфічним для певного фаху змістом,
формами, знаннями, вміннями та навичками (Павлик, О., 2004, 20 с.); Г. Троцко
тлумачить «професійну підготовку» як систему, що характеризується взаємодією
структурних та функціональних компонентів, які визначають особливість, яка
допомагає студенту вийти на якісно новий рівень готовності до професійної
діяльності

(Троцко, Г.,

1997,

54 с.);

Ю. Забіяко

розглядає

«професійну

підготовку» як цілісну систему методів і прийомів, що будується з урахуванням
особистісних якостей фахівця, має чітку визначену структуру і специфіку та
забезпечує загальну і спеціальну підготовку (Забіяко, Ю., 2013, с. 16−19).
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Зауважимо, що В. Сластьонін визначає поняття «професійна підготовка»
як динамічний процес, метою якого є формування професійної готовності, що
передбачає: психологічну готовність – сформовану спрямованість на діяльність,
установку на роботу; науково-теоретичну готовність – наявність певного обсягу
педагогічних, психологічних і соціальних знань, необхідних для компетентної
професійної діяльності; практичну готовність – наявність сформованих
професійних умінь та навичок; психофізіологічну готовність – наявність
відповідних
сформованість

передумов

для

оволодіння

професійно-значущих

професійною

особистісних

діяльністю

якостей;

та

фізичну

готовність – відповідність стану здоров’я й фізичного розвитку вимогам
професійної діяльності, працездатності (Супрун, Д., 2017, с. 14).
Академік Н. Ничкало у наукових працях зазначає, що професійна
підготовка фахівців спрямована на формування поколінь, які навчатимуться
упродовж життя, розвиватимуть громадянські цінності, а також сприятимуть
інтеграції української нації в європейський та світовий простір (Ничкало, Н.,
2001, с. 9–22).
Т. Танько вважає, що професійна підготовка – це система організаційних
та педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості професійної
спрямованості, системи знань, умінь, навичок і професійної готовності, що, в
свою чергу, визначається як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе
здатною і підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне
її виконати (Танько, Т., 2004, с. 16).
Цікавим є твердження дослідниці О. Андрусь про те, що професійна
підготовка − це організаційно-методичний процес формування у студентів
їхньої професійної компетентності, активної життєвої позиції, внутрішньої
культури, здатності до продуктивного спілкування з навколишнім світом для
професійно-особистісної та соціальної реалізації, навчання та самоосвіти
упродовж життя (Андрусь, О., 2011, с. 292). В. Семиченко трактує поняття
«професійна підготовка» у трьох аспектах: як процес, у ході якого відбувається
професійне становлення майбутніх фахівців; як мету і результат діяльності
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навчального закладу; як сенс включення студента у навчально-виховну
діяльність (Семиченко, В., 1992).
Принагідно зазначимо, що у сучасній науковій літературі існує декілька
підходів до визначення сутності професійної підготовки. Н. Івасів стверджує, що
психологи розглядають її як пізнавальну та творчу активність на основі
оволодіння загальнонауковими та професійно значущими знаннями, вміннями й
навичками. Представники педагогічної науки вбачають сутність такої підготовки
у набутті людиною професійної освіти, що є результатом засвоєння
інтелектуальних знань,

умінь та формування необхідних особистісних

професійних якостей» (Івасів, Н., 2017, с. 21–25).
Поняття «професійна підготовка» розглядається також як система
організаційно-педагогічних заходів, що забезпечують формування в особистості
знань, умінь, навичок, професійної готовності та спрямованості, що є
характерним для системного підходу.
На увагу заслуговує твердження, запропоноване І. Соколовою. Дослідниця
тлумачить поняття як складну відкриту динамічну педагогічну систему із
інваріантними

компонентами

та

притаманними

їм

ознаками,

внутрішньосистемними та міжсистемними зв’язками, що сприяють її цілісності;
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що впливають на систему відносин (Соколова, І.,
2008, с. 19). На переконання ученої Л. Хомич, систему загальнопрофесійної
підготовки

характеризують

такі

напрями:

світоглядно-культурологічний,

психолого-педагогічний та фахово-методичний (Хомич, Л., 1998, с. 107).
Цінними для нашого дослідження є міркування науковців Е. Азимова і
А. Щукіна, котрі у Новому словнику методичних термінів і понять дають
визначення професійної підготовки як системи організаційних і педагогічних
заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямованості
знань, умінь, навичок та професійної готовності до певної діяльності
(Лянной, Ю., 2017).
Вважаємо, що специфічною особливістю професійної підготовки у
закладах вищої освіти, особливо – в умовах магістратури, є те, що засвоєння
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змісту навчання і розвиток особистості здобувача вищої освіти повинно
відбуватися не у процесі його інформування, а у процесі власної активної
діяльності. Майбутній магістр повинен отримати таку підготовку, яка б полягала
в засвоєнні комплексу необхідних загальнотеоретичних знань, професійних
умінь та навичок для успішного виконання професійних функцій, розвитку
високого рівня інтелекту, регламентованого загальним стандартом вищої освіти,
за яким у них формується цілісне уявлення про майбутню професійну
інноваційну діяльність.
Особливу увагу привертають міркування В. Жигірь та О. Чернєга, котрі
зазначають, що основними компонентами професійної підготовки майбутніх
магістрів є: … знання предметної галузі, володіння іноземною мовою,
комп’ютерна грамотність. Навчання в магістратурі спрямоване на підготовку
випускника, здатного кваліфіковано вирішувати наукові завдання у конкретному
професійному напрямку і до педагогічної діяльності за цим напрямком.
Магістерська

підготовка

передбачає

проведення

наукових

досліджень,

результати яких можуть бути опубліковані або висвітлені на конференціях і
семінарах (Жигірь, В., Чернєга, О., 2012, с. 185).
За переконаннями С. Вітвицької, педагогічна підготовка магістрів поєднює
загальне, особливе та індивідуальне. Загальне є складовою означеної системи; суть
особливого – у специфіці, зумовленій особливостями майбутньої професійної
інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науководослідної діяльності; індивідуальне відтворює залежність підготовки від
індивідуальних особливостей, рівня знань, інтересів, нахилів (Вітвицька, С., 2004).
Дослідження процесу педагогічної підготовки магістрантів, на думку авторки,
передбачає вивчення не тільки загальнопедагогічних і дидактичних факторів, але й
психологічних,

гносеологічних,

культурологічних, соціологічних та

ідеологічних,
ін.

соціально-психологічних,

Педагогічну підготовку студентів

магістратури С. Вітвицька розглядає в аспекті системного підходу, зосереджуючи
увагу не тільки на те, як ця система функціонує, але й на те, як вона взаємодіє з
іншими системами в умовах ступеневої освіти, які тенденції та перспективи її
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розвитку й удосконалення (Вітвицька, С., 2005, с. 8–12). Це дає можливість
застосування синергетичного підходу, зокрема: пізнання загальних принципів, що
лежать в основі процесів самоорганізації, які реалізуються в системах різної
природи; здійснення міждисциплінарного аналізу наукових ідей, методів і моделей
поведінки; розкриття потенціалу в мисленні про світ і людину; вивчення та аналіз
проблем

міждисциплінарного

діалогу;

виявлення

особливостей

сучасних

соціальних, когнітивних і комунікативних ситуацій тощо.
Узагальнення різних підходів до розуміння сутності поняття «професійна
підготовка», дозволило сформулювати власну дефініцію. У контексті означеної
проблеми, «професійну підготовку майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності» розуміємо як процес навчання (формування професійної
готовності), що забезпечує формування в особистості теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності. Отже,
виникає необхідність розглянути сутність поняття «професійна готовність».
Погоджуємося із твердженням С. Гаркуші про те, що «результатом
професійної підготовки є готовність» (Гаркуша, С., 2013, с. 199).
Професійну

готовність

дослідники

(О. Безпалько,

О. Дубасенюк,

В. Поліщук та ін.) трактують як інтегративну складну характеристику
особистості, що визначається системною сукупністю професійних якостей,
необхідних і достатніх для

успішної

самостійної фахової діяльності

(Поліщук, В., 2007). Відтак, О. Павленко вважає, що професійна готовність є не
лише результатом, а й метою професійної підготовки, початковою й основною
умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості, складним
структурним утворенням, ядром якого є позитивні установки, мотиви й
усвідомлення цінності педагогічної праці (Павленко, Е., 1997).
Під професійною готовністю Я. Мандрик розуміє складне особистісне
утворення, що включає комплекс професійно важливих якостей і систему
професійних знань в умовах діяльності з часовими та інформаційними
обмеженнями та визначає її чотирьохкомпонентну структуру: мотиваційну
(мотиви вибору професії); когнітивну (знання щодо відповідної професійної
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діяльності); операційну (навички та вміння, необхідні для виконання
професійних завдань); емоційно-вольову (вольові риси характеру, емоційна
стійкість) (Мандрик, Я., 2015, с. 52).
Науковці, котрі досліджують професійну підготовку вчителів, розглядають
професійну готовність як інтегративне стійке утворення, що виявляється на
основі сформованості потреб і здібностей та характеризується соціальнонормативним рівнем суспільних відносин у системі функцій індивіда, що
визначає його ставлення до діяльності та її результативність (Воронін, Д., 2011,
с. 23−25).
Отже, здійснивши ґрунтовний аналіз наукових розвідок і дисертаційних
досліджень з означеної проблеми, пропонуємо

авторське визначення.

Вважаємо, що професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти
до

інноваційної

діяльності

–

це

результат

професійної

підготовки,

інтегративне особистісне утворення, що характеризується поєднанням
когнітивного (знання про зміст професії та інноваційної діяльності),
мотиваційного (мотиви до інноваційної діяльності та інтереси), рефлексивного
(уміння

аналізувати

результати

власної

інноваційної

діяльності)

та

праксеологічного (актуалізація інноваційної компетентності) компонентів, що
дозволяють виконувати професійні завдання інноваційного характеру.
Готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності проявляється у ефективному використанні педагогічного досвіду в
нових умовах, освоєнні інноваційних наукових розробок; умінні продукувати
ідеї та реалізовувати їх у конкретних умовах; розкритті творчого потенціалу.
Вивчення основних дефініцій дослідження спонукає нас розкрити зміст
понять «магістр», «магістратура». Так, магістр (з лат. – «magistr») означає
«вчитель», «наставник», «викладач гуманітарних дисциплін». Термін «master» у
перекладі з англійської мови означає магістр (учений ступінь, шкільний учитель,
майстер, глава коледжу тощо), а термін «magistral» у перекладі з цієї ж мови
означає викладацький, учительський; учительський склад школи тощо
(Балла, М., 2008, с. 322−326).

58
У Середні віки поняття «магістр» вживалося на позначення своєрідного
наукового звання. Починаючи з ХІХ ст., магістром називався нижчий у
порівнянні з докторським учений ступінь на філософських факультетах
університетів Західної Європи. У Стародавньому Римі термін «магістр» означав
важливу посадову особу й іменував понад п’ятдесят номенклатурних посад. У
Візантії цим терміном називали найвищий титул вельможного панства для
службовців, ним наділяли тільки найбільш поважних осіб цієї держави. У
Західній Європі в період Середньовіччя термін «магістр» означав особливе
звання, яке носив учитель «семи вільних мистецтв».
З 1992 р. в Україні магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на
основі отриманої раніше кваліфікації бакалавра чи спеціаліста здобув поглиблені
спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у вищому навчальному
закладі ІV рівня акредитації, має певний досвід їх застосування і продукування
нового знання для вирішення професійних завдань та обов’язків у певній галузі
економіки, промисловості, науки, техніки, освіти та культури (Кремень, В., 2008,
с. 468).
У 2001 р. розпочався новий етап процесу підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти, зокрема спеціальності «Початкова освіта».
Так, за згодою Міністерства освіти і науки України в цьому році здійснено набір
магістрів початкової освіти у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університеті імені
М. Коцюбинського, Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича, Південноукраїнському національному педагогічному університеті
імені К.Д. Ушинського, Прикарпатському національному університеті імені
Василя Стефаника, Бердянському державному педагогічному університеті,
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. З
кожним роком чисельність таких закладів вищої освіти постійно зростала.
Магістр у контексті Болонського процесу – освітньо-кваліфікаційний
рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для
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виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру
певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності (Закон України «Про вищу освіту», с. 8–4).
У чинному Законі України «Про вищу освіту» (2014), магістр – це освітній
ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується
закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем відповідної
освітньої програми.
Звернемо увагу на те, що у науковій літературі розмежовуються поняття
«магістрант» – «той, хто готується захищати дисертацію на ступінь магістра»
(Яременко, В., Сліпушко, О., 2007) і «магістр» як завершений науковий ступінь,
а також особа, що її отримала та здобула поглиблені спеціальні вміння та знання
інноваційного характеру та має досвід їх застосування у певній галузі науки та
техніки (Вітвицька, С., 2011, с. 198). У зв’язку з цим, цілком виправданим є
застосування нами поняття «майбутній магістр» для осіб, які здобувають
другий рівень вищої освіти і завершують курс навчання у магістратурі.
Дослідниця Н. Мачинська зазначає, що магістратура – це спеціалізована
частина підготовки фахівців за напрямами, які мають основною метою
підготовку кадрів до наукової дослідницької та педагогічної діяльності. Авторка
наголошує, що сучасні випускники магістратури є тими компетентними
фахівцями, здатними реалізувати вирішення актуальних проблем сучасності, і
саме вони є необхідним потенціалом вищої освіти та основою інноваційного
розвитку суспільства загалом (Мачинська, Н., 2013, с. 97). Приходимо до
висновку, що навчання у магістратурі уможливлює мотивацію здобувачів вищої
освіти до наукової та методичної діяльності, а також дозволяє адаптувати до
майбутньої інноваційної діяльності.
Вивчаючи проблеми професійної підготовки магістрів, Н. Батечко
характеризує їх як інтелектуальний потенціал нації, здатний до усвідомлення
пріоритетної ролі освіти в подоланні культурної кризи цивілізаційного виміру,
глобального мислення, цілісного світобачення, аналітичного вивчення та
порівняння світових освітніх реалій та тенденцій розвитку, що загалом зможе
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забезпечити виховання студентської молоді в руслі сучасного розвитку
інформаційного суспільства, духовних та культурних надбань українського
народу. Серед пріоритетів магістерської підготовки в системі професійної освіти
в Україні дослідниця називає такі: взаємозв’язок фундаментальної та практичної
підготовки, адаптованість магістерських програм до вимог ринку праці та
постійне їх оновлення (Батечко, Н., 2016, с. 143).
Згідно логіки нашого дослідження, вважаємо за необхідне здійснити
осмислення поняття «інноваційна діяльність».
Зупинимося на деяких визначеннях поняття «інновація» детальніше.
Термін «інновація» з’являється вперше у науковому обігу у ХІХ ст. і
використовується для позначення нових елементів у техніці. Вважається, що
першим його вжив Й. Шумпетер, позначаючи «наукове відкриття», «технічний
винахід». Також дослідник розглядав «інновацію» як нову функцію виробництва
(Ларина, В., 2002, с. 55–62). Окрім того, принциповим в теорії Й. Шумпетера є
положення про нове, як таке, що з’являється поряд із старим, а не виростає з
нього, витісняє його, змінює все, що вимагає структурної перебудови. У нього
розвиток – це новий виток, а не продовження попереднього, що породжується
новими умовами та іншими людьми. А інновація як результат інноваційної
діяльності виступає у ролі нової якості, властивості засобів виробництва, які
виникають внаслідок уведення нових чи удосконалення старих засобів
виробництва, або систем організації виробництва (Шумпетер, Й., 1995, с. 52).
З часом поняття «інновація» набуло поширення, насамперед, у працях
західних науковців з економіки, котрі трактують категорії інноватики залежно
від об’єкта та предмета свого дослідження. Приміром, Ф. Діксон вважає, що
інновація – це сукупність виробничих, технічних і комерційних заходів, які
ведуть до появи нових та вдосконалених промислових процесів і обладнання
(Американские буржуазные теории управления (критический анализ), 1978).
У наукових дослідженнях вітчизняних економістів переважає думка, що
«інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному
використанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів, призводить до
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створення кращих за властивостями нових видів продукції та нових технологій»
(Oxford University Press, 1989, P. 1579; Мочерний, С., 1995; Пересунько Є., 2007,
с. 85−87).
У

довідкових

джерелах

«інновація»

розглядається

як

результат

довготривалої діяльності, що спрямовується на удосконалення науковотехнічного та соціального прогресу, сприяє якісному та кількісному росту
середовища, у якому вона реалізується, підвищує ефективність та сприяє
отриманню

конкурентоспроможних

впровадження,

в

результаті чого

переваг.

«Інновація»

утворюється

щось

–

нове

це

об’єкт

–

новація

(Гончаренко, С., 1997).
«Інновація» (у перекладі з англ. innovation) – термін, яким позначається
нова ідея, новостворений продукт у будь-якій галузі (техніки, технології,
управлінні, освіті) шляхом досягнень науки і передового досвіду. У Тлумачному
словнику поняття «інновація» розглядається як «оновлення, новизна, зміна»
(Бусел, В., 2005, с. 347).
У Законі України «Про інноваційну діяльність» (2002) зазначається:
«інновації ‒ новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Учені О. Савченко (Савченко, О., 1997), О. Попова (Попова, О., 2001)
вважають інновацію одночасно і процесом, і результатом інноваційної діяльності
та описують її як створення певних нововведень. Л. Ващенко поняття «інновації»
тлумачить

як

«комплексний,

цілеспрямований

процес

створення,

розповсюдження і використання новації…» (Ващенко, Л., 2005, с. 45).
Новація (лат. novatio – оновлення, зміна) трактується як продукт
інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних,
прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської
діяльності, спрямований на підвищення її ефективності. Новаціями є знання:
нові ідеї, теорії, відкриття, винаходи, технології тощо. «Однак не всі знання
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мають практичну цінність. Вони стають імпульсом для перетворень лише за
умов, коли набувають форми інновацій здатних оновлювати виробничі сили,
створювати передумови для технологічних і виробничих змін» (Стадник, В.,
Йохна, М., 2006, с. 31). Як зазначає М. Артюшина, новацією є все те нове, що
може бути використаним для вдосконалення певної системи. Запроваджена
новація, що призвела до вдосконалення певної системи, стає інновацією
(Артюшина, М., 2011, с. 91). В. Паламарчук інновацію описує як результат
творчого пошуку окремої особистості чи колективу, в результаті якого
відкривається принципово нове у науці й практиці, це, свого роду, народження,
формування та впровадження нових ідей. Дослідниця зазначає, що якщо
педагогом відкрито нове, то він є новатором, якщо трансформовано наукову ідею
у практичну діяльність, то він є інноватором (Паламарчук, В., 1994, с. 5–9).
Заслуговує на увагу думка Л. Даниленко щодо визначення поняття
«інновація»: це оновлюючий процес, що спрямований на вдосконалення
педагогічної науки і практики. Авторка зазначає, що інновація є як кінцевим
продуктом застосування нового у педагогічному й управлінському процесах з
метою їх вдосконалення, так і умовою їх постійного оновлення (Даниленко, Л.,
2005, с. 45).
І. Коновальчук стверджує, що інновація − це цілеспрямований, спеціально
технологічно організований, керований процес практичної реалізації суб’єктами
інноваційної діяльності нових ідей, теорій, технологій з метою зміни
педагогічної системи та переведення її на якісно новий рівень функціонування і
результатів (Коновальчук, І., 2015, с. 132).
У окремих педагогічних джерелах досліджуване поняття визначається як
кінцевий продукт креативного пошуку новітніх, нетрадиційних рішень різних
проблем педагогічної теорії та практики (Лазарев, В., Поташник, М., 1993).
Досить широке, і водночас, влучне тлумачення інновацій пропонує
академік В. Кремень, котрий зазначає: «Все, що може вдосконалити якість життя
і процес розвитку людства, є інновацією» (Кремень, В., Ільїн, В., 2005).
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Для уточнення й систематизації сутності поняття «інновація» ми
використали метод контент-аналізу, яким було охоплено 57 джерел: філософські,
психологічні та педагогічні енциклопедії, словники, монографії, дисертації,
посібники. Відповідно до вимог контент-аналізу виділялися семантичні одиниці,
що входили до структури визначення досліджуваного поняття, а саме: процес,
система, діяльність, зміни, результат, технологія, нововведення тощо.
Узагальнені результати контент-аналізу представлено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Результати контент-аналізу поняття «інновація»
Категоріальна

Кількість

Варіанти

Кількість

ознака поняття

смислових

трактування

смислових

«інновація»

одиниць

поняття

одиниць

аналізу (%)

«інновація»

аналізу (%)

Новизна

29,6

Процес

31,8

Практична

21,4

Система

28,7

Стійкі результати

19,5

Діяльність

24,3

Цілеспрямованість

16,8

Зміни

19,4

Комплексність

13,4

Результат

18,6

Соціальна

9,7

Технологія

13,5

Нововведення

12,3

реалізація

обумовленість
Прогресивність

7

Узагальнюючи та систематизуючи погляди учених, пропонуємо власне
визначення сутності поняття «інновація». Вважаємо, що інновація – це
цілеспрямований процес впровадження нових ідей у систему професійної
підготовки, що сприяє її удосконаленню та досягненню суб’єктами освітнього
процесу якісного результату.
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З метою подальшого розуміння сутності інноваційної діяльності, вважаємо
за необхідне, проаналізувати класифікацію інновацій, оскільки аналіз науковопедагогічної літератури засвідчує про їхню багатоаспектність.
Найпопулярнішою у науковій літературі є класифікація інновацій,
запропонована К. Ангеловські, котрий поділяє їх стосовно змісту освіти,
технології, процесу організації, системи управління та ін. За метою автор поділяє
їх на: систематичні, планові, стихійні, випадкові, спонтанні, масові, глобальні,
радикальні, фундаментальні, стратегічні, істотні, глибокі, часткові, малі,
зовнішні та внутрішні (Ангеловски, К., 1991, с. 42).
До слідниця О. Козлова виокремлює інновації за різними критеріями,
зокрема: за об’єктом, соціальними наслідками, типом, обсягом перетворень,
інноваційним потенціалом, згідно ставлення до попереднього нововведення
(Козлова, О., 1999, 20 с.).
Інновації класифікуються за:
– об’єктом впливу (педагогічні, соціально-психологічні, організаційноуправлінські). Результатами педагогічних новацій є якісні зміни у навчанні та
вихованні

молодого

покоління.

Впровадження

інновацій

соціально-

психологічного спрямування сприяє покращенню мікроклімату в освітньому
середовищі, формує високий рівень культури між суб’єктами освітнього
процесу.

Інновації

організаційно-управлінського

типу

забезпечують

запровадження сучасних форм і методів управління, сприяють подоланню
стереотипів консервативного стилю керівництва, формують нові партнерські
відносини;
– рівнем поширення (системно-методологічні та локально-технологічні).
Поширення інновацій системно-методологічного рівня запроваджуються у
межах загальної системи. Локально-технологічний рівень інновацій передбачає
апробацію особистісно орієнтованих інноваційних методичних систем на
окремих об’єктах освіти;
– інноваційним

потенціалом

нового

(радикальні,

модифікаційні,

комбінаторні). Радикально нові ідеї – ті, що запроваджуються на основі
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кардинально

нових

засобів

(інформаційно-комп’ютерних

технологій,

програмування тощо). Модифікаційними називають інновації, спрямовані на
удосконалення змісту, форм, методів навчально-виховного процесу, організації
освіти. Комбінаторними називають осучаснені новації – освітні й педагогічні
традиції, адаптовані до нового соціокультурного середовища (Черненко, Г., 2016,
с. 4).
Розкриваючи суть інновацій у системі освіти Т. Шамова класифікує їх за:
змістом освіти (ті, що спрямовуються на удосконалення навчальних планів,
програм,
виховання

підручників,
та

навчальних

розвитку

посібників);

особистості;

технологіями

управління

освітніми

навчання,
системами

(Шамова, Т., Капустин, Н., Третьяков, П., 2002). Інновації на методологічні,
цільові та методичні класифікує Л. Машкіна (Машкіна, Л., 2000).
Погоджуємось із думкою Л. Даниленко, що освітні інновації слід
класифікувати за напрямами та складовими освітнього процесу (навчання,
виховання, управління). Авторка поділяє інновації на локальні (здійснюються
стосовно форм, методів, засобів навчально-виховного чи управлінського
процесів)

та

масштабні

(стосовно

мети,

завдань,

змісту,

структури)

(Даниленко, Л., 2004, с. 397).
Аналіз наукових джерел дав змогу виявити, що впровадження інновацій
реалізується у процесі інноваційної діяльності і є її кінцевим результатом, такий
процес називають інноваційним. До прикладу, В. Лазарєв розглядає інноваційний
процес, як вдосконалення цілей, умов, змісту, засобів, форм, методів діяльності,
їх оновлення, введення новизни, яка підвищує їх ефективність. Цей процес може
бути довготривалим, потребувати матеріальних та моральних затрат, але
характеризується високоефективним кінцевим результатом. Автор зазначає, що
інноваційний процес виявляє недоліки, шукає шляхи подолання проблеми,
планує зміни, здійснює організацію та мотивацію внесення змін в разі
необхідності, здійснює контроль та оцінює результати (Лазарев, В., 2003, с. 136).
Щодо розуміння інноваційного процесу з педагогічної точки зору
поділяємо думку В. Малихіної, про те, що це процедура застосування освітніх
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інновацій з метою якісної зміни мети, структури, змісту, форм і методів
навчання, виховання і управління (Малихіна, В., 2005, с. 22).
У нашому дослідженні ми оперуємо поняттям «інноваційна діяльність».
Тому, визначаючи сутність інноваційної діяльності, звернемо увагу на поняття
«діяльність». Так, у філософському словнику зазначено, що діяльність – це
специфічно людський спосіб ставлення до світу; процес, у ході якого людина
творчо перетворює природу, роблячи цим самим себе діяльним суб’єктом, а
освоювані нею явища природи – об’єктом своєї діяльності (Фролов, И., 1991,
с. 114).
Український

педагогічний

словник

пропонує

таке

визначення:

діяльність – це спосіб буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність
зміни. Основні компоненти діяльності: суб’єкт з його потребами; мета,
відповідно до якої перетворюється предмет в об’єкт, на який спрямовано
діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльності (Гончаренко, С., 1997,
с. 98).
Наукові розвідки доводять, що одним із різновидів педагогічної діяльності
є інноваційна педагогічна діяльність, яка, як зазначають науковці, сприяє
оновленню педагогічного процесу та характеризується високою педагогічною
творчістю. Оскільки інноваційна діяльність завжди носить творчий характер,
своїм підґрунтям має новаторство і спрямована на пошук нових можливостей, то
в більш широкому значенні її можна розглядати як діяльність, внаслідок якої
створюється щось нове (новація), що відзначається оригінальністю та
неповторністю і якого не існувало до того в природі. Зміст її полягає в тому, щоб
створити таку нову якісну характеристику, яку даний предмет, система чи процес
ще не мали (Руденко, І., 2010, с. 112).
У Законі України «Про інноваційну діяльність» (2002) йдеться про
спрямованість

інноваційної

діяльності

на

творчу реалізацію наукових

досліджень та розробок і сприяє утворенню й випуску на ринок нових
конкурентоздатних товарів і послуг. Проте, цей документ, регламентує науково-
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технічні інновації, а інноваційна діяльність у гуманітарній сфері, в тому числі й
освіті, не актуалізуються.
У філософському словнику інноваційна діяльність тлумачиться як
діяльність, що трансформує наукові дослідження й розробки, інші науковотехнологічні досягнення у оновлений продукт чи процес (Бусел, В., 2005).
Дослідниця Т. Демиденко розглядає інноваційну педагогічну діяльність як
складне інтегральне утворення, сукупність різних за цілями та характером видів
робіт, що відповідають основним етапам розвитку інноваційних процесів та
спрямовані на створення й внесення педагогом змін до власної системи роботи.
Вона носить комплексний, багатоплановий характер, втілює в собі єдність
наукових, технологічних, організаційних заходів. Інноваційна діяльність –
системний вид діяльності, спрямований на реалізацію нововведень на основі
використання та впровадження нових наукових знань, ідей, підходів;
трансформації відомих результатів наукових досліджень та практичних розробок
у новий

або

удосконалений

продукт

(Демиденко, Т.,

2004,

с. 51−52).

О. Гончарова зазначає, що це є системною діяльністю, яка спрямована на
реалізацію нововведень на основі використання та впровадження нових
наукових ідей, знань, підходів або трансформації відомих результатів наукових
досліджень та практичних розробок у новий або вдосконалений продукт
(Гончарова, О., 2014, с. 89−92).
Інноваційна

діяльність

сприяє

розвитку

творчості,

креативності

педагогічних працівників, створенню й поширенню новизни, оновленні способів
діяльності, оригінальності педагогічного мислення тощо. Вона є проявом
найвищого ступеня творчості педагогів, яка проявляється у винахідництві
нового, оригінального, нетрадиційного (Машкіна, Л., 2000, с. 107). Такий вид
діяльності характеризується відмовою від норм, стандартів, штампів і
спрямований на цікаво організований процес та якісний результат.
Пропонуємо авторське визначення інноваційної діяльності майбутніх
магістрів початкової освіти. На наше переконання, це вид активної творчої
цілеспрямованої

діяльності

майбутніх

магістрів

початкової

освіти,
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результатом якої є створення нових оригінальних ідей, орієнтованих на зміну і
розвиток освітнього процесу з метою одержання нових знань та практичних
умінь, які є актуальними для професійного зростання та новаторства.
Важливим у нашому дослідженні є те, що майбутні магістри початкової
освіти, на відмінну від магістрів інших спеціальностей, отримують знання з
багатьох дисциплін, оскільки вони викладатимуть різні навчальні предмети –
математику, природознавство, письмо, читання, малювання, співи, трудове
навчання, організовуватимуть предметні ранки, виховні заходи тощо. Крім того,
майбутній магістр початкової освіти є викладачем педагогіки та методики
початкової освіти (педагогічних дисциплін). Необхідність моделювання системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти обумовлена не
тільки формуванням високого рівня їхньої інноваційної компетентності, а й
формуванням професійної готовності до інноваційної діяльності, введення та
реалізації у власній діяльності освітніх інновацій. Адже, нині сучасний педагог
є водночас розробником навчальних програм, дослідником педагогічного
процесу, організатором освітньої діяльності, громадським діячем, агентом змін,
менеджером, модератором, тренером, тьютором, коучем, фасилітатором.
У контексті зазначеної проблеми, варто зауважити, що на сьогодні не існує
загальноприйнятого визначення поняття «система».
Термін «система» визначається за допомогою таких понять як «зв’язок»
(або взаємозв’язок), «елемент», «ціле», «єдність». У перекладі з грецької мови
Systema означає ціле від складових частин, поєднання.
У тлумачному словнику української мови наведено визначення
поняття «система»:
‒ єдність закономірно розміщених і функціональних частин;
‒ форма організації, побудови чого-небудь;
‒ сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних
загальним
с. 263−264).

принципом,

призначенням

(Гринчишин, Д.,

1988,
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Пропонуємо також декілька визначень, які приведені в науковій
літературі: «Система – це комплекс взаємодіючих компонентів» (Р. Беллман,
І. Гліксберг, О. Гросс) (Беллман, Р., Гликсберг, И., Гросс, О., 1962). «Все, що
складається з пов’язаних одна з одною частин» (С. Бір) (Бир, С., 2006). «Система
– це безліч пов’язаних елементів, що діють» (М. Мессаровіч). «Не існує жодної
підмножини елементів, не пов’язаної з іншою підмножиною» (Р. Акофф)
(Акофф, Р., 2002).
Окрім зазначеного, варто сказати про те, що учені пропонують базові
ознаки системи, а саме: існує певний порядок розташування та взаємодії
матеріалів, енергії й інформації (конструкція, структура системи); існує мета,
для досягнення якої створена система; виходи матеріалів, енергії й інформації
розміщено відповідно до заздалегідь встановленого порядку; існує сукупність
переваг (пріоритети, критерії, оцінки), що забезпечує оптимальне (раціональне,
переважне) поєднання та взаємодію елементів системи (Попов, В. Касьянов, B.,
Савченко, И., 2007).
Більш конкретним є визначення поняття «система», запропоноване
В. Краєвським. Під «системою» науковець розуміє комплекс цілісних елементів,
які пов’язані між собою так, що зі зміною одного елемента змінюються інші.
Елемент системи, в свою чергу, може бути системою, що входить у більш
широку систему як її частина, як підсистема (Краевский, В., 1994. с. 32). Таке
тлумачення поняття, на наш погляд, найбільш точно відображає сутність
професійної підготовки, оскільки її структура, як зазначалося вище, є
взаємозв’язком основних елементів: цілей та змісту, методів та засобів, що
спрямовані на досягнення певних результатів. Тож, зважаючи на вище
зазначене, професійну підготовку майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності ми будемо досліджувати як динамічну систему для
виявлення загальних системних властивостей та якісних характеристик цієї
підготовки.
Моделюючи систему професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, звертаємо увагу на міркування
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Н. Мукан про те, що системою професійної підготовки є багатогранний
феномен, що сприяє розвитку професійних знань, умінь та навичок, а також
реалізацію відповідної системи опанування компетентностями (Мукан, Н., 2013,
с. 25).
Вважаємо, що система професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності – це сукупність взаємопов’язаних
структурно-функціональних
змістово-процесуального

компонентів
та

(теоретико-методологічного,

діагностувально-результативного

блоків,

інноваційного освітнього середовища, суб’єктів освітнього процесу, змісту,
форм, методів навчання тощо), які забезпечують формування професійної
готовності

магістрантів

до

інноваційної

діяльності

(Tsiuniak, О.,

2020, c. 72−78).
Теоретичне обґрунтування базових понять дослідження дає підстави для
розгортання подальшої роботи щодо моделювання системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.

1.2. Прогресивні ідеї професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності в зарубіжних країнах
Нині країна стрімкими темпами наближається до Європейської спільноти,
а зміни в українському суспільстві вимагають модернізації усієї системи освіти, яка
потребує мобільних, висококваліфікованих педагогів, готових до інноваційної
діяльності в умовах мінливості світових процесів. Така ситуація вимагає розробки
теоретичних, методологічних і концептуальних основ системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності й
обґрунтування нових підходів до її практичного застосування.
Загальновідомо,

що

освіта

завжди

була

особливою

формою

функціонування суспільства й держави, спрямованою на розвиток соціальнозначущих якостей кожної людини. Разом з тим, відкриті ринки праці, право
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громадян на вільне пересування в межах території Європейського Союзу з метою
поселення, навчання чи працевлаштування створюють підґрунтя для визначення
і формування таких компетентностей, які були б універсальними для усіх країн
ЄС.
Водночас, актуальні питання розвитку педагогічної освіти є предметом
обговорення

на численних конференціях,

що

проводяться

на території

Європейського Союзу. Діючі освітні програми роблять чималий внесок у
розвиток особистості здобувачів вищої освіти і викладачів, у розробку
навчальних планів, що сприяє інтеграційним процесам у формуванні
європейського загальноосвітнього простору.
Закцентуємо увагу на важливості та необхідності вивчення і втілення
передового досвіду зарубіжних країн у контексті вищої освіти. До прикладу,
науковці (І. Гавриш, Н. Дем’яненко, В. Засенко, Ю. Лянной, В. Синьов та ін.)
визначають такі ключові параметри для забезпечення конкурентоспроможності
будь-якої країни: високий рівень розвитку національних систем освіти;
засвоєння нового і передового досвіду, набутого в процесі співробітництва із
зарубіжними країнами, забезпечення якості послуг на внутрішньому і
зовнішньому ринках освітніх послуг; наявність якісної освітньої і дослідницької
інфраструктури; розвиток стратегічного партнерства в різних видах, розвиток
мобільності тощо (Гавриш, І., 2006, 572 с.; Дем’яненко, Н., 1999, 469 с.;
Лянной, Ю., 2017, 663 с.).
Опанування зарубіжним досвідом у процесі моделювання системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, становило ідею зазначеного підрозділу. Загалом, важливим чинником
та об’єктивною потребою сьогодення є вивчення теорії і практики організації
педагогічної освіти провідних країн Євросоюзу, зокрема, Франції, Данії, Німеччини,
Англії, які впродовж останніх років накопичили позитивний досвід у реформуванні
важливих ланок системи освіти майбутнього педагога. Варто зазначити, що
освітянами України активно вивчається та використовується зарубіжний досвід
підготовки педагогів Європейських держав та США, Фінляндії.
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До ґрунтовних робіт, які було виконано на матеріалах декількох країн,
належать дослідження

проблем

становлення

і розвитку міжнародного

вчительського руху (О. Сухомлинська); сучасних технологій підготовки
педагогів до естетичного виховання у Великій Британії, Канаді, США
(М. Лещенко); професійної підготовки вчителів у країнах Західної Європи в
другій половині ХХ ст. (Л. Пуховська) (Кіщенко, Ю., 2000, 20). Українські вчені
досліджували підготовку вчителів переважно у високорозвинених країнах, а
саме: Великій Британії (Г. Алексевич, В. Базуріна, Я. Бельмаз, Н. Лавриченко,
Л. Латун, О. Локшина); Данії (А. Роляк), Франції (В. Лащихіна), Німеччині
(В. Гаманюк, Т. Вакуленко, Н. Махиня); Норвегії (В. Семилетко) та ін.
Зауважимо, що діяльність закладів вищої освіти у західноєвропейських
країнах завжди привертала увагу дослідників різних історичних епох. Перші
університети в Західній Європі з’явилися у ХІІ ст. В епоху Середньовіччя були дві
моделі університетів: із світською орієнтацією, домінуванням студентської гільдії,
котра визначала структуру, зміст навчальних дисциплін і вибирала на контрактній
основі професорів (Болонський університет), і з перевагою магістерської гільдії,
промовисто вираженою і теологічною спрямованістю, сильним впливом факультету
вільних мистецтв (Паризький університет). Навчання «семи вільним мистецтвам»
було достатнім для отримання ступеня бакалавра. Наступні спеціалізовані форми
навчання на факультетах теології, медицини, права і вільних мистецтв надавали
змогу найбільш заможним і здібним студентам отримати ступінь магістра, а після
складання кваліфікаційного іспиту (ius ubigue docendi) – право викладання в
європейському університеті. Зміст магістерської підготовки мав гуманітарну
спрямованість і орієнтованість на інтелектуальний розвиток магістранта. У
середньовічних університетах уперше діяльність викладачів, які проводили заняття,
розпочинає розглядатися як педагогічна професія (Глузман, А., 1998, 252 с.).
У багатьох європейських країнах підготовка магістрів здійснюється за двома
спрямуваннями: виробничим (магістр спеціальності) та науковим (магістр наук).
Таку схему пропонують деякі провідні університети і для України, тобто, обрані
шляхи модернізації ступеневої освіти відповідають загальносвітовим тенденціям.
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Зазначимо, що основними вимогами Болонської конвенції до підготовки
фахівців освітнього рівня «Магістр» є:
–

запровадження двох циклів навчання за формулою «3+2», водночас перший
бакалаврський цикл, має становити не менше трьох років, а другий,
магістерський, – не менше двох;

–

сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення якості
освіти;

–

розробка критеріїв і методів оцінки якості освіти;

–

усунення перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів у межах
визначеного простору (Болонський процес у фактах і документах, 2003,
56).
У багатьох європейських державах відбулися якісні зміни у розвитку

систем вищої освіти відповідно до вимог Європейської мережі забезпечення
якості (ENQA). Не винятком у цьому процесі є оновлення ідеології освітньої
парадигми у Франції – однієї з розвинених країн Західної Європи. Франція має
давні традиції в організації системи вищої освіти, зокрема педагогічної, що
завжди привертало увагу вітчизняних і зарубіжних педагогів-компаративістів
(Лащихіна, В., 2009, 20 с.).
Сучасна система французької освіти складалася упродовж останніх двох
сторіч та вважається однією із найбільш передових у світі. Особливості освітньої
системи полягають у наявності переваг державних закладів освіти і
безкоштовність навчання для всіх, у тому числі іноземців. Характерною рисою
системи вищої освіти Франції (вища освіта – будь-яка освіта після середньої
школи, яка базується на освітньому рівні «бакалавр») є різноманітність закладів
вищої освіти. Дослідити діяльність усіх закладів неможливо, але в основному
вони поділяються на два типи: університети й Великі школи. Як відомо, Великі
школи (Grandes écoles, GE), до яких належать ВНШ, – це елітарні, як правило,
комерційні заклади вищої освіти, вступ до яких обмежений. Після отримання
диплома бакалавра та після навчання у дворічних «підготовчих класах» (classes
préparatoires aux Grandes écoles, CPGE) абітурієнт має можливість, склавши
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іспити, навчатися в них. Термін навчання – 3-5 років. Закінчивши Велику школу,
студент отримує диплом магістра (magistère).
Проте, незважаючи на престижність Великих шкіл, молодь надає
перевагу навчанню в університетах, оскільки, вони є доступними закладами
освіти та основою вищої освіти країни. У Франції можна вступити до
університету і без ступеня бакалавра, склавши спеціальний іспит, але це
можливо тільки в небагатьох випадках і лише для досвідчених фахівців, які
мають великий стаж практичної роботи (Сисоєва, С., Кристопчук, Т., 2012,
352 с.).
Досвід професійної підготовки учительських кадрів у Франції свідчить,
що саме французькі заклади передбачають таку інваріантно-варіативну побудову
програм, що уможливлюють оволодіння фундаментальними психологопедагогічними знаннями в єдності з досвідом педагогічної діяльності. Зміст
підготовки майбутніх педагогів містить такі компоненти: загальноосвітній,
спеціально-предметний,

психолого-педагогічний.

До

загальноосвітнього

компонента належить цикл дисциплін суспільно-політичного та культурноосвітнього спрямування. Спеціально-предметний компонент спрямований на
вивчення дисциплін зі спеціальності, а психолого-педагогічний − на дисципліни
психолого-педагогічного циклу і педагогічну практику в школі. На сучасному
етапі модернізації змісту професійної підготовки пріоритетним є психологопедагогічний компонент, який передбачає поєднання теоретичної психологопедагогічної підготовки та практики. Хочемо звернути увагу, що професійна
підготовка майбутнього педагога у Франції спрямовується на забезпечення
вмотивованості вибору педагогічної професії; формування його особистісних
якостей за допомогою курсів за вибором; інтегрованість свідомості; глобальність
мислення; широка інформованість; педагогічна майстерність; підготовка
фахівця до розв’язання професійних проблем.
Модель підготовки педагогічних кадрів Франції передбачає більш
сконцентрований

підхід

до

педагогічної

освіти

майбутніх

учителів,

використання вправ комунікативно-діалогічного характеру, експериментальних
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вправ, дискусій, аналіз педагогічних ситуацій. Також актуальними та дієвими
стали «проблемні методи», які передбачають самостійний пошук рішень
проблемних питань. У підготовці педагогів широко використовуються такі
методи:

демонстрації

педагогічних

відеофільмів,

моделювання,

мікровикладання, «міні-курси», рольові ігри, презентації проєктів тощо
(Лащихіна, В., 2009, 20). Зауважимо, що у розробленому нами навчальнометодичному комплексі «Педагогічна інноватика» також пропонуємо проблемні
методи, які сприяють кращому засвоєнню знань магістрантів з означеного курсу.
Для моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності цінними є ідеї досвіду професійної
підготовки учительських кадрів у Франції, а саме: раціональне поєднання
теоретичної і практичної складових підготовки; розробка навчальних планів і
програм

з

акцентом

на

професійно-практичній складовій професійної

підготовки та мобільності майбутніх педагогів; співпраця закладів вищої освіти
із соціальними партнерами, які зацікавлені в інноваційному розвитку вищої
освіти.
Заслуговує на увагу система педагогічної освіти Королівства Данії, мета якої
полягає у надзвичайно високій її якості, ефективності, стабільності, з одного боку,
та демократичності – з іншого. Базовим принципом організації освітньої системи
Королівства Данія є орієнтація на забезпечення на державному рівні реалізації
права на свободу вибору для усіх людей виду (типу) освіти. Парадигма розподілу
обов’язків освіти й виховання формується за диференційним алгоритмом від
структур центральної державної влади, графств, муніципалітетів – до приватних
осіб й керівників освітніх й виховних установ.
Заклади

вищої

освіти

поділяються

на

університетський

і

неуніверситетський сектори. Короткі і спеціалізовані програми (1-3 роки) датських
закладів вищої освіти не дають права на бакалаврський диплом, а лише на
професійні посвідчення. Право на нього дають програми «середньої» тривалості з
більшості фахів. Навчання тривалістю 5-6,5 років допроваджує до диплома
магістерського рівня (Kandidat), який існує майже для усіх профілів підготовки.
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Наступним етапом є підготовка дисертації (3 роки) та її прилюдний захист, що дає
диплом Ph.D. Диплом цього типу з’явився з метою зближення датської вищої школи
з системами вищої освіти більшості розвинених країн. Продовження наукових
пошуків ще на кілька років за умови накопичення великого доробку дає право на
звання доктора наук – найвище в Данії. Його вважають «традиційним».
Зазначимо, що сучасний етап розвитку системи освіти педагога в Данії
можна охарактеризувати так: усі університети з 6–7-річних перейшли на 5-річні
програми підготовки вчителів на рівні магістра освіти, що уможливило
підвищення ступеня професійної, особливо практичної, підготовки вчителів;
педагогічні коледжі розпочали пропонувати 4-річні програми підготовки
вчителів із освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр-професіонал»; уведено
нові наукові ступені бакалавра педагогіки, магістра педагогіки і доктора
філософії для працівників у галузі освіти; педагогічну освіту можна продовжити
в університеті до отримання найвищого наукового ступеня – доктора
педагогічних наук; розширено та зміцнено партнерські зв’язки закладів вищої
педагогічної освіти і шкіл, що сприяло покращенню якості роботи обох структур на
принципово нових засадах; здійснено перехід до системи неперервної
педагогічної освіти для стійкого розвитку (Роляк, А., 2010, 48).
На основі аналізу дослідження системи підготовки освітян в Данії, ми
дійшли висновку, що в датській педагогічній освіті є тенденції, застосування
яких в українському освітньому просторі може призвести до позитивних
зрушень. До таких тенденцій, на нашу думку, можна віднести: ідею лібералізації
та гуманізації усіх складових системи підготовки педагогів; поєднання процесів
централізації та децентралізації; перехід від традиційної до компетентнісної
моделі педагогічної освіти; перехід від репродуктивних до інноваційних,
проблемних методів у системі підготовки майбутнього фахівця у галузі освіти;
наближення педагогічної освіти до наукового дослідження.
Важливо почерпнути корисне із досвіду Федеративної Республіки
Німеччина, яка, як і Україна, зазнала адміністративно-територіальних змін
наприкінці минулого століття, має високорозвинену систему вищої освіти загалом
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і особливо зважає на підготовку педагогічних кадрів. Система освіти Німеччини
складається з початкової, середньої і вищої школи. Заклади вищої освіти
поділяються на такі групи: університети (класичні, технічні, загальноосвітні), а
також спеціалізовані заклади університетського рівня (вищі школи для підготовки
вчителів, теологів, лікарів тощо) (група А); вищі фахові школи зі спеціалізованою
фаховою підготовкою, (група В); вищі школи (коледжі) мистецтв і музики
(група С).
Основою системи вищої освіти є група А. Вчительські заклади
університетського рівня з’явилися після 1945 р., вищі фахові школи – з 1970 р.
Після 1970 року було зроблено невдалу спробу створити загальноосвітні
університети шляхом поєднання змісту і методів викладання у класичних
університетах та вищих фахових школах. Трохи пізніше почали діяти
спеціалізовані вищі школи для підготовки чиновників середнього рівня.
Час навчання у закладах вищої освіти ФРН поділяється на дві (основну і
головну) стадії: дворічний базовий курс (Grundstudium) i дворічний професійний
курс (Hauptstudium). Перша (найчастіше 4 семестри) складається із загальних
обов’язкових предметів і включає заключні проміжні екзамени (перехід на другий
щабель). Також пропонують складати переддипломний іспит (Diplom-Vorpruefung).
Друга стадія надає студентам ширші можливості вибору предметів і завершується
екзаменами з присудженням диплома чи звання магістра або державними
екзаменами (Staatsprufung). При переході на другу стадію є можливість певної
зміни напряму навчання. Багато закладів вищої освіти в останні кілька років
організували платні магістерські програми, що передбачають можливість навчання
англійською мовою. Тривалість навчання становить 3-5 семестрів. Введення
навчальних програм англійською мовою істотно розширило коло людей, що
вибирають Німеччину для продовження освіти.
Найпоширеніший ступінь у ФРН – магістр (Magister Artium). Звання
магістра присуджується у мистецьких і гуманітарних спеціальностях після такої ж
системи (екзамени і дипломна робота), як і для отримання диплома, але деталі
процедури залежать від закладів вищої освіти. У посвідченні магістра спеціалізація
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не вказується, наводиться лише уніфіковане «М.А».
Процес професійної підготовки педагогічних кадрів у

Німеччині

розвивається відповідно до положень, а саме:
– освіта визначається одним із пріоритетних напрямів державної політики
країн Євросоюзу;
– педагогічна освіта в сучасних умовах враховує нові суспільні реалії, пов’язані
з розвитком глобалізації, розширенням діалогу культур, використанням
комп’ютерних технологій;
– ринок робочої сили на території європейських країн позначається на
розвиткові педагогічної освіти;
– виникає необхідність посилення зв’язків між закладами педагогічної освіти
(підготовка

у

ЗВО,

підвищення

кваліфікації,

перепідготовка

кадрів) (Махиня, Н., 2006, с. 46–47).
У ФРН значну увагу у процесі професійної підготовки приділяють
самостійній роботі здобувачів вищої освіти. У ЗВО прийнято практикувати
написання великої кількості рефератів, виконання творчих завдань, проєктів
тощо; звіти, доповіді на семінарах є умовою допуску до складання іспитів і
заліків. Вважаємо за доцільне використовувати основні результати аналізованої
системи вищої освіти у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності.
Заслуговує на увагу вивчення досвіду педагогічної освіти магістрантів у
Сполученому Королівстві Велика Британія. Важливість британського досвіду
підтверджується тим, що на початку 1990-х років у багатьох країнах, зокрема у
Великій Британії, порушується питання про зміни у парадигмі підготовки кадрів
для викладання у вищій школі, створення нових програм підготовки й акредитації
науково-педагогічного складу, заснування закладів, які вирішують проблему
персоналу для сектора вищої школи.
Якісне викладання та навчання є ключовою метою вищої освіти.
Національний уряд у нормативних документах щодо розвитку системи вищої
освіти Великобританії, визначає мету реформування університетської освіти, яка
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полягає у встановленні нових національних стандартів викладання у вищій школі в
якості основи акредитованої підготовки персоналу. Задля цього запропоновано
заснувати єдиний державний орган, академію якості викладання для розвитку та
просування найкращої викладацької практики, а також надано такі пропозиції:
–

фінансування закладів вищої освіти;

–

інформування студентів щодо особливостей навчання у конкретних
закладах вищої освіти;

–

підтримка реформ з удосконалення викладання у всіх типах закладів вищої
освіти, включаючи додаткове фінансування для нагородження кращих
викладачів;

–

розробка нових професійних стандартів викладання у вищій школі, які б
стали основою для акредитації професорсько-викладацького складу;

–

посилення

зовнішньої

системи

оцінювання

діяльності

викладачів,

включаючи національну програму зовнішніх експертів;
–

створення єдиного національного органу для розвитку, розповсюдження та
підтримки кращої практики викладання у вищій школі;

–

створення Центрів якості викладання для підтримки кращої практики
викладання у вищій школі;

–

створення Національної схеми (плану) стипендії для викладачів;

–

визнання якості викладання як однієї з основних місій університету не
лише за критеріями дослідницької, а й викладацької діяльності
(Бельмаз, Я., 2010, 304 с.).
Вважаємо за доцільне проаналізувати деякі програми педагогічної освіти

магістрантів Великобританії. Відтак, британські магістерські програми з
підготовки викладачів закладів вищої освіти було розроблено в контексті
діяльності Інституту навчання та викладання у вищій школі (Institute of Learning
and Teaching in Higher Education – ILTHE), який у травні 2004 року реорганізовано
у Академію вищої освіти (Higher Education Academy – NEA) (Бельмаз, Я., 2010,
304 с.). На відміну від магістерських програм педагогічної освіти магістрантів
вітчизняних закладів вищої освіти, магістерські програми у Великій Британії
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проходять свою акредитацію під відповідною назвою у конкретному університеті.
Зокрема, магістерська програма університету Кіле (Keele University) отримала
назву «Навчання та викладання у сфері вищої освіти» (термін навчання – три
роки, охоплює три модулі по 60 кредитів кожний) і забезпечує професійний
розвиток професорсько-викладацького складу університету. Ця магістерська
програма ґрунтується на положенні, що викладання у ЗВО – складний,
комплексний і цікавий процес, який передбачає такі складові: педагогічну
компетентність, знання особливостей процесу навчання здобувачів вищої освіти,
колегіальність, розуміння контексту розвитку вищої освіти, рефлексивний та
експериментальний підходи до викладання, розвиток професійних особистих
цінностей,

удосконалення

теоретичної

бази,

усвідомлення

науковості

викладання та навчання. Крім цього, слухачі магістратури повинні володіти
специфічними знаннями з навчальної дисципліни (Бельмаз, Я., 2010, с. 87−88).
Другий рік навчання (аудиторний час навчання – 42 год. на кожний модуль).
1-й семестр – модуль 2, дисертаційний модуль. 2-й семестр – модуль 3 «Викладання
та навчання за допомогою технологій».
Третій рік навчання – написання науково-дослідницьких проєктів
(Бельмаз, Я.,

2001,

с. 23–33).

Програма

складається

з

обов’язкових

і

факультативних дисциплін. Обов’язкові дисципліни повинні відвідувати всі
магістранти, а факультативні обираються відповідно до сфери викладання та
особистої зацікавленості здобувачів вищої освіти. Для отримання диплома магістра
вищої освіти необхідно пройти 10 факультативних курсів і завершити три модулі.
Якщо ж через певні причини магістрант завершує лише два модулі, слухач отримує
«диплом післяуніверситетської (післядипломної) освіти» (Postgraduate Diploma),
але це не ступінь магістра.
Після закінчення курсу магістранти повинні володіти такими знаннями
та уміннями: ухвалювати рішення щодо викладання в цілому та окремих курсів
і модулів, які ґрунтуються на знаннях відповідних теорій та моделей навчання й
викладання у вищій школі; розвивати та розширювати свій спектр методів
викладання; розвивати ідеї щодо цінностей викладання у вищій школі, які
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обов’язково охоплюють розуміння підходів до навчання різних студентів; бути
залученим до постійного самоаналізу й оцінювання своєї діяльності
(Бельмаз, Я., 2010, 304).
Ще однією програмою педагогічної освіти у Великій Британії є
магістерська програма «Викладання та навчання у вищій школі», акредитована
Академією вищої освіти. Основний акцент цієї програми полягає в ідеї підготовки
до викладання у вищій школі, що вимагає і теоретичної бази, і практичного досвіду.
Основні напрями роботи, які визначаються цією програмою підготовки
магістрантів, такі:
− розробка навчальних програм або окремих модулів навчання;
− викладання та підтримка студентів у процесі навчання;
− оцінювання студентів і зворотній зв’язок із аудиторією;
− розвиток ефективного середовища для навчання та викладання;
− інтеграція науково-дослідної діяльності з викладанням;
− оцінювання постійного професійного розвитку.
Доцільно зауважити, що для отримання диплома магістра вищої освіти
необхідно бути залученим у всі напрями діяльності програми (6 напрямів), а для
отримання Сертифікату – достатньо лише три, причому шоста – оцінювання
постійного професійного розвитку – обов’язкова (The philosophy and process of
accreditation. Registration and accreditation: guidelines.).
З огляду на аналіз педагогічної освіти майбутніх магістрантів у Великій
Британії вважаємо, що у закладах вищої освіти Україні варто запровадити наукові
програми, які б сприяли поєднанню наукової і дослідницької роботи здобувачів
вищої освіти.
Відомим є вислів фінів: «Або ми готуємо до життя, або – до іспитів. Ми
обираємо перше». Адресне, каскадне, спільне (кооперативне) навчання та
навчання на власних прикладах використовують з метою професійного розвитку
майбутніх учителів Фінляндії (Strong Performersand Successful Reformersin
Education: Lessons from PISA forthe United States. OECD Publishing. Available at).
Учителі щомісяця мають 2-3 дні підвищення кваліфікації, які є частиною їхнього
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педагогічного навантаження. Причому, якщо вчитель не бажає відвідувати курси
підвищення кваліфікації, керівник закладу освіти має право зняти частину
заробітної плати з нього за ці дні. Така система певним чином стимулює
професійний розвиток учителів, їхнє прагнення до підвищення кваліфікації
(Asunta, T., 2006, р. 142).
Реформування освітньої політики Фінляндії зумовлене введенням
гнучких і вільних стандартів на основі поєднання традиційного навчання з
творчістю. Провідна мета фінського уряду в галузі освіти полягає у
гармонійному

поєднанні залучення країни до європейського освітнього

простору і максимального збереження національної автентичності, що створює
сприятливі умови для впровадження окремих рекомендацій Болонської системи.
Як зазначає К. Котун, базовими складовими фінської освітньої політики, окрім
знань, умінь і цінностей є прагматичний консерватизм у поєднанні з високим
компетентнісним професіоналізмом, креативність і творча різноманітність
(Котун, К., 2015, 278).
Діяльність

закладів

університетського

сектора

визначається

законодавством, яке забезпечує високий рівень свободи вчителів у виборі
методів викладання і трансляції учням інформації, засобів поточного
педагогічного оцінювання тощо. Демократизм підходів демонструє той факт, що
законодавство дозволяє кількісне оцінювання прогресу і здобутків учнів.
Навчання

обов’язково

поєднується

з

науковими

дослідженнями,

консультаційними та експертними послугами, курсами перепідготовки чи освіти
дорослого населення («відкритими курсами»). Протягом усього періоду
проходження педагогічної практики студенти формують та використовують
педагогічне портфоліо з метою накопичення цінних для успішного професійного
становлення матеріалів з установкою на їх використання під час навчальних
практик та роботи в школі.
Для вступу у фінські заклади університетського рівня громадяни країни
повинні успішно скласти випускні екзамени (matriculation) у гімназіях чи
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сучасних закладах вищої професійної освіти і мати не менше 12 років денного
навчання.
Освітня система у Фінляндії побудована на інтерактивності. Як зазначає
радник із професійного розвитку вчителів Туйя Лаурен, для успішної реалізації
освітніх реформ не обов’язково мати надсучасне технічне обладнання в класі.
Основа фінської школи – інтерактивність і стосунки між учителем та учнем.
Учителі завжди готові слухати учнів – їхні ідеї і пропозиції, але не скарги. Кожну
ідею розглядають колективно, додаючи щось нове. Такий досвід сьогодні є
актуальним і для закладів вищої освіти України, де освітній процес здійснюється
на ідеях педагогіки партнерства, толерантності та академічної мобільності і
доброчесності.
У 2019 році в Україні діяв фінський проєкт «Навчаємось разом. Підтримка
Нової української школи», що фінансується Міністерством закордонних справ
Фінляндії і реалізується компанією FCG International у співпраці з Гельсінським
університетом. Цей проєкт підтримує заходи із підвищення кваліфікації учителів
в умовах Нової української школи, сприяє поширенню результатів рейтингу
«Міжнародної програми оцінки освітніх досягнень учнів» (PISA), допомагає
різним освітнім закладам в їхньому прагненні до розроблення сучасних освітніх
планів, зокрема, для учнів з особливими освітніми потребами тощо. У фінському
проєкті були задіяні представники із 12 областей України, зокрема, ректори,
проректори, науково-педагогічні працівники. Актуальний спектр розглянутих
питань, інноваційні підходи та технології, конструктивні творчі рішення, обмін
досвідом, продуктивний полілог учасників і тренерів.
Заслуговує на увагу досвід підготовки магістрів педагогічної освіти у
Сполучених Штатах Америки, де існує велика кількість навчальних закладів,
різноманіття магістерських програм і курсів. Підготовка магістрів у США
здійснюється через перегляд традиційних форм і методів викладання,
покращення умов для занять здобувачів вищої освіти шляхом індивідуалізації
навчання, збільшення комплексу новітніх технологічних засобів навчання,
всебічного застосування нетрадиційних форм організації навчального процесу.
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В англійських університетах існує тьюторська форма навчання. Тьютор, на
відміну від викладача, не навчає предмету, а допомагає студентові скласти
особистий план і консультує його із даного питання упродовж усього терміну
навчання. Ця форма виникла ще в стародавніх англійських університетах
Оксфорд і Кембридж, що збереглася до сьогодні, відіграючи особливу роль у
вищій освіті Англії, у тому числі й у підготовці магістрів.
Тьюторська система – це регулярні індивідуально-групові заняття
викладача-тьютора та закріплених до нього на весь час навчання студентів (як
правило, два чи три студенти). Форми організації тьюторських занять
різноманітні – від індивідуальних консультацій до групових дискусій. Тьютор
розглядається не як викладач, а як наставник, який допомагає студенту розвивати
свої здібності (Primary Education in England. A Survey by HM Inspectors of Schools.
1978. 79). Застосування технології тьюторського супроводу є на часі, у зв’язку з
прийняттям Закону «Про вищу освіту» (2014). Вважаємо, що оволодіння
зазначеною технологією майбутніми магістрами початкової освіти у процесі
професійної підготовки у ЗВО дозволить їм у подальшому виконувати обов’язки
тьютора.
Науковці визначають чотири ролі тьютора: майстер в аудиторії; педагогадміністратор; педагог-консьєрж; педагог-куратор.
Педагог-майстер спостерігає за діяльністю студентів в аудиторії, які не
обмежуються навчанням, заснованим виключно на досвіді інструктора. Їхня
діяльність взаємопов’язана. До прикладу, кожен студент пише власний блог, а
викладач коментує написане. Студенти можуть читати роботи один одного й
коментарі викладача.
Педагог-адміністратор мережі надає допомогу студентам у формуванні
зв’язків і створенні навчальних мереж. Студентам рекомендується критично
оцінювати нову інформацію з наукових джерел у рамках цілісної й розгалуженої
мережі навчання.

85
Педагог-консьєрж допомагає студентам з ресурсами чи створює
можливості для навчання; забезпечує м’яку форму керівництва, інколи
використовує традиційні лекції або дозволяє студентам працювати самостійно.
Педагог-куратор є експертом для студента. Він формує простір, в якому
можуть бути створені й досліджені знання та пов’язані між собою. Куратор не
дотримується традиційних структур. Він урівноважує свободу окремих
студентів інтерпретацією досліджуваного предмета (Кухаренко, В., 2016, 284 с.).
Особливого

значення

в

контексті

Болонського

процесу

набуває

вдосконалення системи організації самостійної роботи, що має відігравати
основну роль у професійній підготовці майбутніх фахівців, розвитку їхніх
здібностей і готовності до фахового самовдосконалення, наголошує І. СулимКарлір (Сулим-Карлір, І., 2008, 20 с.), котра займається дослідженням проблеми
організації самостійної позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів
США. Науковцем визначено умови ефективного застосування американського
досвіду в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів у вітчизняних
закладах вищої освіти.
Дослідниця окреслила особливості професійної підготовки майбутніх
педагогів у США, а саме: залучення здобувачів вищої освіти до розробки
індивідуалізованих програм самостійного навчання; широке застосування
методів і форм організації навчання, що базуються на індивідуальному підході;
відсутність жорстких термінів на виконання навчальних завдань; використання
аудиторних занять лише як форми керівництва, спрямування і координації
самостійної навчальної діяльності; надання важливого значення самостійним
письмовим роботам; використання методистів-консультантів, тьюторів і
викладачів з метою оперативного контролю, корекції і спрямування самостійної
роботи.

Система

організації

самостійного

навчання

в

американських

педагогічних коледжах забезпечує кожного студента індивідуальною програмою
взаємодії з викладачем (система консультування) й акцентує увагу на розвитку
особистості майбутнього фахівця (Сулим-Карлір, І., 2008, с. 14).
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Таким чином, здійснений нами аналіз закордонної педагогічної практики
професійної підготовки майбутніх педагогів, дав можливість виокремити
важливі ідеї для визначення концептуальних засад професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.

1.3. Законодавче забезпечення професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти в Україні
Інтегрування української педагогічної освіти в загальноєвропейський та
світовий освітній простір спонукає до усвідомлення засад сучасної професійної
підготовки молоді на законодавчому рівні, що забезпечується низкою Законів
України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативноправовими актами, в яких закладено правові й організаційні підвалини
професійної освіти.
У Законі України «Про освіту» (2017) зазначається, що освіта – основа
інтелектуального, духовного й культурного розвитку особистості, її успішної
соціалізації,

економічного

добробуту,

запорука

розвитку

суспільства,

об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її
розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей,
забезпечення її успішної соціалізації в мінливих соціальних умовах, сприяння
розвитку особистостей, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в
умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального й
культурного потенціалу Українського народу і забезпечення сталого людського
розвитку в Україні.
Першим документом, що визначив пріоритетні напрями та основні шляхи
реформування освіти є Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI
століття») (1993). У ній передбачається: перехід до динамічної, гнучкої,
ступеневої системи підготовки фахівців, що дає змогу задовольняти потреби
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особистості у здобутті певного освітнього рівня за бажаним напрямом;
формування мережі закладів вищої освіти, яка задовольняє інтереси особи та
потреби держави; підняття вищої освіти України на рівень сучасних досягнень
розвинутих країн світу, її інтеграцію у міжнародне освітнє співтовариство.
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції
в Європейський простір (2005) основними завданнями розвитку освіти
визначають:
– забезпечення професійно-особистісного розвитку майбутнього педагога на
засадах особистісної педагогіки;
– упорядкування

фундаментальної,

психолого-педагогічної,

методичної,

інформаційно-технологічної, практичної та соціально-гуманітарної підготовки
педагогічних і науково-педагогічних працівників до вимог інформаційнотехнологічного суспільства та змін, що відбуваються у соціальноекономічній,

духовній

та

гуманітарній

сферах,

у

дошкільних

і

загальноосвітніх закладах;
– модернізація освітньої діяльності закладів вищої педагогічної освіти, які
здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, на
основі інтеграції традиційних педагогічних і новітніх мультимедійних
навчальних технологій, а також створення нового покоління дидактичних
засобів;
– запровадження двоциклової підготовки педагогічних працівників за
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра;
– вдосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності,
розширення цільового прийому та запровадження підготовки педагога на
основі договорів;
– удосконалення мережі закладів вищої освіти і закладів післядипломної
педагогічної освіти з метою створення умов для безперервної освіти
педагогічних працівників (с. 6–13).
Державним документом, що визначає стратегію й основні напрями
розвитку освіти є Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
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(2002). Головною метою є створення умов для розвитку й самореалізації кожної
особистості. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку
освіти

є:

особистісна

орієнтація

освіти;

формування

національних

і

загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей у
здобутті освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм
організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти
та навчання протягом життя; запровадження освітніх інновацій, інформаційних
технологій; створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне
забезпечення ними навчальних закладів; створення ринку освітніх послуг та
його науково-методичного забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до
європейського та світового освітніх просторів тощо.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(2013) зазначено, що ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток
мислення, орієнтованого на майбутнє, а інтеграція країни в світовий освітній
простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку
ефективних шляхів підвищення її якості, апробації та впровадження
інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти й організації її
відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці. Адже, сучасний ринок
праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності
самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих
ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних
громадян.
Метою Національної стратегії є підвищення доступності якісної,
конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого
розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини
згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання
упродовж

життя.

Модернізація

і

розвиток

освіти

повинні

набути

випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що
відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути
спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання
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соціальних проблем суспільства, навчання і розвитку особистості. Якісна освіта
є

необхідною

умовою забезпечення

сталого демократичного розвитку

суспільства.
Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні
стати: реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип
пріоритетності людини; оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази
системи освіти; модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах
компетентнісного підходу; створення та забезпечення можливостей для
реалізації різноманітних освітніх моделей, створення навчальних закладів
різних типів і форм власності; побудова ефективної системи національного
виховання, розвитку і соціалізації дітей і молоді; забезпечення доступності та
безперервності освіти упродовж усього життя; формування безпечного
освітнього середовища, екологізації освіти; розвиток наукової та інноваційної
діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;
інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного й інформаційно-ресурсного
забезпечення

освіти

і

науки;

забезпечення

проведення

національного

моніторингу системи освіти; підвищення соціального статусу педагогічних і
науково-педагогічних працівників; створення сучасної матеріально-технічної
бази системи освіти (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки, 2013).
У Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років
передбачено

реформування

змісту

освіти

з

метою

забезпечити

його

відповідність потребам і викликам сучасного суспільства, створити умови для
постійного оновлення змісту освіти, перетворити освіту на рушій економіки
знань.
Метою Концепції педагогічної освіти є випереджаюча її модернізація для
створення бази підготовки педагогічних працівників нової генерації та
забезпечення умов для становлення і професійного та особистісного розвитку
педагогів, які стануть ключовою умовою впровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
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українська школа» на період до 2029 року.
Ключовим моментом реформування системи вищої освіти в Україні є
прийняття 1 липня 2014 року Закону «Про вищу освіту», який передбачає
перехід до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(ЄКТС).

Ця

система

ґрунтується

на

визначенні

обсягу

навчального

навантаження студента ЗВО (обліковується у кредитах ЄКТС), необхідного для
отримання певного рівня та ступеня вищої освіти. Кількість годин в одному
кредиті ЄКТС зменшено з 36 до 30 годин, а навантаження одного навчального
року за денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС.
Варто зазначити, що державну політику у сфері вищої освіти визначає
Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України та центральний
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (Закон України «Про Вищу
освіту», 2014).
Доцільно виділити цілу низку нормативно правових актів, пов’язаних із
забезпеченням реалізації Болонського процесу в Україні: Закони України «Про
ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні», Програму дій щодо реалізації положень Болонської
декларації в системі вищої освіти і науки України, накази та рішення колегії
МОН України. Загалом, визначальними критеріями освіти в рамках Болонського
процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти;
відповідальність

європейському

ринку

праці;

мобільність;

сумісність

кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення
конкурентоспроможності Європейської системи освіти.
У Законі «Про вищу освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017) чітко визначено
рівні та ступені вищої освіти (початковий рівень (короткий цикл), перший
(бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньонауковий)

рівень,

кваліфікаційним

науковий

рівням

рівень);

Національної

встановлено
рамки

їх

відповідність

кваліфікацій;

подано

характеристику освітніх ступенів із зазначенням обсягів освітньо-професійної,
освітньо-наукової та наукової програм підготовки спеціалістів відповідного
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освітнього ступеня.
У ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» ( № 2145-VIII від 05.09.2017)
зазначено, що другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому
рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою
поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною
спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної
діяльності.
Магістр − це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої
програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за
освітньо-науковою

програмою.

Обсяг

освітньо-професійної

програми

підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової
програми − 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30
відсотків (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
Згідно з документом «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,
підготовка майбутніх учителів здійснюється за галуззю знань «Освіта» (шифр
галузі – 01) спеціальністю Початкова освіта (код спеціальності – 013). Здобуття
вищої освіти на рівні передбачає успішне виконання особою відповідної
освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми,
що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший
бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.
Особи,

які

завершать

магістерську

підготовку

із

спеціальності

013 Початкова освіта, одержують кваліфікацію: вчитель початкових класів,
викладач педагогіки. Професійна діяльність таких магістрів здійснюється у
класах і школах з поглибленим вивченням відповідних навчальних дисциплін,
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інноваційних середніх закладах освіти (ліцеях, гімназіях тощо) та закладах
вищої освіти усіх рівнів акредитації. Слід зазначити, що відповідно до освітньопрофесійної

програми

другого

(магістерського)

рівня

вищої

освіти

013 Початкова освіта Херсонського державного університету здобувачі вищої
освіти одержують кваліфікацію: викладач педагогіки, вчитель початкових
класів, організатор початкової школи.
Освітній процес у сучасному університеті повинен орієнтуватися на
формування

освіченої,

гармонійно розвиненої особистості,

здатної до

постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої
адаптації до змін. Цілком логічним є те, що Закон України «Про вищу освіту»
(2017) серед основних завдань закладів вищої освіти передбачає «забезпечення
органічного поєднання в навчальному процесі освітньої, наукової та інноваційної
діяльності». Зважаючи на такий контекст, перед ЗВО стоять завдання створити
умови для професійної підготовки інноваційно орієнтованих фахівців. Як
показує досвід, інноваційність у освітньому процесі приводить до зміни
взаємовідносин викладачів та здобувачів вищої освіти. Якщо у традиційному
навчанні простежується підсистема «суб’єкт»–«об’єкт», у якій здобувачу
відводиться пасивна та залежна роль, то при інноваційному навчанні він є
важливим освітнім суб’єктом, який залучений до активної, творчої співпраці з
викладачем, зацікавлений у здобутті глибоких професійних знань.
На

магістерському

рівні

здобувач

вищої

освіти

має

володіти

спеціалізованими концептуальними знаннями, набутими упродовж навчання
та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для
оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, в контексті
дослідницької роботи; вміти розв’язати складні завдання й проблеми, що
потребують оновлення та інтеграції знань, часто за умов неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог; зрозуміло й недвозначно доносити власні
висновки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і
нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Рівень їхньої автономності і
відповідальності окреслено прийняттям рішень у складних і непередбачуваних
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умовах, що потребує застосування нових підходів і прогнозування (Рамка
кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських
університетів, 2015 р.).
Наше дослідження спрямоване на категорію здобувачів вищої освіти, до
якої належать здобувачів вищої освіти, котрі зараховані до закладу вищої освіти
з метою здобуття вищої освіти ступеня магістра. З метою з’ясування
особливостей професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти ми
вдалися до вивчення законодавчих актів і нормативних документів.
З’ясовано, що навчання в магістратурі здійснюється на підставі
нормативно правових документів України, що відповідають європейським та
світовим вимогам вищої освіти: Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту) (1998); Лист Міністерства освіти і науки «Про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (2001); Наказ Міністерства освіти і науки
«Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у
вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації» (2006); Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» (2010); Постанова
Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Національної

рамки

кваліфікацій» (2011), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
(2015); Закон України «Про освіту» (2017) тощо (Ніконенко, Т., 2018, 269).
Науковий аналіз зазначених документів переконливо доводить, що
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки спрямовує зусилля
на модернізацію змісту вищої освіти, зокрема, впровадження Національної
рамки кваліфікацій, приведення рівнів та ступенів освіти у відповідність з її
кваліфікаційними рівнями; утворення Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО), уповноваженого на реалізацію державної
політики у цій сфері; підготовка здобувачів вищої освіти всіх рівнів і ступенів за
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спеціальностями; розробка Стандартів вищої освіти, що визначає вимоги до
компетентності майбутнього фахівця, та стандарту освітньої діяльності як
сукупності

мінімальних

вимог

до

кадрового,

навчально-методичного,

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу;
уведення нових підходів до механізму формування, місця і ролі науковометодичних комісій як структур, відповідальних за розроблення освітніх
стандартів (Петришина, М., 2013, с. 5–70).
До стратегічних завдань удосконалення процесу підготовки здобувачів
другого

(магістерського)

рівня

вищої

освіти

відносимо

формування

компетентних магістрів початкової освіти, здатних працювати в інноваційному
освітньому середовищі, яке постійно змінюється; готових реагувати на
нестандартні ситуації та приймати відповідні рішення; зорієнтованих на
професійну мобільність, активне впровадження інноваційних технологій у
майбутній інноваційній діяльності. У цьому контексті розроблення системи
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» до інноваційної
діяльності

є,

безперечно,

надзвичайно

актуальним

завданням.

Адже

пріоритетами державної політики, згідно з документом, є особистісна орієнтація
освіти, удосконалення системи неперервної освіти впродовж життя, створення
ринку освітніх послуг, інтеграція української освіти в європейський і світовий
простір та ін.
Сьогодні заклад вищої освіти виступає генератором ідей, моделей
педагогічної діяльності, ініціатором і провідником інноваційних процесів в
освітньому просторі. Провідною діяльністю у ЗВО є навчально-професійна, яка
вимагає від здобувачів вищої освіти відповідної наукової (навчальної)
активності, засвоєння нових психологічних норм і критеріїв соціокультурного і
професійного розвитку. Навчання є періодом, коли закладається підґрунтя
професійної кар'єри, починає накопичуватися безцінний досвід, що перетворює
майбутнього педагога у висококваліфікованого фахівця.
Наукові розвідки доводять, що професійна підготовка майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності повинна починатися з формування
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у них ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності, наявності
відповідних мотивів, індивідуально-особистісних та соціокультурних факторів,
формування особистісного та науково-педагогічного світогляду, володіння
комплексом науково-інноваційних методів, усвідомлення своєї професійної
неповторності, бажання передачі досвіду іншим, здатність до інтеграції наукових
знань, вільне володіння хоча б однією іноземною мовою, участі у міжнародних
наукових проєктах, метою яких є комплексне і всебічне осмислення
освітянського

досвіду

та

найкращих

практик

у

сфері

європейських

інтеграційних досліджень в Україні. Відтак, випускник ЗВО повинен мати
організаторські,

дидактичні,

перцептивні,

комунікативні,

сугестивні,

дослідницькі, науково-пізнавальні здібності, крім того, найважливішими
професійними якостями мають бути дисциплінованість, уміння визначити мету,
вибирати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і
планомірне підвищення власного професійного рівня, відповідальність,
прагнення постійно підвищувати якість своєї праці. Особливої важливості
набувають людські якості, які є професійно значущими передумовами створення
сприятливих стосунків у освітньому процесі: людяність, доброта, терплячість,
порядність, чесність, справедливість, обов’язковість, об’єктивність, щедрість,
повага до людей, висока моральність, оптимізм, емоційна урівноваженість,
потреба в спілкуванні, інтерес до життя вихованців, доброзичливість,
самокритичність,

дружелюбність,

стриманість,

гідність,

патріотизм,

принциповість, чуйність, емоційна культура та ін. Надзвичайно важливими є
такі професійні якості, як: володіння предметом викладання, методикою його
подання, психологічна підготовка, загальна ерудиція, широкий культурний
кругозір, педагогічна майстерність, володіння технологіями педагогічної праці,
організаторські уміння і навички, педагогічний такт, педагогічна техніка,
володіння технологіями спілкування та інші якості (Фрицюк, В., 2017, 532). Ці
вимоги знаходять своє відображення у навчальних планах, програмах
навчальних дисциплін і мають бути відображені у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Варто зазначити, що предметом професійної діяльності сучасного педагога
відповідно до Концепції «Нова українська школа» (2016) є виховання
випускника школи – особистості (усебічно розвиненої, здатної до критичного
мислення), патріота (з активною позицією, який діє згідно з моральноетичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; поважає
гідність і права людини), інноватора (здатного змінювати навколишній світ,
розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку
праці, вчитися впродовж життя) – на засадах інноваційного оновлення та
гуманістичної парадигми. Адже, найбільш успішними на ринку праці в
найближчій перспективі будуть фахівці, котрі уміють навчатися впродовж життя,
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними
вміннями. Як зазначається у Концепції: «Освічені українці, всебічно розвинені,
відповідальні громадяни і патріоти, здатні до ризику і інновацій,– ось хто поведе
українську економіку вперед у ХХІ столітті». Ключові компетентності і наскрізні
вміння, передбачені Концепцією, створять «канву», яка є основою для успішної
самореалізації випускника – як особистості, громадянина і фахівця. Нова
українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують
базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. У
світлі означеної проблеми, моделювання системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності слід
здійснювати з урахуванням основ Концепції, оскільки інноватора зможе
підготувати педагог, у якого сформована інноваційна компетентність та
професійна готовність до інноваційної діяльності.
З метою вдосконалення системи педагогічної освіти для підготовки
педагогічних працівників та становлення і розвитку сучасних альтернативних
моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів
затверджено Концепцію розвитку педагогічної освіти (2018). Метою Концепції
розвитку педагогічної освіти (далі Концепція) є вдосконалення системи
педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних працівників
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нової генерації, створення умов для залучення до педагогічної діяльності
фахівців інших професій та забезпечення умов для становлення і розвитку
сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного
розвитку педагогів, які, у тому числі, стануть ключовою умовою впровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Окрім того, у
Концепції зазначено, що на шляху розвитку інформаційного суспільства якісна
освіта стає одним з головних чинників успіху, а педагог є одночасно і об’єктом,
і провідником позитивних змін. Програми підготовки педагогів містять
складники психолого-педагогічної та практичної підготовки, а в багатьох
випадках предметної спеціальності, включно з методикою викладання,
використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.
На особливу увагу заслуговують питання підготовки педагогів до роботи з
особами

з

особливими

потребами,

що

передбачають

обізнаність

з

особливостями психофізичного розвитку таких осіб та володіння спеціальними
методиками. Загалом, підготовка педагогічного працівника має відповідати
суспільним запитам, сформульованим у професійних стандартах та стандартах
освіти, враховувати світові тенденції та рекомендації впливових міжнародних
організацій щодо підготовки педагогів. Набуття педагогічними працівниками
компетентностей та особистих здатностей, у тому числі, в технологіях
електронного навчання, медіаграмотності, інформаційної та кібербезпеки, а
також основ андрогогіки є необхідною умовою їх безперервного професійного
розвитку. Удосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині
інформаційно-комунікаційної та цифрової компетентності має здійснюватися
відповідно до стандарту цифрової компетентності педагогічного працівника.
Заслуговують підтримки зусилля, спрямовані на підготовку педагогічних
працівників за новими перспективними професіями, зокрема, «андрагог»,
«тьютор», «модератор», «фасилітатор», «менеджер електронного навчання»,
«асистент вчителя» тощо.
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Відповідно до Концепції, успішна професійна діяльність педагогічного
працівника вимагає безперервного навчання в умовах динамічних змін та
здатності адаптуватися до них. Професійний розвиток спрямований на
реалізацію педагогічним працівником себе як особистості. Прагнення до
самовдосконалення й самоосвіта є важливими чинниками професійного
зростання

майбутнього

педагога,

що

забезпечують

розширення

його

професійних можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої
індивідуальності. Ця діяльність, яка має бути постійною та систематичною,
нерозривно пов’язана з професійним зростанням і підвищенням рівня
педагогічної майстерності, а також характеризується поетапним досягненням
мети.
Завданням другого (магістерського) рівня вищої педагогічної освіти є
підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для усіх складників
освіти (дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта,
спеціалізована освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, фахова
передвища освіта, вища освіта, освіта дорослих, у тому числі, післядипломна
освіта), які здатні розв’язувати складні задачі та проблеми навчання, виховання
й розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій,
характеризується невизначеністю умов і вимог. Педагогічні працівники зі
ступенем магістра мають бути здатними брати участь у створенні та
впровадженні нового змісту освіти та новітніх методик (технологій) навчання,
поєднувати власну педагогічну (науково-педагогічну, мистецько-педагогічну)
діяльність на високому професійному рівні з поширенням кращої практики,
експертною діяльністю та наставництвом на основі власного педагогічного
досвіду.

Особливим

завданням

другого

(магістерського)

рівня

вищої

педагогічної освіти є підготовка педагогічних працівників для забезпечення
закладів, передусім, педагогічної, спеціалізованої освіти, фахової передвищої,
післядипломної та профільної середньої освіти академічного і професійного
спрямування.

Особи,

які

здобули

другий

(магістерський)

рівень

і

продемонстрували здатність до дослідницької роботи у галузі освіти, мають
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заохочуватись до здобуття третього (освітньо-наукового чи освітньо-творчого)
рівня вищої педагогічної освіти. Переваги при вступі на програми другого
(магістерського) рівня вищої освіти повинні надаватись особам, які здобули
практичний досвід педагогічної роботи в закладі освіти не менше двох років
після отримання диплома бакалавра (Наказ про затвердження розвитку
педагогічної освіти, 2018).
У Державному стандарті початкової освіти (2018) інноваційність визначено
як ключову компетентність: «що передбачає відкритість до нових ідей,
ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо),
формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу,
забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну
діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах
громади». У світлі нових вимог до особистості випускника закладу вищої освіти
пріоритетними мають бути такі якості як компетентність, інноваційність,
мобільність, індивідуальність, конструктивність.
Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності залежить від наявності нормативно
правового забезпечення, насамперед освітніх стандартів і навчальних програм,
позаяк саме ними визначається зміст, порядок, правила і принципи процесу
підготовки майбутнього педагога та характеризуються основи навчальної
діяльності.
Як зазначено у Законі «Про вищу освіту» (2014) заклад вищої освіти
розробляє освітньо-професійні програми за кожною спеціальністю і на основі
цього має право розробляти навчальний план, який визначає перелік та обсяг
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін,
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу,
форми поточного і підсумкового контролю. Тому виникає необхідність
правильного складання навчального плану в сенсі не тільки послідовності
вивчення навчальних дисциплін, а й врахування правомірного відсоткового
співвідношення кредитів та годин. Складання такого плану повинне передувати
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глибоке вивчення бюджету часу студента і врахування європейських вимог в
системі освіти, а також умови контролю.
Підготовка

фахівців

освітнього

рівня

«Магістр»

спеціальності

013 Початкова освіта здійснюється відповідно до освітньої програми та
навчальних

планів,

що

регламентуються

нормативними

документами

Міністерства освіти і науки України та внутрішніми документами закладу вищої
освіти.
Структура освітньо-професійної програми підготовки фахівців початкової
освіти повинна включати такі складові: цикл загальної підготовки фахівців; цикл
професійної підготовки; контрольні заходи та атестація здобувачів вищої освіти.
Варто звернути увагу, що нормативні дисципліни у структурі освітніх програм
становлять до 75% загального обсягу кредитів, а вибіркові навчальні дисципліни
від 25% загального обсягу кредитів. Вибіркові навчальні дисципліни
формуються із дисциплін самостійного вибору закладу вищої освіти та
дисциплін вільного вибору студента.
Характерною

ознакою

магістерських

програм

є

їхня

профільна

спеціалізація та тривалість навчання, яка визначається вимогами держави та
системою організації підготовки в умовах конкретного університету. Навчання
на цьому етапі побудоване за індивідуальними програмами, у складанні яких
активну участь беруть студент та його науковий керівник. Актуальними для
нашого дослідження є загальні тенденції, виділені В. Берекою: наявність
професійної етики та ідеалів, загальної системи вимог до майбутнього
випускника магістратури, поєднання професійної теоретичної підготовки із
практичною діяльністю, підготовка фахівців до роботи з особистістю в
особистісно орієнтованому середовищі, неперервність освіти протягом усього
життя (Берека, В., 2008, с. 30).
У Законі України «Про освіту» (2017) освітня програма подається як
єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін,
індивідуальних

завдань,

контрольних

заходів

тощо),

спланованих

і

організованих для досягнення визначених результатів навчання. Основними
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принципами

формування

програми

підготовки

магістрів

є:

логічний

взаємозв’язок магістерської програми з програмами підготовки бакалаврів;
перехід до аспірантської підготовки; відкритість системи підготовки магістрів як
у напрямі диференціації, так і в напрямі інтеграції тих чи інших підпрограм,
методів і засобів навчання; адаптованість до функціональних у світі систем
підготовки фахівців відповідного рівня та спрямування з урахуванням тенденцій
і перспектив розвитку системи освіти в Україні. Окрім того, програми
нормативних дисциплін відповідають стандартам вищої освіти та освітній
програмі підготовки магістрів, програмам дисциплін варіативного циклу,
розроблених професорсько-викладацьким складом університету.
Чітку систему організації навчання фахівців освітнього рівня «Магістр»
забезпечує графік навчального процесу закладу вищої освіти, а також робочі
плани зі спеціальності 013 Початкова освіта, які затверджуються кожного
навчального року як для денної, так і заочної форм навчання. Іншим документом,
що регулює освітній процес, є розклад занять. При складанні розкладу деканат
враховує динаміку працездатності здобувачів вищої освіти упродовж дня і
тижня, рівномірно чергує різні види та форми занять, робить розклад
стабільним. Такий підхід до складання розкладу дозволяє певною мірою
забезпечити виконання дидактичних вимог щодо організації аудиторних занять і
самостійної роботи магістрантів, підвищити рівень ефективності освітнього
процесу.
Організація підготовки майбутніх магстрів початкової освіти у ДВНЗ
«Прикарпатський

національний

університет

імені

Василя

Стефаника»

відбувається згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах», «Положенням про кредитно-трансферну систему
навчання», «Галузевого державного стандарту вищої освіти», «Положенням про
європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в
університеті», «Положенням про організацію освітнього процесу та розробку
основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», «Положенням про
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організацію та проведення практики», «Положенням про моніторинг якості
рівня знань здобувачів вищої освіти», «Порядку організації та проведення
оцінювання успішності студентів», і здійснюється на основі нових концепцій із
застосуванням

науково-методичних

досягнень

і

передової

психолого-

педагогічної практики (Інформаційний пакет. Початкова освіта (Магістр), 2019,
26).
Професійна підготовка майбутніх педагогів забезпечується за умови
безперервного навчання й удосконалення знань, умінь, навичок, яке
здійснюється в умовах магістратури. Магістратуру вирізняють якісно нові
поглиблені курси та напрями наукової роботи з обраних спеціалізацій, передові
форми організації навчального процесу, апробація отриманих результатів
наукових досліджень безпосередньо в практичній роботі. Навчальний план
магістерської підготовки взаємопов'язаний з навчальними планами підготовки
бакалаврів. На бакалаврському рівні професійні знання націлені на вивчення
предметної галузі (об'єктів професійної діяльності). Магістерська підготовка
полягає в більш глибокій орієнтації на фундаментальні та професійні знання,
спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових
досліджень, прийняття обґрунтованих професійних рішень та отримання знань.
На наш погляд, переваги магістерської підготовки – очевидні. По-перше,
сучасна магістратура забезпечує гнучкість і можливість оперативної підготовки
фахівців за визначеними напрямами. По-друге, фундаменталізація магістерської
освіти, з одного боку, і практична спрямованість, з іншого, сприяють
забезпеченню інтеграції науки і практики в освітньому процесі закладів вищої
освіти. По-третє, розроблення університетом магістерських програм є істотним
чинником оновлення педагогічної професійної освіти.
Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що
здійснений аналіз законодавчої бази забезпечення професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти показав, що незважаючи на наявність
певних проблем, заклади вищої освіти роблять помітні кроки у напрямі
реформування освіти. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
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повинні оволодіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями
інноваційного характеру, новим педагогічним мисленням, орієнтованим на
глобалізаційні цінності в освіті, навичками науково-дослідної (творчої) роботи,
набути певного досвіду застосовувати фахові компетентності для вирішення
завдань у майбутній професійній діяльності, а також професійного саморозвитку
та самовдосконалення.
Узагальнення нормативно правового матеріалу з означеної проблеми дає
підстави для розгортання подальшої роботи щодо обґрунтування сучасного
стану професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності у закладах вищої освіти, який детально розкриємо у
наступному параграфі.

1.4. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти у закладах вищої освіти
У сучасних умовах вища освіта має пріоритетне значення, оскільки
належить до фундаментальних основ забезпечення розвитку соціальноекономічної системи України. Відомо, що в усьому світі спостерігається глибока
залежність сучасної цивілізації від тих якостей особистості, які формуються і
розвиваються у людини в процесі освіти (Сисоєва, С., 2008, 324 с.). У цьому
контексті актуальним є міркування академіка В. Кременя, котрий зазначає, що
«співвідношення мудрості з цінностями повинно набути в освітньому процесі
конкретного значення, враховуючи рівень вимог до сучасної людини, знання якої
мають дедалі більше урізноманітнюватися. Завдяки цьому людина одержує
здатність тлумачити знання в контексті цінностей сучасного її життя і формувати
своє ціннісне ставлення до них» (Кремень, В., 2011, с. 11−16).
Важливими постають завдання: навчити молодь мистецтву життя,
виховувати самостійну особистість, яка уміє приймати рішення й нести за них
відповідальність, володіє логічним та критичним мисленням, компетентно веде
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дискусію, легко адаптується в глобалізованому просторі з незліченною кількістю
динамічних і часто суперечливих комунікативних впливів. Тому важливого
значення набуває питання змістового наповнення навчальних планів та
навчальних програм, які посідають першорядне місце у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Підсумовуючи вище зазначене, можемо окреслити основні завдання, які
стоять перед сучасними закладами вищої освіти щодо професійної підготовки
майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 013 Початкова
освіта, а саме: підготувати майбутніх педагогів для роботи в умовах модернізації
української системи освіти, зокрема, в умовах Нової української школи.
Водночас, важливим є використання інноваційних систем професійної
підготовки

компетентного,

відповідального,

конкурентоспроможного

і

висококультурного педагога, готового до постійного професійного росту,
соціальної та професійної мобільності, інноваційної діяльності.
Загалом, діяльність закладів вищої освіти, де формується еліта нації та
держави, повинна бути спрямована на якісну безперервну освіту відповідно до
потреб особистості і суспільства через розробку різних освітніх програм і форм
організації навчання (денне-заочне, заочне, дистанційне ін.). Вважаємо, що саме
магістри – це ті фахівці, котрі здатні забезпечити вирішення актуальних освітніх
проблем, і саме вони є необхідним потенціалом вищої освіти та основою
інноваційного розвитку суспільства загалом. Цінною є думка С. Вітвицької, про
те, що підготовка студентів магістратури повинна сприяти розвитку здатностей
до

інноваційної

діяльності,

оволодіння

інформаційними

технологіями,

комунікації. Головною ознакою системи підготовки магістрантів є цілісний
підхід в організації навчального процесу в умовах магістратури (Вітвицька, С.,
2004).
Переконливим є погляд О. Мещанінова, що дозволяє окреслити деякі риси
інноваційної університетської системи освіти, а саме: ХХІ століття освіта
повинна бути вільною, всім надавати свободу, позбавлена обмежень вияву
спонтанної людської творчості; внутрішні, глибинні цінності тих, хто
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навчається, мають збігатися з цінностями інноваційної університетської системи
освіти; наукова діяльність характеризується єдністю у різноманітті, а розподіл
дисциплін за факультетами замінюється гнучкою системою формування
багатьох тимчасових взаємозв’язаних робочих груп; дискурсний вибір і
проблемні ситуації надто значущі для професійної практики з дослідження та
викладання;

усі

підрозділи

академічного

персоналу

підпорядковані

необмежному формуванню робочих груп; університет є суспільною рамкою для
багатьох проблемних галузей; університет має розширювати можливості для
практик нерегульованої соціальної діяльності, що надає змогу студентам
застосовувати засвоєне на заняттях та активніше підготуватися до адаптації в
навколишньому середовищі (Мещанінов, О., 2005).
Над проблемами професійної підготовки майбутніх педагогів у ЗВО у
різний час працювали П. Атутов, С. Батишев, В. Беспалько, І. Бех, С. Вітвицька,
Б. Гершунський, О. Дубасенюк, Е. Клімов, Л. Хомич та ін. Проте, окремі аспекти
професійної підготовки потребують додаткового вивчення, зокрема, сучасні
аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.
На етапі теоретичного дослідження означеної проблеми нами було
проаналізовано освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки
магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова
освіта ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника», Херсонського державного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Полтавського національного педагогічного
університету

імені

В.Г. Короленка,

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки, Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.
Аналіз навчальних планів дав можливість систематизувати дисципліни
залежно від їх значущості в досягненні цілей щодо формування професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Навчальні програми дисциплін розроблені відповідно до вимог кредитно-
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модульної системи та є складовими навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу.
Професійна підготовка магістрів складається з нормативної та варіативної
частин. Нормативна частина навчання – це обов’язковий для засвоєння зміст
навчання,

сформований

відповідно

до

вимог

освітньо-кваліфікаційної

характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а
також форм державної атестації. Варіативна частина змісту навчання – це
рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі
із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб
і можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та
у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.
Зазначимо, що навчальні дисципліни, які забезпечують професійну
підготовку майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр», структуровані згідно
з циклами підготовки.
Цикл загальної підготовки передбачає вивчення обов’язкових дисциплін
(«Трудове законодавство у сфері освіти», «Іноземна мова професійного
спрямування», «Європейська освіта», «Філософія освіти та освітня політика»,
«Охорона праці в галузі») та вибіркових дисциплін (дисципліни на вибором ЗВО,
дисципліни вільного вибору студента:

«Управління

навчально-виховним

процесом у закладах освіти», «Європейська освіта», «Освітні вимірювання»,
«Сучасне українське наукове мовлення», «Педагогічна риторика», «Освітній
менеджмент»).
Цикл

професійної

підготовки

передбачає

вивчення

обов’язкових

дисциплін (теоретична і практична підготовка; «Педагогіка і психологія вищої
школи», «Методологія та організація наукового дослідження», «Актуальні
проблеми початкової освіти», «Методика електронного навчання в початковій
школі», «Методико-технологічні засади вивчення освітньої галузі «Мова і
література», «Методико-технологічні засади вивчення освітньої галузі
«Природознавство», «Методико-технологічні засади викладання предметів
математичного циклу в початковій школі», «Порівняльна педагогіка»,
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«Методика викладання педагогіки у ВНЗ» та вибіркових дисциплін (дисципліни
за вибором ЗВО, дисципліни вільного вибору студента «Інклюзивна освіта»,
«Філософія інклюзивної освіти», «Комунікативна педагогіка», «Особливості
розв’язування навчальних ситуацій», «Виховні технології у ВНЗ», «Основи
ораторського мистецтва», «Педагогіка здоров’язбереження», «Технології
викладання у ВНЗ», «Професійна мобільність в освіті», «Інноваційні підходи до
вивчення математики в початковій школі», «Інноваційні підходи до організації
трудового навчання в початковій школі» тощо).
Окрім того, майбутні магістри початкової освіти мають орієнтуватися в
особливостях

розв’язання

науково-дослідницьких,

конструктивно-

організаційних, управлінських, освітньо-виховних задач.
Детально проаналізуємо потенційні можливості навчальних дисципліни, з
точки зору професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності, викладання яких забезпечує кафедра педагогіки
початкової освіти педагогічного факультету Державного вищого навчального
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
На вивчення курсу «Управління навчально-виховним процесом у закладах
освіти» (Робоча програма. URL:https://bit.ly/3ftqp4b) (3 семестр) відводиться
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Метою
вивчення дисципліни є комплексна підготовка майбутніх магістрів до практичної
діяльності у закладах освіти; розвиток їхньої фахової компетентності. Відомо,
що сучасні тенденції модернізації освіти зумовлюють оновлення процесу
управління закладами освіти. Тому, перед освітянами постають нові завдання,
які потребують умінь аналізувати великий обсяг фактичного матеріалу,
узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток педагогічної системи закладу
освіти, приймати рішення організовувати їх виконання, оцінювати результати. У
діяльності закладів освіти все більше відчувається вплив ринкових відносин,
посилюється вплив соціуму, громадськості на управлінську діяльність. Окремої
уваги потребує управління людськими ресурсами, залучення педагогів, батьків,
учнів до вирішення шкільних проблем. Варто зазначити, що темою одного із
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практичних занять є «Інноваційна спрямованість управлінської діяльності в
системі освіти України». Окрім того, на самостійне опрацювання пропонують
тему «Інновації в освіті. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності
педагога та шляхи їх подолання».
У контексті дослідження, вважаємо можливим під час вивчення цієї
дисципліни впливати на формування професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Це може бути
відображено в завданнях вивчення дисципліни: вироблення у магістрантів, на
основі засвоєного матеріалу, комплексу професійних умінь та навичок
відповідно до потреб сучасного закладу освіти; комплексна підготовка
здобувачів вищої освіти до практичної діяльності; розвиток фахової
компетентності менеджерів освіти. Відповідно, магістранти отримуватимуть
додаткові знання про інновації в освіті, інноваційну діяльність сучасного
педагога; яким чином здійснювати педагогічну рефлексію, організувати власну
професійну діяльність орієнтовану на інноваційність тощо.
Отже, навчальна дисципліна «Управління навчально-виховним процесом у
закладах освіти» має значні потенційні можливості у підготовці майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, які можуть бути
використані за умови посилення змісту дисципліни матеріалом щодо
інноваційної діяльності, використання викладачами спеціально розроблених
завдань і вправ.
Навчальну дисципліну «Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ»
вивчають майбутні магістри початкової освіти Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича. Мета викладання дисципліни: формування
загальних уявлень про становлення та розвиток освітнього менеджменту,
розкриття

теоретичного

підґрунтя

управління

закладом

вищої

освіти,

ознайомлення з формами, методами та засобами діяльності сучасного керівника
ЗВО щодо управління навчально-виховним процесом.
У результаті вивчення курсу здобувачі вищої освіти мають набути таких
компетенцій: здійснювати планування, організацію, контроль та аналіз
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діяльності освітнього закладу; обирати творчий підхід до вирішення
педагогічних ситуацій, що складаються в процесі управлінської педагогічної
діяльності; приймати найоптимальніші рішення відповідно до закономірностей,
принципів педагогічного процесу ЗВО; реалізовувати на практиці сучасні
форми, методи та прийоми управління освітніми процесами.
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: «Теоретичні
засади управління» та «Особливості управління ВНЗ у сучасних умовах». Однак,
магістранти, при вивченні курсу не отримують знань про інновації в освіті,
інноваційну діяльність сучасного педагога; яким чином здійснювати педагогічну
рефлексію,

організувати власну професійну діяльність орієнтовану на

інноваційність тощо.
Знання із дисципліни «Управління освітнім процесом у закладах освіти»
отримують і майбутні магістри початкової освіти Херсонського державного
університету. Дисципліна належить до вибіркової компоненти освітньопрофесійної програми. До обов’язкової компоненти освітньо-професійної
програми спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного
педагогічного

університету

імені

В.Г. Короленка

належить

дисципліна

«Управління навчально-виховним процесом», мета і завдання якої є аналогічними
до вище охарактеризованих. Слід зазначити, що магістранти закладу вищої
освіти вивчають дисципліну «Інноваційні технології у початковій школі».
Програма курсу складається з лекційних, практичних модулів та модулів
самостійної роботи. У контексті нашої проблеми дослідження, актуальними для
вивчення є теми: «Інтерактитвні технології навчання», «Основи проектної
технології»,

«Технології

розвитку

критичного

мислення»,

«Технології

проблемного навчання», які допомагають майбутнім педагогам сформувати
готовність до впровадження сучасних (інноваційних) технологій у освітній
процес початковоїшколи.
На навчальну дисципліну «Освітній менеджмент» (Робоча програма.
URL:https://bit.ly/3kaUf0L), яку вивчають магістранти у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» відводиться 12 год. лекцій,
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18 год. практичних занять та 60 год. самостійної роботи. Призначення курсу
полягає у тому, щоб надати магістрантам систематизовані знання з теорії і
практики освітнього менеджменту, формування комплексних компетенцій
сучасного менеджера освіти, розвиток організаторських та управлінських
здібностей,

критичного,

системно-аналітичного

мислення

та

сприяння

формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та
підтримувати дух партнерства і взаємодії в закладі освіти. Завданнями
дисципліни є: розкриття основних теоретико-методологічних засад освітнього
менеджменту; сприяння засвоєнню магістрантами знань, формуванню в них
практико-орієнтованих умінь з управління освітніми закладами різних типів;
вироблення у здобувачів вищої освіти якостей, що відповідають сучасній моделі
менеджера освіти; формування комплексних компетенцій менеджера освіти та їх
психолого-педагогічної готовності до здійснення управлінської діяльності;
формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань про освітній
менеджмент в Україні; ознайомлення зі стилями, стратегіями та технологіями
освітнього менеджменту; вивчення принципів освітнього менеджменту;
комплексна підготовка майбутніх магістрів до практичної діяльності у закладах
освіти; розвиток фахової компетентності менеджерів освіти. Загалом, стратегії
освітнього менеджменту спрямовані на досягнення оптимальних результатів
діяльності освітніх закладів. Окрім того, соціально-психологічна система
освітнього менеджменту забезпечує становлення суб’єкт-суб’єктних відносин в
закладі

освіти,

підвищує

особистісну

значущість

кожного

учасника

педагогічного процесу. Тому, вважаємо, що сучасному фахівцю у галузі освіти
необхідно володіти ґрунтовними знаннями з освітнього менеджменту.
Доцільно звернути увагу на тему лекційного заняття «Інноваційний
освітній менеджмент». У рамках вивчення теми з’ясовуються питання:
інноваційна освітня діяльність; інноваційний освітній менеджмент як напрям
управлінської діяльності; менеджмент освітніх інновацій; складові освітньої
інновації: педагогічна інновація, науково-виробнича інновація, соціальноекономічна інновація; масштабні та локальні освітні інновації; закономірності
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інноваційного освітнього менеджменту; структура інноваційного менеджменту;
фактори впливу на інноваційний процес у закладі освіти; ознаки інноваційної
культури закладу освіти; технологія розробки інноваційного освітнього проєкту.
Цікавою для вивчення є тема «Компетентність менеджера освіти у ХХІ
столітті». При вивченні теми особлива увага звертається на складові
компетентності сучасного менеджера освіти, його професійну культуру,
управлінську майстерність та володіння ним сучасними інноваційними
технологіями.
Отже, як з’ясувалося, навчальна дисципліна «Освітній менеджмент» має
значні потенційні можливості у підготовці майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми початкової
школи» відводиться 12 год. лекцій, 18 год. практичних занять та 60 год.
самостійної роботи. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття
особливостей організації освітнього процесу в сучасній початковій школі.
Основні

завдання

дисципліни:

сприяння

засвоєнню

магістрантами

найважливіших педагогічних понять: Нова українська школа, освітній процес,
розвиваюче

навчальне

ознайомлення

з

педагогічними

ідеями

середовище,

найбільш
й

проєктування

значущими
теоріями;

та

освітнього

перспективними

визначення

основних

процесу;
сучасними

структурних

компонентів професіограми вчителя; розуміння вікових особливостей розвитку
сучасних школярів, врахування їхніх фізіологічних, психічних та поведінкових
особливостей, чинників, які сприяють їх формуванню і становленню;
цілеспрямоване, науково організоване формування власного досвіду творчої
педагогічної діяльності; аналізування, проєктування та моделювання новітніх
технологій організації навчального і виховних процесів у початковій школі.
У контексті зазначеної проблеми, актуальною є тема «Професійна
мобільність учителя початкової школи», яка розкриває основні аспекти,
чинники та види професійної мобільності сучасного вчителя.
Таким чином, курс спрямований на підготовку магістрантів – майбутніх
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учителів початкової освіти − до розуміння проблем реформування та оновлення
початкової освіти.
Навчальна дисципліна «Методика електронного навчання в початковій
школі» (Робоча програма. URL:https://bit.ly/33qWiba) розроблена і впроваджена
в освітній процес у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація
педагогічної

вищої

освіти

з

використання

інноваційних

інструментів

викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Варто
зазначити, що у 2017 році Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника став грантхолдером програми MoPED (Modernization of
Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments/586098-EPP-12017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Завдяки програмі Еразмус+ значно зросла
академічна мобільність магістрантів та науково-педагогічних працівників
закладу вищої освіти.
Дисципліна має найбільші потенційні можливості щодо формування
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, оскільки у процесі вивчення «Методики електронного навчання в
початковій школі» (3 семестр) магістранти ознайомлюються з інноваційними
технологіями викладання/навчання у Новій українській школі (НУШ) з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
У змісті навчальної дисципліни значна увага приділена практичним
методам використання в освітньому процесі таких інструментів та засобів
навчання, як: дослідницькі е-освітні середовища (Inquiry Learning Spaces),
онлайн лабораторії, навчальні ігри та симуляції, короткі навчальні відео,
передусім у вивченні предметів STEAM (математика, інформатика, дизайн і
технології, «Я досліджую світ», мистецтво) у початковій школі. Запропоновано
також застосування різноманітних методик викладання (мобільне навчання
(Mobile Learning), проблемне навчання (Problem Based Learning), проєктне
навчання (Project Based learning) та ін.). На вивчення дисципліни відводиться
12 год. лекцій, 18 год. практичних занять та 60 год. на самостійну роботу.
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Мета викладання навчальної дисципліни «Методика електронного
навчання в початковій школі»: показати майбутнім педагогам можливості
використання кращих європейських практик електронного навчання у Новій
українській школі; оцінити можливості щодо їх впровадження у практиці
початкової школи; розвивати цифрову грамотність, педагогічну творчість у
застосуванні сучасних методик навчання STEAM-предметів та інтегрованих
курсів.
Навчальною

програмою

дисципліни

передбачено

формування

у

магістрантів таких компетентностей:
Загальні

компетентності:

володіння

навичками

використання

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до творчого пошуку,
нестандартного розв’язання педагогічних проблем і ситуацій.
Фахові (спеціальні) компетентності:
Цифрова компетентність – здатність критично оцінювати цифровий
контент, безпечно використовувати цифрові технології, засоби комунікації для
вирішення професійно-педагогічних задач, навички етичної поведінки в
цифровому інформаційно-комунікаційному середовищі.
Дидактична компетентність – здатність вирішувати стандартні та
проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової
школи, на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і
процесу навчання молодших школярів, у тому числі ґрунтовних знань про
сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; спроможність
обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання,
адекватні дидактичній ситуації.
Методична компетентність: технологічна – здатність упроваджувати
сучасні навчальні технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний
досвід до навчання окремих питань певної освітньої галузі/предмету початкової
школи.
Також у програмі визначено результати навчання з дисципліни, а саме:
обґрунтовувати вимоги та особливості використання ІКТ в освітньому процесі
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початкової школи; використовувати електронні освітні ресурси, на яких
розміщується необхідна інформація та цифрові інструменти для освітніх цілей;
оцінювати зміст освіти в початковій школі на предмет використання сучасних
методів електронного навчання, в т.ч. в умовах інклюзії; працювати з
комп’ютерними мережами, застосовувати ІКТ для організації освітнього
процесу; узагальнювати інформацію з різних джерел, знаходити необхідні
ресурси на основі аналізу освітньої інформації для початкової школи, а також
проводити дослідження на відповідному рівні; використовувати інноваційні
технології навчання у роботі з учнями при вивченні певної освітньої
галузі/предмету початкової школи, у т.ч. в умовах інклюзії; використовувати
методи онлайн комунікації для обміну інформацією з колегами для вирішення
освітньо-професійних

завдань;

долати

комунікативні

бар'єри;

володіти

технологією організації навчального діалогу, зокрема, і з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Отже, підсумуємо, що дисципліна «Методика електронного навчання в
початковій школі» має значні потенційні можливості у підготовці майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Цікавою для вивчення є дисципліна «Геокультурна наукова грамотність»
(Робоча

програма.

URL:https://bit.ly/3ftwLQP),

яка

також

розроблена

і

впроваджена в освітній процес у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+
«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних
інструментів викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2CBHE-JP). Мета вивчення дисципліни − удосконалити знання англійської мови
студентів педагогічних спеціальностей, майбутніх учителів початкової школи за
допомогою інноваційних інструментів навчання на основі англомовних освітніх
електронних ресурсів; ознайомити здобувачів вищої освіти iз культурними та
географічними особливостями деяких країн, тенденціями та перспективами
міжнародної політики у сфері освіти в умовах глобалізації засобами інноваційних
педагогічних технологій навчання; покращити їх геокультурну наукову
грамотність та підготувати креативного, конкурентоспроможного фахівця для
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реалізації набутих знань у Новій українській школі, здатного успішно
адаптуватися до нових ситуацій та ухвалювати нестандартні рішення.
У

процесі

вивчення

дисципліни

формуються

такі

програмні

компетентності:
Інтеґральна компетентність (ІК): здатність розв’язувати змодельовані
завдання педагогічних ситуацій у майбутній професійній діяльності на основі
знань теоретичних положень дисципліни, географічних та культурних
відмінностей рідного краю та англомовних країн; оволодіння практичними
уміннями і навичками використання інноваційних інструментів навчання;
уміння спілкуватися (усна та письмова комунікація) англійською мовою для
здатності успішно адаптуватися до нових ситуацій та ухвалювати нестандартні
рішення.
Загальні компетентності (ЗК): ЗК-1. Здатність спілкуватися іноземною
мовою.

ЗК-2.

Володіння

навичками

використання

інформаційних

і

комунікаційних технологій. ЗК-3. Здатність до творчого пошуку, нестандартного
розв’язання педагогічних проблем і ситуацій, ефективного розв’язання освітніх
проблем нестандартними способами.
Фахові

(спеціальні)

компетентності

(ФсК):

ФК-1.

Уміння

використовувати цифрові інструменти у міждисциплінарному контексті для
вирішення комунікативних та пізнавальних завдань у початковій школі. ФК-2.
Здатність актуалізувати та застосовувати набутий досвід англомовного
спілкування для його успішного впровадження в педагогічну комунікативну
діяльність з учнями початкових класів. ФК-3. Уміння використовувати сучасні
освітні технології, інноваційні підходи при вирішенні стандартних та
проблемних методичних питань під час викладання певних тем освітньої галузі.
Таким чином, можемо зробити висновок, що дисципліна «Геокультурна
наукова грамотність» спрямована на вдосконалення знань майбутніх магістрів
початкової освіти з англійської мови і є логічним продовженням формування
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності та для роботи у Новій українській школі.
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Звернемо увагу і на дисципліну «Інноваційні методики освітньо-виховної
роботи

шкіл

з

інклюзивним

навчанням»

(Робоча

програма.

URL:https://bit.ly/3gtoI83), на вивчення якої відводиться 12 год. лекцій, 18 год.
практичних занять та 60 год. самостійної роботи. Мета викладання дисципліни
− висвітлення основних закономірностей та особливостей розвитку, виховання
та навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку (порушення зору,
слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, затримка психічного розвитку,
розумова відсталість, аутизм, складні порушення та ін.) на основі упровадження
новітніх технологій, розробок та методик.
Основними завдання дисципліни є: озброєння здобувачів вищої освіти
теоретичними знаннями щодо загальної характеристики різних категорій дітей з
психофізичними

порушеннями,

етіології,

механізмів,

симптоматики,

класифікації, динаміки протікання даних порушень за умов цілеспрямованого
навчання та виховання; ознайомити зі станом соціальної політики України на
сучасному етапі щодо розвитку спеціальної освіти, надання допомоги та освітніх
послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх захисту та ін.; з
інноваційними технологіями,

формами організації,

методами,

засобами

навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами; формування у
магістрантів понятійно-категоріального апарату дисципліни; набуття знань
особливостей і специфіки технологічного підходу у процесі інклюзивного
навчання; ознайомити зі змістом інноваційної методики, шляхами упровадження
у практичній діяльності відповідно до різних порушень психофізичного
розвитку; визначення потенційних можливостей розвитку особистості кожної
категорії дітей з порушеннями психофізичного розвитку за умови використання
конкретної інноваційної методики (техніки, технології, розробок та ін.);
визначення основних інноваційних методик, що мають місце у роботі з різними
категоріями неповносправних дітей; виокремлення основних завдань щодо
професійної підготовки педагога у процесі реалізації кожної з методик;
прогнозування перспектив розвитку системи інклюзивної освіти в Україні.
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Доцільно звернути увагу на тему «Педагогічні інновації у практичній
діяльності сучасного педагога», при вивченні якої майбутні магістри початкової
освіти отримують знання про спеціальну підготовку педагога до інноваційної
діяльності в умовах інклюзивного навчання та проєктування змісту освітнього
процесу для дітей з особливими освітніми потребами.
Отже, навчальна дисципліна «Інноваційні методики освітньо-виховної
роботи шкіл з інклюзивним навчанням» має значні потенційні можливості у
підготовці майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
оскільки знайомить із особливостями інклюзивного навчання в умовах НУШ.
Майбутні

магістри

початкової

освіти

Херсонського

державного

університету вивчають дисципліну «Інноваційні методики освітньої роботи
шкіл з інклюзивним навчання», мета якої полягає у засвоєнні теоретикометодологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад
інклюзивної освіти в Україні, навчання дітей з особливими потребами в умовах
початкової освіти.
Варто було б зазначити, що запроваджуються та реалізуються програми
подвійних дипломів з європейськими закладами-партнерами. Відповідно до
угоди

майбутні

Прикарпатського

магістри

початкової

національного

освіти

університету

педагогічного

факультету

імені

Стефаника

Василя

здобувають освіту в Uniwersytel Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
(м. Краків, Польська Респібліка). Це надає можливість здобувачам вищої освіти
паралельно отримати європейську освіту. У зв’язку з цим, актуалізується
проблема вивчення іноземних мов. Також розширено можливості ЗВО з
організації наукової діяльності магістрантів: створення наукових парків,
навчально-наукових кластерів, проєктних центрів з метою надання результатам
наукових досліджень прикладного змісту.
Вважаємо, що моделювання системи професійної підготовки майбутніх
педагогів в умовах магістратури значною мірою залежить від педагогічної
майстерності та професіоналізму викладача. Досвід переконує, що успішно
навчає і виховує здобувачів освіти той викладач, який глибоко знає свій предмет.
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Опитування магістрантів засвідчують, що серед характерних рис улюблених
ними викладачів є насамперед глибокі знання з навчальної дисципліни.
Неабияку роль відіграє взірець викладача закладу вищої освіти, як людини і
педагога. Беззаперечним є той факт, що спеціальні професійні знання в
поєднанні з активною зацікавленістю різними галузями духовного й
громадського життя, з одного боку, сприяють всебічному розвитку педагога як
людини, а з іншого – допомагають ефективніше працювати за спеціальністю,
підвищувати якість професійно-педагогічної діяльності. Той, хто насмілився
стати за кафедру закладу, має задовольнити вимоги, що висуваються до
викладача ЗВО. Проведене експериментальне дослідження дає можливість
окреслити фаховий портрет викладача закладу вищої освіти. Головні риси –
моральність, людяність, ґрунтовна методологічна і теоретична підготовка,
широкий професійний кругозір, загальна і професійна культура, професійний
оптимізм, уміння слухати і чути колегу, відсутність шаблонності і стереотипів
мислення. Кожне заняття – лекція, семінар, консультація – має надовго
залишитися в пам’яті майбутнього фахівця, як взірець служіння справі освіти,
високого рівня педагогічної майстерності, професійної зрілості, втілення
принципів

педагогіки

співробітництва

тощо.

Здійснювати

професійну

підготовку майбутніх магістрів початкової освіти викладачі повинні не лише
через повідомлення тих чи інших теоретичних положень, а й власним прикладом
і стилем викладання, зокрема, власною педагогічною майстерністю і високим
рівнем професійної культури. Такий педагог сприяє реалізації можливостей
магістрантів оволодіти професійним досвідом, формує професійно значущі
погляди,

переконання,

наукове

мислення,

спонукає

до

самореалізації,

саморозвитку і самовиховання, що є необхідними для становлення самобутнього
особистісного образу і толерантної взаємодії з людьми, природою, культурою
(Цюняк, О., 2016).
Підсумуємо, що педагогічні навчальні дисципліни мають значний
потенціал у формуванні професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, який, однак, не завжди використовується
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повною мірою. Не применшуючи потенційні можливості проаналізованих курсів
педагогічного спрямування, все ж зауважимо, що всі стосуються лише окремих
аспектів інноваційної діяльності майбутніх педагогів.
Отже, здійснений нами аналіз дає підстави стверджувати, що формування
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності не забезпечується повною мірою. Підтвердженням цього є те, що на
етапі констатувального експерименту магістранти не дали вичерпного
визначення понять «інновація», «нововведення», «інноваційний процес»,
«інноваційна

компетентність»,

«інноваційна

діяльність»,

«професійна

готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності».
Втім, недостатня увага аналізованих навчальних програм і навчальних
дисциплін до означеної проблеми зумовила прийняття автором рішення про
доповнення змісту предметів інваріантної складової навчальних планів
експериментальних закладів вищої освіти темами навчально-методичного
комплексу дисципліни «Педагогічна інноватика», який детально проаналізуємо
у розділі 5 (на етапі формувального експерименту), зміст якої у ході дослідноекспериментальної

роботи

забезпечуватиме

формування

когнітивного,

мотиваційного, рефлексивного та праксеологічного компонентів професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Висновки до розділу 1
Наукові розвідки з означеної проблеми доводять, що теоретичні засади
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності залишаються недостатньо розробленими в умовах нової педагогічної
реальності. Оскільки нині Україна стрімкими темпами наближається до
Європейської спільноти, а зміни в українському суспільстві вимагають модернізації
усієї системи педагогічної освіти, яка потребує мобільних, висококваліфікованих
педагогів, готових до інноваційної діяльності.
З урахуванням результатів наукових досліджень з філософії, педагогіки,
психології, а також вітчизняних та зарубіжних наукових джерел уточнено зміст
базових понять дослідження. Представлено авторське трактування понять
«інноваційна діяльність майбутніх магістрів початкової освіти», «професійна
підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності»,
«професійна готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності», «система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності» як базових категорій дослідження.
Аналіз

зарубіжної

педагогічної

практики

професійної

підготовки

майбутніх педагогів, дав можливість виокремити важливі ідеї для визначення
концептуальних засад професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності. Підсумовано, що об’єктивною потребою
сьогодення є вивчення теорії і практики організації педагогічної освіти провідних
країн Євросоюзу, зокрема, Франції, Данії, Німеччини, Англії, які впродовж останніх
років накопичили позитивний досвід у реформуванні важливих ланок системи
освіти майбутнього педагога. Варто зазначити, що освітянами України активно
вивчається та використовується зарубіжний досвід підготовки фахівців,
передусім, педагогів Європейських держав, США та Фінляндії. З’ясовано, що
заклади вищої освіти Європейських держав, передбачають таку інваріантноваріативну

побудову

програм,

що

уможливлюють

оволодіння

фундаментальними психолого-педагогічними знаннями в єдності з досвідом
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педагогічної діяльності, а професійна підготовка майбутнього педагога
спрямовується на забезпечення вмотивованості вибору педагогічної професії за
допомогою курсів за вибором. Виявлено тенденції, застосування яких в
українському освітньому просторі може призвести до позитивних зрушень. До
таких тенденцій відносимо: ідею лібералізації та гуманізації усіх складових
системи

підготовки

педагогів;

поєднання

процесів

централізації

та

децентралізації; перехід від традиційної до компетентнісної моделі педагогічної
освіти; перехід від репродуктивних до інноваційних, проблемних методів у
системі підготовки майбутнього фахівця у галузі освіти; наближення
педагогічної освіти до наукового дослідження. Також актуальними є технології
тьюторського супроводу.
Результати аналізу законодавчих документів дали підстави для висновку
про те, що більшість закладів вищої освіти здійснюють пошук шляхів
підвищення якості освіти відповідно до вимог європейських стандартів.
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти повинні оволодіти
поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного
характеру, новим педагогічним мисленням, орієнтованим на глобалізаційні
цінності в освіті, навичками науково-дослідної (творчої) роботи, набути певного
досвіду застосовувати фахові компетентності для вирішення завдань у майбутній
інноваційній

діяльності,

а

також

професійного

саморозвитку

та

самовдосконалення.
Досліджено навчальні плани й програми підготовки, що дало змогу
діагностувати потребу в удосконаленні змісту професійної підготовки майбутніх
фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 013 Початкова освіта.
Підсумуємо, що педагогічні навчальні дисципліни мають значний потенціал у
формуванні професійної готовності до інноваційної діяльності, який, однак, не
завжди використовується повною мірою. Не применшуючи потенційні
можливості проаналізованих курсів педагогічного спрямування, все ж
зауважимо, що всі стосуються лише окремих аспектів інноваційної діяльності
майбутніх педагогів. Тому вважаємо за необхідне ввести у навчальні плани
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спецкурси, які сприятимуть поглибленню професійно-орієнтованих знань та
умінь інноваційного спрямування.
Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, опубліковані у працях
автора (Цюняк, О., 2014, Цюняк, О., 2017 b, Цюняк, О., 2019 d; Цюняк, О.,
2019 h, Цюняк, О., 2020 g, Цюняк, О., 2020 i, Tsiuniak, O., 2020 с, Tsiuniak, О.,
2020 d).
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У розділі обґрунтовано методологічні засади професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти на філософському, загальнонауковому,
конкретно-науковому рівнях; визначено методологічні підходи професійної
підготовки, здійснено їх аналіз; описано зміст принципів професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.

2.1. Філософські

витоки

обґрунтування професійної підготовки

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Одним із важливих завдань наукового дослідження є обґрунтування
філософсько-методологічних основ, яке передбачає, перш за все, розуміння
об’єкта та предмета дослідження, розкриття суперечностей, тенденцій
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта, що дає можливість коректно визначити методологію.
Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності визначає необхідність чіткої
орієнтації на методологічні положення щодо підготовки науково-педагогічних
працівників. Відомо, що методологія відіграє визначальну роль у педагогічних
дослідженнях, надаючи їм наукової цілісності, системності, ефективності та
практичної спрямованості. Слід зазначити, що надзвичайно важко врахувати ідеї
усіх учених та мислителів, причетних до обґрунтування тих чи інших аспектів
означеної проблеми. Однак, з метою глибинного вивчення проблеми необхідно
визначитися

із

фундаментальними

основами дослідження.

філософськими

та

методологічними
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Слід мати на увазі, що під методологією розуміють систему теоретичних
знань, що виконують роль провідних принципів наукового пізнання, шляхів і
засобів

реалізації

наукового

дослідження.

Особливість

методологічних

принципів полягає у визначенні вихідних наукових позицій (Гончаренко, С.,
2010, с. 88).
У широкому значенні методологія розглядається як сукупність найбільш
загальних, насамперед, світоглядних принципів розв’язання теоретичних і
практичних завдань або вчення про методи пізнання, що обґрунтовують вихідні
принципи і способи їх конкретного застосування у пізнавальній і практичній
діяльності. С. Гончаренко тлумачить це поняття як «науку про побудову людської
діяльності»

(Гончаренко, С.,

2008,

с. 498–500).

Провідний

методолог

педагогічної науки України стверджував, що розрізняють кілька рівнів
методології, зокрема, філософські знання, що обумовлюють філософські основи
дослідження та його загальнонаукові основи. До другого рівня належить
загальнонаукова

методологія

(системний,

синергетичний,

діяльнісний,

особистісно орієнтований підходи, характеристика різних типів наукових
досліджень, їхні етапи й елементи: гіпотеза, об’єкт і предмет дослідження, мета,
завдання тощо). Третій рівень – конкретно-наукова методологія, тобто,
сукупність методів, принципів дослідження й процедур, які застосовуються в тій
чи іншій дисципліні (Гончаренко, С., 2010, с. 88).
Філософська або фундаментальна методологія є найвищим рівнем
методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання
особливостей явищ, процесів, сфер діяльності (Чурсін, М., 2011, с. 171–178).
Філософські основи відображають «зв’язок найширших уявлень про світ,
суспільство, місце людини в ньому з педагогічною дійсністю та її відображенням
у спеціальній науці про освіту – педагогіці. У будь-якому разі філософський
аналіз має здійснюватися поряд із педагогічним, разом з ним, а не замість нього»
(Беляева, А., 1997, с. 14).
Значний внесок у розвиток педагогічної методології (науково-філософське
осмислення педагогічної діяльності, визначення її методологічної основи,
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тезаурусу, обґрунтування організаційних і функціональних аспектів) зробили
українські вчені В. Андрущенко, І. Бех, Г. Васянович, С. Гончаренко, І. Зязюн,
М. Євтух, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.
Як зазначає Н. Кугай, у структурі методології доцільно виокремлювати
чотири основні рівні:
– філософський ‒ найвищий рівень методології, формує загальне уявлення
про будову світу, розвиток суспільства й індивіда як його представників;
– загальнонауковий

–

розкриває

загальнонаукові концепції,

які є

прийнятними для всіх галузей науки або їхньої більшості;
– конкретно-науковий – містить сукупність теоретичних положень,
методичних підходів, закономірностей, принципів і процедур, що
застосовують у конкретній науковій галузі;
– технологічний – дає змогу виокремлювати й використовувати найбільш
ефективні методи, засоби та способи дослідження конкретної наукової
проблеми, сформувати її основні категорії й поняття (Кугай, Н., 2017,
с. 114–118).
Проаналізуємо філософський рівень методології професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в контексті
філософії освіти. Загальновідомо, що філософія освіти – це наука, яка має одинєдиний цілісний об’єкт – освіту з усіма її цілісними, системними,
процесуальними

і

результативними

характеристиками.

Академік

В. Вернадський зазначав, що наука невіддільна від філософії і не може
розвиватися в її відсутності» (Вернадский, В., 1991, с. 181). З цього випливає, що
педагогіка, лише аспектно пов’язана з професійною освітою, так чи інакше, як і
інші науки, впливає на функціонування і розвиток сфери освіти. Але це не
означає, що філософський аналіз освітніх процесів не потрібний. Необхідно
чітко визначити його місце у системі освіти. На наше переконання, предметом
філософії професійної підготовки є уявлення про сучасне суспільство, місце та
роль особистості у ньому, її зв'язок із професійною діяльністю, яка розглядається
у контексті спеціальної науки про освіту – педагогіці.
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Принагідно зазначимо, що одним із перших учених, котрий обґрунтував
взаємозв’язок між філософією та педагогікою, був К. Ушинський. Він став
основоположником, творцем педагогічної системи, забезпечивши таким чином
високий науковий злет і світову славу української педагогіки в усіх її основних
напрямках – у галузі новітньої дидактики й теорії виховання, школознавства й
підручникознавства, педагогічної антропології, українознавства, підготовки
учительських кадрів.
Філософія освіти висуває загальні, системні та фундаментальні завдання,
об’єднує різні педагогічні напрями, визначає сутність системи освіти як
соціального інституту, її зміст і взаємодію з іншими соціальними інституціями
суспільства. Іншими словами, філософія освіти – філософська методологія
педагогіки

або

загальна

педагогічна

методологія.

Вона

передусім

є

відображенням світоглядних проєктів, тобто, певних моделей ставлення людини
до світу в системі загальної та національної культури, а це, у свою чергу,
позначається на вихідних цілях і завданнях навчання, виховання та професійної
підготовки. Філософія освіти в цьому контексті виступає як зв’язок між
загальною філософією та вихідними установками, цілями та цінностями освіти
(Литвин, А., 2014, с. 20−35).
Для філософського обґрунтування професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності важливим є сучасне
трактування поняття «особистість». Особистість – це людина, оцінювана не
тільки з точки зору її базових якостей, але й з боку її соціальних і духовних
особливостей; це активно діючий соціальний суб’єкт; це мисляча людина, яка
характеризується власною культурою; це не лише носій суспільних відносин, а
й особа, котра здійснює на них зворотний вплив у відповідності зі своїми
здібностями,

досвідом,

інтелектом,

індивідуальними

особливостями,

професіоналізмом і власною культурою (Людина як особистість).
Сучасні науковці погоджуються з істиною, що кожна людина має свій
потенціал, творчі можливості, свій талант і дар. Витоки цієї ідеї пов’язані з
Аристотелем, Фомою Аквінським та ін. Але нині проблема полягає в набутті
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вмінь вимірювати різницю творчих потенціалів, своєчасно їх виявляти та
створювати умови для найбільш повної реалізації.
Визначаючи філософську сутність поняття «особистість», науковці
осмислюють її становлення як пізнання світу й самої себе, що є необхідною
умовою самовдосконалення й саморозвитку. Ця ідея простежується ученими в
історії філософії. Так, Сократ зазначав, що мета розвитку особистості полягає у
формуванні кращих її задатків і почуттів, котрі повинні бути спрямовані саме на
пізнання. Філософу належить висловлювання, що стало крилатим виразом: «Я
знаю, що я нічого не знаю». Піфагор, торкаючись питань розвитку особистості,
зауважував: «Будь повелителем самого себе: володіючи й управляючи собою, ти
матимеш чудове царство і найбільш важливу посаду» (Ананьев, Б., 1980). Це
вказує на правдивість думки про те, що розвиток особистості відбувається через
самопізнання.
На увагу заслуговують і міркування основоположника української
класичної філософії Г. Сковороди, котрий обґрунтовував ідею пізнання людиною
навколишнього світу і самої себе, самовдосконалення, внутрішньої свободи.
Вивчення праць Г. Сковороди дає розуміння того, що у центрі його світогляду
перебуває людина, її духовний світ, її щастя. Він стверджував, що багато наук
вивчає природу і приносить користь людям для задоволення їх тілесних потреб;
але не тілесне, не матеріальне є головним у світі і в людині. Тому, на переконання
ученого, науки про матеріальний світ навчають головного – як бути щасливим.
Український мислитель зазначав: «Хто хоче бути щасливим, той насамперед
повинен пізнати самого себе, тобто, внутрішню сутність, свою духовність, або
своє серце. Людина, яка не пізнала себе, не може обрати відповідно до своєї
природи сферу діяльності, отже, не може бути щасливою» («Філософія серця»
Григорія Сковороди).
Сучасна філософія освіти, нова науково-педагогічна стратегія має
цілеспрямовано проєктувати розвиток особистості. Це загальнометодологічне
положення «увібрало всі перипетії довготривалих наукових дискусій про
природу людської особистості – від ідеї вільної освіти до ідей жорсткої
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регламентації педагогічних дій» (Кремень, В., 2002, с. 11−20). Зміна освітніх
парадигм (перехід на межі століть від репродуктивно-педагогічної цивілізації до
цивілізації креативно педагогічної) пов’язує цілі освіти зі зміною якостей
людини, яка повинна втілювати ідеал істинної єдності її духовних і фізичних сил.
Усе це зумовлює необхідність появи нового змісту освіти, де особливе значення
набуває методологічний потенціал.
Утім, зазначимо, що початок осмислення проблем формування шляхів
інноваційної

діяльності

сходить

до

творів

мислителів

античності

й

середньовіччя, таких як: Ксенофонт, Платон, Аристотель, Августин Блаженний,
Тома Аквінський та ін. Саме у філософії еліатів був запропонований перший
варіант метафізичної концепції співвідношення старого і нового, новації і
традиції. Зокрема, принципи античної культури презентували ідею плинності
буття, можливості змінити щось за допомогою осмислення і винаходам нового.
Еліати за істине визнавали лише єдине, нерухоме, незмінне буття. Як свідчить
аналіз наукових джерел, в наступній ідеалістичній філософії зміна відривалася
від незмінності: зміна трактувалася як атрибут кінцевих речей, а незмінність –
як властивість бога (Гегель, Г., 1971, с. 248).
Парменід одним із перших порушує питання про виникнення «нового» в
граничному сенсі: чи може виникнути дещо із нічого? Відповідь Парменіда
однозначна – неможливо, щоб з нічого виникло що-небудь. Ніщо не виникає, і
ніщо не гине, тому що виникнення і загибель є переходом від небуття
(мислимого в абсолютному сенсі) до буття і навпаки, а небуття немає. Є
очевидним, що вже в античності було поставлено питання про відносний
характер виникнення і загибелі (змінності) окремих явищ. В онтологічному
аспекті − всяке нове може бути відносно новим. В гносеологічному важливим
стає фундаментальне значення відносного знання (Асмус, В., 2005, 543 с.).
У європейській філософії вперше категорія нового досліджується
П. Гассенді.

Філософ

боровся

за

визволення

філософії

від

утисків

середньовічної схоластики, за утвердження філософського матеріалізму.
П. Гассенді був упевнений у тому, що, незважаючи на різноманіття видів змін, в
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основі їх лежить механічне переміщення. Зміна якісних станів розглядається
ним як найбільш важливі для сутності речей зміни. Філософ запропонував
розгорнуте вчення про виникнення та загибель, основою для якого у нього була
переконаність, що всі речі мають початок і кінець існування. На його думку,
початок існування речі означає виникнення нової якості, а нова якість може
виникнути із того, що вже існує.
Проблему виникнення нового після П. Гасенді розглядав відомий
англійський філософ ХІХ століття Дж. Міль, один із родоначальників
позитивізму. Аналізуючи нове, Дж. Міль використовував поняття «причина»,
«наслідок», «закон». Філософ звертав особливу увагу на лапласівський варіант
причинно-наслідкових відносин, називаючи його дією «постійних причин».
Наявність постійних причин дає можливість передбачити найвіддаленіші
наслідки як у природі, так і в суспільстві. Звідси нове повинно носити достатньо
відносний характер, оскільки можна припустити майбутні стани. Якщо
припустити такого роду системні відносини, що коли-небудь повторяться «цей
стан всього світу, то повторилися б усі наступні стани і історія періодично
повторювалася б подібно багатозначній періодичні десятинній дробі…»
(Милль, Дж., 1978). Тому, у цьому аспекті, нове постає як деяке співвідношення
між станами, які повторюються і сутність його зводиться до непервності станів,
що зберігаються.
Діалектика відношення старого-нового зустрічається у дослідженнях
представників прагматичної філософії Ч. Пірса, У. Джеймса, Дж. Дюї. Учені
зазначають, що нове не абсолютно ізольоване від старого. Так, Дж. Дюї вважав,
що нове виключає збереження, нове краще виконує існуючі функції. На думку
У. Джеймса, нове зовсім не детерміноване старим, а є результатом «вільної
творчості». Майбутнє хоч і продовжує минуле, але не обумовлюється ним
(Джеймс, У., 2000, 143 с.; Мельвиль, Ю.,1968, 499 с.).
Аналіз наукових джерел дав змогу дійти висновку про те, що головною
ідеєю в освітньому процесі є: розкриття можливостей та здібностей здобувачів
вищої освіти як суб’єктів освітнього процесу; уміння навчити конструктивно
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мислити, приймати рішення та вирішувати професійні завдання інноваційного
характеру; працювати над собою, вдосконалювати свої знання та практичні
навички.
Таким чином, методологія на філософському рівні визначає роль
філософії у структурі педагогічного знання. Прикладний аспект методології
полягає в обґрунтуванні методологічних підходів та принципів професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Окрім того, методологія на цьому рівні лягла в основу моделювання системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.
Розглянемо

загальнонаукову

методологію

професійної

підготовки

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
У контексті нашого дослідження, професійну підготовку майбутніх
магістрів початкової освіти розглядаємо як об’єкт системного обґрунтування,
яку окрім педагогіки, вивчають багато наук, а саме: етика, культурологія,
естетика, соціологія, інформатика, право, медицина, психологія, іноземна мова.
Відтак, професійна підготовка є об’єктом міждисциплінарного аналізу, що
конкретизується як процес формування у майбутніх магістрів початкової освіти
професійної готовності до інноваційної діяльності, що передбачає їхню
здатність застосовувати комплекс набутих знань, умінь, навичок в умовах
інноваційних змін. Саме тому ми спиралися на загальнонаукові теорії
конструктивізму та постмодернізму.
Розглянемо їх детальніше.
Філософські ідеї конструктивізму розглядаються у працях відомих
учених, педагогів, психологів: Л. Виготського, Х. Гарднера (Howard Gardner),
Дж. Дьюї (John Dewey), Ж. Піаже (Jean Piaget).
Актуальними для

нашого дослідження

є міркування

В. Літлвуд

(W. Littlewood), що «конструктивізм – це теорія пізнання. Відповідно до
конструктивізму, навчання є процесом, у якому студент будує свої думки і
судження про світ в інтерактивній співпраці з оточуючим середовищем, тобто,
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він сам вивчає, думає і робить висновки. Завдання викладача – надання
студентам можливості висловлювати свої власні погляди і підтримувати їх в
цьому процесі» (Littlewood, W., 1981, с. 38). Це твердження вказує на те, що
професійна підготовка є процесом, а суб’єктом процесу є майбутні магістри
початкової освіти, котрі здобувають знання, критично мислять, удосконалюють
свої практичні навички та уміння, які є необхідними для інноваційної
діяльності. Тобто, з позицій конструктивізму, у процесі професійної підготовки
формується інноваційна компетентність. Цілком погоджуємося із думкою
Т. Кошманової, що конструктивізм акцентує на формуванні у магістрантів
власної системи цінностей, філософії навчання, активної життєвої позиції
(Кошманова, Т., 2005, с. 80–98).
Не менш важливою, на нашу думку, є течія постмодернізму, що
утворилася на рубежі 1960-х – 1970-х років. Як філософський напрям
постмодернізм поширився завдяки філософам Жаку Дерріді (Jacques Derrida),
Жоржу Батаю (Georges Bataille), Мішелю Фуко (Paul-Michel Foucault).
«Завдання постмодерністської освіти − як зазначає С. Ламзін полягає в
тому, щоб розкрити здібності того, хто навчається, надати умови для
самореалізації» (Ламзин, С., 2011, с. 19–30).
Постійні зміни, що відбуваються у суспільстві не можуть не впливати на
розвиток підготовки майбутніх фахівців, тому філософська ідея постмодернізму
полягає у створенні проблемних ситуацій у процесі навчання у ЗВО. З позицій
постмодернізму професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти
передбачає застосування комплексу набутих знань, умінь, навичок у майбутній
інноваційній діяльності.
Доцільно зазначити, що підготовка фахівців педагогічної освіти у закладах
вищої освіти України має багатовікову історію, корені якої сягають діяльності
братських шкіл у XVII ст. Передвісником етапу зародження вітчизняної
педагогічної освіти вважаємо братську школу в м. Кременці (1620 р.), яка
здійснювала підготовку вчителів для початкових класів інших братських шкіл,
та Кременецько-Богоявленську колегію (1637 р., засновник – відомий
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просвітитель Петро Могила), завданням якої стала підготовка вчителів для
братських шкіл Волині.
За результатами досліджень Л. Хомич, перші із них було утворено
країнами західноєвропейської цивілізації у XVII – XVIII ст. Учена подала
найбільшу за обсягом охопленого часу періодизацію становлення й розвитку
професійної підготовки вчителя початкової школи, виокремивши чотири
основних

етапи:

донауковий (V ст.);

просвітницький (V-IV ст.),

науково-

методичний (IV-XVIII ст.), на якому зародилася система спеціальної підготовки
вчителя початкової школи; професійний (кінець XVIII ст. і донині), на якому
відбувається цілеспрямована професійна підготовка педагога початкової освіти
(Хомич, Л., 1999, 38).
Дослідник З. Онишків обґрунтував міркування щодо зародження
системи фахової підготовки вчителя початкової школи в Україні в ХІХ ст. і
виділив такі етапи професійної підготовки кадрів для початкової школи:
утвердження початкової освіти і пошуки шляхів підготовки вчителів для
початкової школи (друга половина ХІХ–20-ті роки ХХ ст.); реформування
початкової освіти і системи підготовки майбутніх учителів початкової школи
(20-ті роки ХХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.); розвиток початкової освіти та
підготовка педагогічних кадрів для її функціонування (1950–1990 рр.);
розвиток початкової освіти та професійної підготовки майбутніх учителів
початкової

школи

в

умовах

незалежності

України

(1990–2014 рр.)

(Онишків, З., 2016, 36 с.).
Надалі в становленні системи професійної підготовки педагогічних
кадрів України загалом і вчителів для початкової школи зокрема, важливу роль
відіграли

загальноосвітні

навчальні

заклади,

засновані

в

XVII ст.:

Чернігівський (1700 р.), Харківський (1722 р.) та Переяславський (1738 р.)
колегіуми. У цих навчальних закладах ще не передбачалося психологопедагогічної та методичної підготовки майбутніх учителів, вони засвоювали
базові дисципліни: граматику (латинську, грецьку, польську, російську та ін.),
риторику, поетику, богослов’я, філософію, математику, історію та ін. Однак з
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огляду на те, що робота в колегіумах організовувалась за зразком КиєвоМогилянської академії, стиль і методика освітньої роботи практично
переносилися в майбутню педагогічну діяльність випускників цих закладів, а
навчальні програми передбачали зокрема й підготовку учителів початкових
шкіл (Венгловська, О., 2004).
Л. Соколовська систематизувала провідні ідеї та досвід діяльності
колегіумів України XVIII – початку XIX cт., розподіливши їх на такі групи:
1. В організації й управлінні: багаторівневість освіти, демократизм,
доступність, всестановість учнівського складу, асинхронність навчання,
інтернаціоналізація освіти, мобільність викладачів та колегіантів,
студентське

(учнівське)

самоврядування

(конгрегації,

інспектори,

цензори, аудитори), зарубіжні стажування та продовження освіти в
західноєвропейських університетах.
2. У змісті навчального процесу: органічний зв’язок з національною
історією, культурою, традиціями, полікультурність, дисципліни за
вибором (німецька, французька, італійська, давньоєврейська мови,
«додаткові класи» в Харківському колегіумі); поглиблене вивчення
іноземних мов та запрошення іноземних викладачів; розроблення
авторських навчальних курсів та упровадження авторських методик
навчання (паралельного вивчення мов, використання «калькулюсу»);
розвивальне навчання, творча спрямованість освітнього процесу (курси
живопису, музики, архітектури); посилена ораторська підготовка
(виступи з доповідями, промовами) тощо.
3. У процесі виховання: єдність інтелектуального, морального, фізичного і
естетичного

виховання;

системність

виховання

на

рівні

бурси

(суперінтендант, директор, сеньйор); застосування широкого спектра
методів виховання: морального впливу, заохочення, взаємного контролю
студентів, виїзні виховні заходи – рекреації.
4. У організації наукової підготовки: написання наукових робіт з
прилюдним захистом; наукові диспути та дебати.

134
5. У практичній підготовці: закладання основ профілізації навчання;
надання професійно-педагогічної контекстності освітньому процесу –
спрямування на підготовку педагогічних кадрів; домашнє наставництво
(Соколовська, Л., 2011, 20 с.).
Вище зазначене дозволяє зробити висновок, що багато із педагогічних
надбань щодо моделювання системи фахової підготовки вчителів початкової
школи служать її підвалинами і нині: багаторівневість освіти, мобільність
викладачів та здобувачів вищої освіти, зарубіжні стажування; поглиблене
вивчення іноземних мов, розроблення авторських навчальних курсів, творча
спрямованість освітнього процесу; написання наукових робіт з їх прилюдним
захистом; наукові диспути й дебати тощо.
Таким чином, методологія на загальнонауковому рівні сприяє розумінню
сутності професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти та дає
змогу на наступному етапі дослідження змоделювати систему професійної
підготовки магістрантів до інноваційної діяльності.
Розглянемо

конкретно-науковий

рівень

методології

професійної

підготовки майбутніх магістрів початкової освіти у контексті створення
інтегративних навчальних курсів. На наше переконання, поряд з традиційними
навчальними курсами професійної підготовки майбутні магістри початкової
освіти повинні мати можливість вибору різних спецкурсів, з метою отримання
поглиблених професійно-орієнтованих знань та умінь фахового спрямування.
Водночас, це розширює кругозір і ерудицію здобувачів вищої освіти, розвиває
інтерес до інноваційної діяльності, зростають професійні та науковопрофесійні зв’язки з фахівцями різних країн.
Методологія конкретної науки розглядає як проблеми специфічні для
наукового пізнання у даній галузі, так і ті, що визначаються на більш високих
рівнях методології. Цей рівень досліджуваної нами проблеми містить ідеї,
положення, теорії та закономірності, що безпосередньо стосуються педагогіки
і вищої професійної освіти та пов’язані з такими напрямами, особливостями й
тенденціями розвитку сучасної освітньої системи, як: фундаменталізація,
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особистісно

орієнтоване

навчання,

демократизація,

неперервність,

інноваційний характер та інформатизація, що зумовлюють переосмислення
засад професійної підготовки.
Зазначимо, що у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності важливими є також окремі
положення

системного,

синергетичного,

діяльнісного,

компетентнісного,

акмеологічного, особистісно орієнтованого, андрагогічного, інноваційного
підходів, які передбачають аналіз означеної проблеми дослідження та
пропонують свої шляхи та методи її вирішення. Безперечно, усі вони мають
працювати в комплексі, при цьому доцільно пам’ятати, що підхід – це не просто
теорія, на його основі будується технологія, завдання якої – перетворення й
удосконалення освітнього процесу.
Отже, у системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності забезпечується можливість не тільки вивчення
вузькопрофесійних навчальних курсів, а й спеціальних дисциплін та засвоєння
спеціальних фахових знань.
Підсумовуючи

вище

зазначене,

можемо

зробити

висновок,

що

методологічними засадами професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти є: доцільність формування філософсько-методологічної
основи професійної підготовки майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр»
на філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях; розуміння
сутності

професійної

підготовки

з

урахуванням

філософських

теорій

конструктивізму, постмодернізму; використання методологічних знань для
моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти та педагогічних умов
розроблення цієї системи. Без сумніву, вироблення чіткого методологічного
апарату досліджуваної проблеми дозволить створити належне підґрунтя для
системи, що, в свою чергу, сприятиме ефективній роботі закладів вищої освіти,
якісній освітній і професійній інноваційній діяльності майбутніх педагогів.
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2.2. Методологічні

підходи

професійної

підготовки

майбутніх

магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Розглядаючи теоретичні основи проблеми професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, важливим є
аналіз методологічних підходів, що використовувалися у дослідженні.
У педагогічній теорії поняття «підхід» трактується як вихідна наукова
позиція проектування та моделювання об’єкта освітньої практики; властивість
діяльності в певній галузі освіти; аналіз певних освітніх процесів та явищ. Для
категорії «підхід» властиві такі компоненти: основні поняття; принципи як
вихідні положення здійснення педагогічної діяльності, що впливають на відбір
змісту, форм і способів організації навчання; методи і прийоми побудови
освітнього процесу (Селевко, Г., 2006, с. 71).
Наукові розвідки засвідчують наявність низки праць, у яких обґрунтовано
теоретичні

основи

підготовки

майбутніх

педагогів

на

засадах

таких

методологічних підходів: системного (В. Артюхов, В. Биков, В. Беспалько,
Ю. Дроботенко,

М. Корець,

О. Кустовська,

Р. Перченок,

І. Садовський,

Н. Фоміцька, Ю. Шабанова, Р. Шенон, Е. Юдін та ін.); компетентнісного
(Н. Александрова, І. Бех, Н. Бібік, О. Коберник, О. Пометун, О. Савченко та ін.);
гуманістичного

(В. Білоусова,

Е. Бондаревська,

О. Лисенко,

В. Мазуріна,

Д. Пащенко та ін.); діяльнісного (М. Каган, О. Леонтьєв, Н. Мирончук,
О. Носкова, С. Рубінштейн та ін.); культурологічного (Ю. Бойчук, Г. Гайсина,
І. Колмогорова, А. Погодіна, А. Шипова та ін.); аксіологічного (Ю. Бойчук,
С. Вітвицька, В. Кремень, В. Крижко та ін.); особистісно орієнтованого
(О. Дубасенюк, Л. Качалов, І. Якіманська та ін.).
Підходи у нашому дослідженні становлять методологічну основу, яка
дозволяє визначити напрямок дослідження. У науці немає обмежень щодо
кількості підходів, але основною вимогою є відповідність сучасному науковому
світогляду. Ми розглядаємо і використовуємо «підхід» як вихідне положення
моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
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освіти до інноваційної діяльності. Слушною є думка науковців про те, що
«Спрямованість на один із них дозволяє вибудувати стратегію освітньо-виховної
діяльності, здійснити наукове обґрунтування проектованої інноваційної
освітньої моделі» (Бондаревская, Е., Кульневич, С., 1999, с. 10).
Аналізуючи означену проблему, спираємося на такі взаємопов’язані
методологічні

підходи:

системний,

синергетичний,

діяльнісний,

компетентнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, андрагогічний,
інноваційний.
Зупинимося на їхній характеристиці.
Відповідно до предмету нашого дослідження розпочнемо аналіз із
системного підходу, який реалізується у системі професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Ґрунтовний аналіз наукової літератури доводить, що багато учених, таких
як С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Безпалько, О. Богданов, Х. Броді,
С. Гончаренко, Е. Гусинський, П. Друкер, Т. Ільїна, О. Ільєнко, В. Краєвський,
Н. Кузьміна, В. Кушнір, В. Луговий, О. Мармаза, В. Садовський, Г. Саймон,
В. Сластьонін,

Г. Щедровицький,

Е. Юдін

та

ін.

визначають

основою

педагогічних досліджень системний підхід (теорію систем), що відображає
загальний зв’язок і взаємозумовленість явищ і процесів навколишньої дійсності,
та є обов’язковою складовою загальнонаукової методології. Методологічна
специфіка системного підходу полягає в тому, що він орієнтує дослідника на
розкриття цілісності об’єкта через виявлення різних типів зв’язків та відношень
між елементами об’єкта та зведення їх в єдину теоретичну картину (Блауберг, И.,
Юдин, Э., 1973; Уемов, А., 1978; Философский энциклопедический словарь,
1983).
Відомий австрійський біолог і філософ Людвіг фон Берталанфі займався
науковими розробками відкритих систем у розв’язанні проблем біології і
генетики. Учений дійшов висновку, що методологія системного підходу є більш
широкою і може застосовуватися у різних галузях знань.
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У філософському аспекті системний підхід дає змогу формувати
системний погляд на навколишнє середовище на засадах цілісності й чіткої
організованості досліджуваного об’єкта, з урахуванням динамічності та
активності.
Як відомо, системний підхід є одним із фундаментальних класичних
підходів сучасного наукового пізнання, який передбачає дослідження явищ не
ізольовано, як автономну одиницю, а, передусім, як взаємодію і зв’язки різних
компонентів цілого, знаходження в системі цих відносин провідних тенденцій і
основних закономірностей (Гершунский, Б., 1998, с. 104).
Системний підхід, за С. Гончаренко, – це послідовність процедур для
створення складно організованого об’єкта як системи, а також спосіб опису,
пояснення, прогнозування поведінки таких об’єктів; дослідження складно
організованих об’єктів як комплексу взаємопов’язаних підсистем, поєднаних
загальною ціллю, що розкриває інтегративні властивості об’єкта як системи, а
також зовнішні й внутрішні зв’язки; цілісне бачення складно організованих
об’єктів дослідження (Гончаренко, С., Кушнір В., 2008, с. 5).
Дослідник І. Вільш стверджує, що системний підхід збільшує точність
вирішення проблем; сприяє отриманню якісних результатів, навіть таких, які
неможливо отримати іншим способом; здійснює синтез результатів, отриманих
в окремих дисциплінах; закладає підстави для кращої, ніж за застосування інших
методів, редукції складності ситуації до стану проблеми, яка вирішується
(Вільш, І., 2002, с. 30).
Аналіз наукових праць свідчить, що системний підхід як загальнонаукова,
міждисциплінарна, методологічна концепція ґрунтується на положенні про те,
що специфіка складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його
складових, а пов’язана передусім з характером взаємодії між елементами.
Причому зв’язок між компонентами є тісним й органічним і зміна тих чи інших
властивостей компонентів впливає на інші та на систему в цілому.
Логічним продовженням цих тверджень є те, що професійна підготовка
майбутніх магістрів початкової освіти вимагає системного підходу, оскільки
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заклади вищої освіти є частиною соціальної системи та становлять цілісну
соціально-педагогічну систему. Поняття «особистість магістранта» розуміється
нами як система, що також є характерним для цього підходу, а професійна
підготовка − як педагогічна система. Окрім того, важливою є системність змісту
професійної підготовки, без якого ні навчальна дисципліна в цілому, ні будь-який
з її елементів (модулів) не може існувати. Разом з тим, необхідною є системність
контролю, яка забезпечує формування здатності магістрантів трансформувати
набуті фахові уміння та навички. Також, системний підхід забезпечує
організацію системних дій, спрямованих на формування досліджуваної
професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності.
Варто зазначити, що термін «професійна підготовка майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності» має чітку структуру, до якої
входить низка компонентів, і схарактеризований як цілісне (системне) явище.
Окрім того, системний підхід дозволив змоделювати систему професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Таким чином, приходимо до висновку, що професійна підготовка
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності є системною
характеристикою; має власну структуру і головне – процес професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
розуміємо як систему, ефективність якої перевіримо експериментальним
шляхом.
Одним із важливих підходів у моделюванні системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності є
синергетичний, який склався недавно та з успіхом використовується у
дослідженні освітніх процесів. Цей підхід забезпечує оптимізацію освітнього
процесу через реалізацію міждисциплінарності та трансдисциплінарності, що
уможливлює розширення меж опанування навчальних дисциплін, використання
когнітивних схем однієї галузі в іншій, створення середовища діалогічного
спілкування учасників освітнього процесу.
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У Філософському словнику зазначається, що синергетика – сучасна теорія
самоорганізації, нове світобачення, що пов’язується з дослідженням феноменів
самоорганізації, нелінійності, неврівноваженості, глобальної еволюції, з
вивченням процесів становлення

«порядку через хаос» (І. Пригожин),

біфукарційних змін, незворотності часу, нестійкості як основної характеристики
процесів еволюції (Грищанов, А., 1998, 618 с.).
Загальновідомо, що синергетика – наука про взаємодію в системах різної
природи та самоорганізацію складних систем – виникнення нових якостей в
цілому, що складається із взаємодіючих об’єктів (Кремень, В., 2008, с. 811−812).
Термін «синергетика» (грец. sinergos – спільна дія, співробітництво) означає
сприяння, співпраця. Синергетика як один із новітніх наукових напрямів, може
вважатися

провідною

галуззю

міждисциплінарних

досліджень,

що

поширюються на всі сфери суспільного буття.
Засновником

синергетики

вважається

німецький

учений

Г. Хакен

(Хакен, Г., 1980), котрий уперше ввів це поняття в книзі «Синергетика». Згодом
стали з’являтися й інші праці, до прикладу, «Самоорганізація і культура»
А. Свідзинського, в якій для вивчення такого складного процесу, як культура,
використано методи синергетики (Свідзинський, А., 2008, 696 с.). Г. Моргунов у
праці «Соціоенергетика і освіта» намагається сформувати образ синергетичної
моделі гармонічного підходу до розвитку сучасної освіти з швидкою й
довгостроковою корекцією освітньо-виховних процесів, зокрема, розроблена
структурно-параметрична синергетична модель освітнього закладу, для якого
створена «м’яка» математична модель функціонування (Моргунов, Г., 2005,
с. 152). Ще один підхід до формування синергетичної моделі освіти розглянуто
в монографії С. Капіци, С. Курдюнова, Г. Малинецького «Синергетика й
прогнози майбутнього». Основна причина залучення синергетичного підходу до
освітянських процесів міститься «у відомій якості інтегративності подібних
нелінійних дисипативних структур й можливості стрибкоподібного переходу від
кількісних змін їх параметрів до якісно нових структурних утворень (Капица С.,
Курдюмов, С., Малинецкий, Г., 1997, с. 128).
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Поява синергетики, на думку її засновників, є ще одним кроком вперед
сучасної науки. «Сьогодні, – зазначає І. Пригожин, – коли фізика намагається
конструктивно включити нестабільність до картини універсума, спостерігається
зближення внутрішнього і зовнішнього світів, що, можливо, є однією з
найважливіших культурних подій нашого часу» (Пригожин, И., 1991, с. 45–57).
Синергетичний підхід як інноваційна методологія педагогічної освіти
знайшов своє відображення в дослідженнях О. Вознюка, О. Дубасенюк,
О. Іонової, І. Зязюна, В. Кременя, С. Кузікової, В. Мельникова, Я. Москальової,
Л. Ткаченко, Т. Тюріної, О. Робуль та ін.
Науковці

І. Кудрявцев

та

С. Лєбєдєв,

синергетичну

систему

характеризують як здатність утворювати множинність структур, що виникають
параметри, яких визначаються властивостями самої системи і характером
взаємодії з навколишнім середовищем. Саме це визначає здатність цих систем до
еволюції – послідовної зміни структур у процесі розвитку (Кудрявцев, И.,
Лебедев, С., 2002, с. 55−63).
Основоположною складовою синергетичної парадигми в педагогіці є
принцип самоорганізації складної системи, зазначає Л. Ткаченко (Ткаченко, Л.,
2013, с. 18−21). Цінними вбачаємо наукові погляди В. Кременя, котрий
стверджує, що: «педагогічна синергетика дає можливість по-новому підійти до
розроблення проблем розвитку педагогічних систем і педагогічного процесу,
розглядаючи їх насамперед з позиції відкритості, співтворчості та орієнтації на
саморозвиток» (Кремень, В., 2006, с. 4−9).
«Синергетика як методологічна парадигма безпосередньо стосується
філософії людиноцентризму, яка є виміром сучасної людини. Це означає, що в
умовах сучасного інформаційного світу … недоцільно користуватися старими
методами і моделями, оскільки вони використовують як базисні методи
лінійного мислення й лінійних «наближень» (Кремень, В., Ільїн, В., 2012, с. 279).
Відтак, академік І. Зязюн стверджує, що синергетика дає розгорнуте
уявлення про те, як з хаосу виникає впорядкована складність. Учений підводить
читача до бачення універсальної єдності світу, дозволяє наочно проілюструвати
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єдність у різноманітності і різноманітність у єдності. Синергетика допомогла
науковому співтовариству усвідомити нелінійність, багатофакторність та
ймовірність реального світу, поліваріантність шляхів його розвитку і
неможливість описання цього в межах класичних теорій і моделей з їх лінійним
уявленням про розвиток і самоорганізацію. Це та єдина процесуальна модель
світу – синергетична, через призму якої світ є ієрархією взаємодіючих систем, в
якій все – нежива й жива природа, суспільство й культура, життя й творчість
людини – взаємопов’язані й підпорядковані єдиним вселенським законам
(Зязюн, І., 2008, 608 с.).
У використанні синергетики в освіті академік І. Зязюн виокремлює три
важливі складові: дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики у зміст освіти;
використання їх у моделюванні і прогнозуванні розвитку освітньо-виховних
систем; використання в управлінні навчально-виховним процесом. Через
синергетику можна досягти більш глибокого розуміння складних феноменів
психіки і креативності людини. Вона стане в пригоді для зняття деяких
психологічних бар’єрів, зокрема, страху перед складними системами, страху
перед хаосом, допоможе побачити і відчути красу і подвійність природи,
конструктивність і деструктивність хаосу. «Синергетика – це устремління
людини в глибини матеріального і духовного світу, шлях до пізнання глибинних
пластів Всесвіту» − стверджував академік І. Зязюн (Зязюн, І., 2008, с. 451).
Цілком поділяємо висновки, зроблені Л. Ткаченко стосовно того, що з
позицій синергетики, розвиток особистості є постійним рухом від одного стану
системи до іншого, в якому хаос, випадковість, створення/руйнування,
проходження точок біфуркації є природними станами системи, що, послідовно
змінюючи один одного, вибудовують безперервний ланцюг перетворень
(Ткаченко, Л., 2013, с. 18−21).
У світлі означеної проблеми, цікавими є ключові положення синергетичної
методології, які пропонує Н. Протасова:
‒ складно організованим системам не можна нав’язувати шляхи розвитку, а
необхідно сприяти їхнім власним тенденціям розвитку;
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‒ хаос може бути конструктивним джерелом, з нього може народжуватися
нова організація системи;
‒ у певні моменти нестабільності малі збурення можуть мати макронаслідки
й розвиватися у макроструктури, зокрема, дії однієї конкретної особистості
можуть впливати на макросоціальні процеси;
‒ для складних систем існує декілька альтернативних шляхів розвитку, але
на певних етапах еволюції проявляє себе певна переддетермінованість
розгортання процесів і теперішній стан системи визначається не лише її
минулим, а й майбутнім;
‒ складно організована система вбирає в себе не лише простіші структури і
не є звичайною сумою частин, а породжує структури різного віку у єдиному
темпо-світі;
‒ з урахуванням закономірностей та умов перебігу швидких, лавиноподібних
процесів і процесів нелінійного саморозвитку систем, можливо ініціювати
ці процеси шляхом управлінських дій людини. (Протасова, Н., 2000, с. 281–
282).
Проаналізувавши думки багатьох учених, визначаємо, що синергетичний
підхід

розкриває

суттєво нові діалектичні принципи взаємодії таких

протилежних начал,

як: упорядкування

і хаос,

сталість і змінність,

передбачуваність і непередбачуваність тощо. Окрім того, цей підхід приводить
до нового діалогу людини із самою собою та з іншими людьми, розвиваючи
людські схильності до компромісів, толерантності, відповідальності перед
майбутнім. Ідеї синергетики знаходять широке застосування в освітньому
просторі, коли педагогічні системи починають аналізуватися в термінах
синергетичної теорії самоорганізації. Відтак, Національна стратегія розвитку
освіти

в

Україні

на

2012−2021

роки

(2013)

передбачає

врахування

синергетичного підходу як інновацію, що полягає у взаємодоповненні суміжних
середовищ:

особистісного,

етнокультурного

та

інформаційно-освітнього

середовища навчального закладу. Тобто, людина, її неповторна особистість

144
розвивається не окремо від зовнішнього світу і не стоїть над природою, а є одним
цілим з нею, що революціонізує за єдиними законами світобудови.
Вважаємо за доцільне у процесі моделювання системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
використовувати синергетичний підхід, який пояснює систему професійної
підготовки як таку, що самоорганізовується. Окрім того, системами у вищій
освіті є здобувачі вищої освіти, у нашому випадку, це майбутні магістри
початкової освіти, викладачі, їхній суб’єкт-суб’єктний взаємозв’язок тощо.
Синергетичний підхід забезпечує цілісність змісту професійної освіти майбутніх
фахівців освітнього рівня «Магістр» за рахунок формування ґрунтовної
відкритої системи знань і умінь, які не лише ефективно використовуються у
інноваційній діяльності, але й оперативно перебудовуються та оновлюються
відповідно до змін у сучасній науці.
З урахуванням викладених основних положень синергетичного підходу,
пропонуємо основні вимоги до професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності:
– процес професійної підготовки має бути відкритою системою, тобто,
складатися з підсистем, між якими відбувається обмін інформацією;
– необхідно

збагачувати

освітній

процес

синергетичними

методами

навчання, такими як: самоосвіта, стимулююче навчання, нелінійний діалог
учасників освітнього процесу, навчання як адаптивна модифікація, які
сприятимуть формуванню світоглядних, методологічних і синергетичних
знань і умінь;
– основою сучасної вищої освіти повинні стати не стільки навчальні
дисципліни, скільки способи мислення та інноваційна діяльність, тобто,
ЗВО мають створити умови не лише для забезпечення майбутнього
педагога

ґрунтовними

професійними

знаннями,

навичками

для

формування його світогляду на основі сучасної наукової картини світу, а й
розвитку самостійного, критичного, творчого мислення, умінь і навичок
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контролю, прогнозування, своєчасного прийняття обґрунтованих рішень,
сприяти соціальній самореалізації особистості та академічній мобільності.
Із викладених позицій випливає розуміння реалізації синергетичного
підходу в системі професійної підготовки, зокрема, не сформувати і, навіть, не
виховати, а знайти й підтримати, розвинути професійний потенціал майбутніх
магістрів

початкової

самореалізації,

освіти

саморозвитку,

й

закласти
адаптації,

механізми

самовизначення,

саморегуляції,

самозахисту,

самовиховання, що необхідні для інноваційної діяльності.
У практичному контексті, аналіз наукової літератури з означеної
проблематики дозволив виділити основні шляхи реалізації синергетичного
підходу у системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності: створення єдиного міждисциплінарного простору у
закладі вищої освіти; інноваційний тип відносин між усіма учасниками
освітнього

процесу,

що

передбачає

взаємодію

на

правах

рівності,

співробітництва, співтворчості, взаємної допомоги, академічної доброчесності;
використання синергетичних методів навчання: самоосвіта, нелінійний діалог;
внесення змін у програми фундаментальних та фахових дисциплін з
використанням основних понять синергетики.
Узагальнюючи вище зазначене, можна зробити висновок, що використання
синергетичного підходу у моделюванні системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності сприяє
збагаченню освітнього процесу діалоговими прийомами і методами педагогічної
взаємодії, що інтенсифікує процес особистісно-професійного зростання
майбутніх педагогів. Діалог думок, мотивів, ціннісних установок молоді та
дорослих сприяє формуванню духовно збагаченої, морально й емоційно
сприятливої атмосфери у закладах вищої освіти. У той же час, синергетичний
підхід є міждисциплінарним напрямом наукових досліджень і може слугувати
методологічним підґрунтям у системі професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Згідно логіки нашого дослідження, доцільно розглянути діяльнісний
підхід, становлення якого в педагогіці тісно пов’язане з розвитком теорії
діяльності в психології. Основи діяльнісного підходу у психології закладено
О. Леонтьєвим (Леонтьев, А., 2004, 346 с.) та ін. Цей підхід ґрунтується на
сукупності психолого-педагогічних досліджень, у яких, психіка і свідомість, їх
формування і розвиток визначаються з позиції предметної діяльності суб’єкта,
тобто, психіка особистості нерозривно пов’язана з її діяльністю, і діяльністю
обумовлена. Свого часу Д. Дьюї запропонував концепцію «навчання через
діяльність».
Аналіз діяльнісного підходу здійснювали такі науковці, як: Л. Виготський,
Н. Дюшеєва, Ю. Кузнецов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.). Вітчизняні учені
акцентують увагу на соціальній активності особистості у процесі діяльності:
«Діяльність – це форма активності, що характеризує здатність людини чи
пов’язаних з нею систем бути причиною до змін у бутті» (Шинкарук, В.,
Бистрицький, Є., Булатов, М., 2002, с. 163). Особливу увагу привертають
міркування Ю. Бабанського про те, що діяльнісний підхід до процесу
професійно-педагогічної підготовки дозволяє більш повно, різнобічно і в певній
послідовності розташувати його основні компоненти, більш конкретно
визначити місця суб’єктів та умови навчання, розглянути у взаємозв’язку його
соціальний (цілі, зміст), психологічний (мотиви, воля, увага та ін.),
кібернетичний (планування, організація, регулювання, контроль) аспекти, які не
просто сумуються в дидактичному описі цілісного процесу навчання
(Бабанский, Ю., 1982, с. 118).
З поняттям «діяльнісний підхід» тісно пов’язане поняття «діяльність». За
твердженням психологів (К. Абульханової-Славської, Н. Сидорчук), діяльність є
відкритою системою у сенсі формування особистості. Цей висновок дає підстави
для

моделювання

навчального

процесу

як

системи,

що

«актуалізує

пріоритетність самостійної діяльності студентів задля оволодіння новими
професійними компетентностями й удосконалення набутих» (АбульхановаСлавская, К., 1980, с. 58).
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З позиції педагогічної науки діяльність розглядається як активна взаємодія
людини з навколишнім світом, у процесі якої вона виступає як суб'єкт, що
цілеспрямовано впливає на об'єкт і задовольняє таким чином свої потреби. За
визначенням Я. Крушельницької, діяльність – це форма активного відношення
людини до дійсності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які
пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних і духовних)
цінностей та засвоєнням суспільного досвіду (Крушельницька, Я., 2000, 232 с.).
В Українському педагогічному словнику поняття «діяльність» подано як
форму психічної активності особистості,

спрямовану на

пізнання

та

перетворення світу й самої людини. Діяльність складається з дрібних одиниць –
дій, кожній з яких відповідають конкретна мета і завдання; до її складу входять
також засоби, умови і результат (Гончаренко, С., 1997, с. 98).
У контексті нашого дослідження діяльнісний підхід розглядаємо з позиції
активної організації професійної підготовки магістрантів, у якій формуються
професійні уміння планувати власну інноваційну діяльність, аналізувати її та
давати оцінку її результатів. Варто зазначити, що у діяльності здійснюється
ґрунтовне засвоєння знань, формується здатність до самонавчання, самоосвіти
та активності. Разом з тим, діяльнісний підхід передбачає орієнтацію на розвиток
творчого потенціалу особистості та дає змогу враховувати індивідуальні
особливості кожного здобувача вищої освіти через включення його у діяльність,
яка сприяє самореалізації, особистісному зростанню та професійній готовності
до інноваційної діяльності (Балл, Г., 2003, с. 128).
Варто погодитися з думкою О. Проскурняк про те, що «особистість
формується і виявляється в діяльності» (Проскурняк, О., 2011, с. 57−63). Це
означає, що всі види діяльності мають динамічний характер, тобто, життєві
позиції суб'єкта змінюються відповідно до перебігу діяльності від суб'єкта до
об'єкта. Звідси випливає, що опрацьовуючи відповідний теоретичний матеріал,
магістранти можуть змінювати власну позицію, оскільки, самостійне засвоєння
інформації впливає на становлення їхньої світоглядної позиції, формування
професійних пріоритетів, корекцію поглядів. Це особливо важливо в
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професійній підготовці майбутніх педагогів, котрі мають бути підготовленими
до постійних освітніх трансформацій, викликаних соціальними чинниками.
Приходимо до висновку, що умовою ефективної професійної підготовки є
активна діяльність магістрантів у процесі оволодіння методологічним,
теоретичним, практичним та соціальним змістом. Приміром, майбутні магістри
початкової освіти активно залучаються до проведення лекційних та практичних
занять у процесі науково-дослідної та виробничої асистентської практики. Вони
здійснюють самостійну підготовку до даного виду роботи, актуалізуючи
засвоєнні знання у процесі вивчення фахових дисциплін. У свою чергу, викладач
скеровує діяльність магістрантів, консультує їх щодо методики проведення
практичних занять у формі дискусії, розв’язання проблемних педагогічних
ситуацій, моделювання педагогічних систем, захисту проєктів тощо. Також
діяльнісний підхід реалізовується при проходженні магістрантами виробничої
практики у початковій школі, яка будується за принципом комплексності і
цілісності характеру діяльності. У контексті реалізації ідей Нової української
школи, магістранти виготовляють наочний матеріал, у тому числі і тематичні або
інтерактивні папки – лепбуки. Це активізує їхню творчість, що є беззаперечним
мотиваційним рушієм у процесі їхньої професійної підготовки до інноваційної
діяльності. Важливою складовою практики є проведення психолого-педагогічної
діагностики, спрямованої на вивчення особистості дитини та соціометричне
дослідження групи. Водночас, варто зазначити, що відповідно до Концепції
«Нова українська школа» (2016) випускник закладу – це інноватор, здатний
змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого
розвитку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.
Загалом, діяльнісний підхід дозволив організувати професійну підготовку
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності як процес
навчання, спрямований на формування у них фахових та ключових
компетентностей за допомогою інноваційних форм, методів та технологій
навчання.
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Узагальнюючи

викладене,

зазначимо,

що

моделювання

системи

професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти на основі
діяльнісного підходу сприяє підвищенню рівня їхньої практичної професійної
готовності до інноваційної діяльності.
Універсальним для нашого дослідження є компетентнісний підхід (І. Бех,
Н. Бібік, О. Глузман, О. Локшина, В. Луговий, Н. Нагорна, С. Ніколаєва,
О. Овчарук, Н. Побірченко, О. Пометун, О. Савченко, В. Химинець, Л. Хоружа,
А. Ярошенко та ін.), який активно впроваджується у сучасній європейській
системі освіти.
Як відомо, сучасний світ вимагає від молоді здатності якісно та оперативно
реагувати

на

інноваційні

відповідальними

зміни,

громадянами,

бути

самодостатніми,

успішними

людьми,

ініціативними,

тобто,

професійно

компетентними. Водночас, українське суспільство потребує фахівців з
інноваційним мисленням та сформованим прагненням реалізовувати власні ідеї
у суспільній життєдіяльності, зумовленої інформаційними, економічними,
соціальними,

політичними,

культурно-релігійними

процесами

третього

тисячоліття. Як зазначено у Законі України «Про вищу освіту» (2014), зміст
вищої освіти, зумовлений цілями і потребами суспільства. Система знань, умінь
і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей фахівця має бути
сформована в процесі навчання з урахування перспектив розвитку суспільства,
науки, техніки, технологій, культури і мистецтва. Відтак, відповідно до Закону
магістерський рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених
теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю
(чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної
діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання
завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності»
(Закон України «Про вищу освіту»). Навчання за магістерськими програмами
передбачає

підготовку

фахівців

з

високим

рівнем

самостійності

та

відповідальності у вирішенні професійних завдань. Як показує досвід, для цього
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потрібні не лише ґрунтовні знання з фахових предметів, а й ефективне їх
застосування на практиці та уміння навчатися упродовж життя. Саме тому
актуальним постає завданням реалізації компетентнісного підходу у системі
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, який передбачає формування і розвиток професійних та ключових
компетенцій особистості. Компетентнісний підхід уважається ключовою
інноваційною ідеєю сучасної освіти. Водночас, ідея компетентнісного підходу −
одна із відповідей на запитання, який результат освіти необхідний особистості і
затребуваний сучасним суспільством. Окрім того, проблема застосування
компетентнісного підходу до формування професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності спрямовує нас до
розкриття ключових понять: «компетентність» і «компетенція». У нашому
дослідженні застосовуватимемо ці поняття відповідно до Енциклопедії освіти, в
якій компетенції – «це відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма
(вимога) до освітньої підготовки учня, котра необхідна для якісної продуктивної
діяльності в певній сфері, тобто, соціально закріплений результат». Наслідком
набуття

компетенції

є

компетентність,

яка

передбачає

особистісну

характеристику, ставлення до предмета діяльності (Кремень, В., 2008, с. 409).
Презентованість використання поняття «компетентнісний підхід» у
нормативно-правових і концептуальних документах, у наукових розвідках
вітчизняних і зарубіжних педагогів свідчить, що цей підхід стає реалією сучасної
освіти та активно реалізується у освітньому процесі закладів вищої освіти.
Цілком логічним продовженням цього твердження є погляди академіка І. Беха,
котрий зазначає: «компетентнісний підхід виступив освітньою відповіддю на
актуальні потреби сучасного суспільства, особливо ринку праці» (Бех, І., 2008,
4).
Загальновідомо, що проблема формування компетентної особистості стала
предметом глибокого і різнобічного дослідження, яке проводять міжнародні
організації, що працюють у сфері освіти, − ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Ради
Європи,

Організації

європейського

співробітництва,

Міжнародного
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департаменту стандартів та ін. Формування нової системи вищої освіти в Україні
не означає недосконалість попередньої, а в умовах, коли вимоги та потреби
ринку інтелектуальної праці швидко змінюються, система вищої освіти повинна
надавати можливість здобувачам вищої освіти отримувати не тільки теоретичну,
але й ґрунтовну практичну професійну підготовку. Важливою є підготовка
компетентного фахівця, котрий глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві,
уміє творчо використовувати набуті знання на практиці, а також уміє працювати
у колективі.
Аналіз наукового доробку з означеної проблеми дозволяє виділити три
етапи становлення компетентнісного підходу в освіті (competence-based
education):
Перший (1960–1970 рр.) − уведення у науковий апарат категорії
«компетенція», створення передумов розмежування понять компетенція та
компетентність.
Другий (1970–1990 рр.) − використання категорії компетенція та
компетентність у теорії і практиці навчання мові, професіоналізму в управлінні,
менеджменті, в навчанні спілкуванню, розробляється зміст поняття «Соціальні
компетенції/компетентність».
Третій (починаючи з 1990-х рр.) − характеризується цілісною інтеграцією
підходу в національні освітні системи, що знаходить відображення в розробці
документів ЮНЕСКО, впровадженні даного підходу у рамках Болонського
процесу.
Зазначимо, що науковці по-різному тлумачать поняття компетентнісного
підходу. Останнім часом він стає все більш поширеним і претендує на роль
концептуальної основи освітньої політики, здійснюваної як державами, так і
впливовими міжнародними організаціями, підсилює практичну орієнтацію
освіти, підкреслює значення досвіду, умінь та навичок, що спираються на
наукові знання.
Розвідки з означеної проблеми доводять, що в основу компетентнісного
підходу до визначення сутності професійної підготовки майбутніх педагогів
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покладено прагнення до реалізації основних завдань: освіта повинна формувати
у здобувачів вищої освіти якості, необхідні для реалізації професійної
інноваційної діяльності; критерії та параметри оцінки результатів сучасної
освіти повинні бути уніфіковані і виражатися у термінах і результатах, які
можуть бути інтерпретовані та враховані в освітньому закладі будь-якої країни.
Цілком

слушно,

на

наш

погляд,

зазначає

Н. Побірченко,

що

компетентністний підхід можна розглядати не лише як засіб оновлення змісту
освіти, але і як механізм приведення його у відповідність до вимог сучасності
(Побірченко, Н., 2012, с. 24−31).
Компетентнісний підхід як напрям модернізації освіти обґрунтував
В. Луговий. На його думку, саме в компетентнісному підході відображено зміст
освіти, що не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає
набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових
функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Компетентнісний підхід зумовлює
не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які
виникають у життєвих ситуаціях (Луговий, В., 2009а, с. 13–25).
На увагу заслуговують міркування А. Ярошенка, котрий розглядає
компетентнісний підхід як «один із напрямків модернізації освіти і такий, що
передбачає високу готовність випускників закладів вищої освіти до успішної
діяльності в різних сферах завдяки сформованості в них системи ключових
компетенцій та відповідає прийнятій у більшості розвинених країн загальній
концепції освітнього стандарту і прямо пов’язаний з переходом в конструюванні
змісту освіти й систем контролю його якості на систему ключових
компетентностей» (Ярошенко, А., 2013, с. 5−12).
Дослідники О. Пометун та О. Овчарук, компетентнісний підхід розуміють
як спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових
(базових) і предметних компетентностей особистості, результатом якого
повинно стати формування загальної компетентності людини, що є сукупністю
ключових

компетентностей,

(Пометун, О., 2003, с. 65−69).

інтегрованою

характеристикою

особистості
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Дослідниця

С. Вітвицька

розглядає

компетентнісний

підхід

через

сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності відносно певних процесів
і явищ, необхідних, щоб якісно та продуктивно діяти (Вітвицька, С., 2009,
с. 168). Іншими словами, компетентнісний підхід орієнтує систему освіти не
тільки на накопичення знань в процесі навчання, а й на уміння використовувати
отримані знання, впроваджувати їх у професійну діяльність.
Нам імпонує думка О. Дубасенюк, котра стверджує, що компетентнісний
підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, в якому поєднуються
елементи професійної і загальної культури (рівень освіченості, достатній для
самоосвіти

і самостійного

вирішення

пізнавальних проблем),

досвіду

педагогічної діяльності та педагогічної творчості, що конкретизується у певній
системі знань, умінь, готовності до професійної діяльності (Дубасенюк, О., 2011,
с. 11). В. Луговий виокремлює та узагальнює основні ідеї компетентнісного
підходу: компетентнісний підхід не є принципово новим для вищої освіти,
оскільки вона завжди орієнтувалася на набуття узагальнених способів
діяльності; компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам,
вона їх вміщує, хоча не є їхньою простою сумою; компетентність охоплює не
тільки когнітивну та операціонально-технологічну складові, а й мотиваційну,
етичну, соціальну, поведінкову, містить результати навчання, систему ціннісних
орієнтацій, тому компетентності формуються не тільки під час навчання, а й під
впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо. (Луговий, В., 2009b,
с. 13–25).
Особливий інтерес для нашого дослідження становлять наукові розробки
С. Іванової,

котра

стверджує,

що професійна

компетентність

педагога

складається з чотирьох компонентів, які формуються під час навчання у ЗВО та
вдосконалюються у процесі подальшої професійної діяльності: спеціальна
складова – володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні,
здатність проектувати свій професійний розвиток; соціальна складова –
володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю,
співробітництво, а також прийнятими в даній професії прийомами фахового
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спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці;
індивідуальна складова – володіння прийомами самореалізації та розвитку
індивідуальності у межах професії, готовність до фахового зростання, вміння
раціонально організувати свою працю без перевантажень; особистісна
складова – володіння прийомами особистісного самовираження та саморозвитку
засобами протистояння професійним деформаціям особистості (Іванова, С.,
2008, с. 106–110).
Компетентністний підхід є концептуальною основою вищої освіти, що
визначено Національною стратегією розвитку освіти України на 2012–
2021 роки, Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.), Законом України «Про
освіту» (2017 р.), Проєктом Стратегії реформування вищої освіти в Україні до
2020 року, Проєктом Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр.,
Концепцією «Нова українська школа» (2016) та іншими нормативними
документами. Цей підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації
цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. Варто
згадати, що формула Нової української школи пропонує дев’ять ключових
компонентів, одним із яких є: «новий зміст освіти, заснований на формуванні
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві»
(Концепція «Нова українська школа», 2016).
На Рис.2.1. представлено основні поняття, що формують методологічне
підґрунтя реалізації компетентнісного підходу у системі професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Зазначимо, що використання компетентнісного підходу у моделюванні
системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності забезпечує

досягнення

високого рівня

якісної

професійної підготовки, результатом якої є особистість майбутнього фахівця,
здатного діяти в інноваційному освітньому середовищі. Окрім того, у контексті
компетентнісного підходу професійна готовність репрезентується як процес
оволодіння

майбутніми

компетентністю.

магістрами

початкової

освіти

інноваційною
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Поняття, що формують методологічне підгрунтя
реалізації компетентнісного підходу у системі професійної
підготовки майбутніх магістрі початкової освіти
до інноваційної діяльності
компетеніція,
компетентність

знання, уміння,
навички, досвід,
цінності,
мотиви, якості
Я-концепція

компетентнісний
підхід

професійні компетенції,
освітні компетенції,
ключові компетенції,
предметні компетенції

результат навчання,
готовність до
інноваційної
діяльності,
якість освіти

Рис. 2.1. Поняття, що формують методологічне підґрунтя реалізації
компетентнісного підходу у системі професійної підготовки
майбутніх магістрі початкової освіти до інноваційної діяльності
На основі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження, визначаємо
інноваційну компетентність майбутніх магістрів початкової освіти як
інтегровану здатність магістрантів, що поєднує теоретичні знання,
практичні уміння та навички, морально-етичні цінності, способи мислення,
професійні, світоглядні і громадянські якості, позитивне ставлення до
інноваційної діяльності, та спрямована на використання нововведень, інновацій.
Вважаємо,

що

інноваційна

компетентність

майбутніх

магістрів

початкової освіти є сукупністю компетенцій, до яких належать:
‒ інформаційно-аналітична – наявність психолого-педагогічних, науковометодичних, світоглядних знань для здійснення інноваційної діяльності;
здатність

навчатися

й

оволодівати

сучасними

знаннями,

зокрема,

інноваційними підходами, системами, методиками, технологіями тощо;
знання чинного нормативного забезпечення початкової освіти, вищої освіти
тощо;
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‒ дослідницько-праксеологічна – здатність приймати обґрунтовані рішення,
виявляти та вирішувати проблеми у процесі інноваційної діяльності;
‒ регулятивна – активність, оцінювання результатів власної інноваційної
діяльності, рефлексія;
‒ організаційно-комунікативна – здатність спілкуватися державною мовою на
професійному рівні; здатність до активної взаємодії з різними суб’єктами
комунікації; вільне володіння іноземною мовою; здатність до застосування
сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій у професійній
діяльності;

навички

роботи

в

цифровому освітньому середовищі;

систематичне підвищення професійно-педагогічної кваліфікації;
‒ творча – здатність до нестандартного, творчого розв’язання завдань у
процесі інноваційної діяльності; креативність в організації освітнього
процесу; наявність організаторських, прогностичних, проєктивних умінь і
навичок; здатність до саморозвитку і модернізації власної інноваційної
діяльності.
З огляду на вище зазначене, можемо сказати, що компетентнісний підхід у
системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності надає їм можливості: аналізувати і систематизувати на
науковій основі практичний досвід інноваційної діяльності; прогнозувати,
планувати очікувані результати діяльності та успішно управляти освітніми
процесами; оптимально використовувати ресурси з метою практичного
розв’язання завдань інноваційного характеру; створювати сприятливі умови для
розвитку

творчої

особистості;

розробляти,

впроваджувати

інноваційні

технології; вибирати найоптимальніші технології, сукупність методів, прийомів
з метою досягнення успіху у власній інноваційній діяльності.
Акцентується увага на практичному результаті, тобто, на здатності
магістрантів практично діяти, використовуючи набуті знання, уміння та навички,
здійснювати власний професійний саморозвиток та дбати про формування
професійної готовності до інноваційної діяльності у різних сферах. Приміром,
формування професійної компетентності у здобувачів вищої освіти можна
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здійснювати за допомогою проєктного навчання. Широкого використання у ЗВО
набули проєктні технології: телекомунікаційні проєкти, проєкти за технологією
Інтел «Навчання для майбутнього», веб-квести. Навчання з використанням
методу проєктів сприяє розвитку навичок самостійного одержання знань,
використання інноваційних технологій навчання, за умови наявних предметних
знань уже одержаних під час навчання та з урахуванням засвоєння нових.
Доцільно створювати реальні педагогічні ситуації. Особливого значення набуває
правильна організація самостійної роботи магістрантів з дотриманням умов:
поєднання аудиторної і позааудиторної самостійної роботи та методик її
здійснення;

створення

необхідного

навчально-методичного

забезпечення

самостійної роботи; здійснення систематичного контролю за результатами
самостійної

роботи

студентів.

Окрім

того,

ефективна

реалізація

компетентнісного підходу у системі професійної підготовки передбачає
впровадження наступних умов: оновлення методів навчання для сприяння та
формування інноваційної компетентності; застосування інноваційних методів
навчання і виховання на компетентнісній основі, що передбачає формування та
вирішення практичних проблемних ситуацій із використанням ігрових методів;
впровадження різноманітних форм спілкування: конференції, лекції-дискусії,
лекції-консультації,

застосування

альтернативних

оцінювальних

систем

навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Разом з тим, необхідно посилити
професійну спрямованість навчання у ЗВО за рахунок теоретичної і практичної
підготовки; збільшити частку дисциплін за вибором для більш повного
ознайомлення студентів з особливостями майбутньої інноваційної діяльності;
застосовувати інноваційні педагогічні та інформаційні технології, які сприяють
наближенню навчальної діяльності до майбутньої інноваційної діяльності. На
перспективу доцільно розробляти нові професійно-орієнтовані дисципліни та
ґрунтовне навчально-методичне забезпечення тощо.
Вважаємо,

що

використання

компетентнісного

підходу допоможе

сформувати у майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр» інноваційну
компетентність, складовими якої є важливі професійні здатності, зокрема:
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здатність організовувати інноваційну діяльність; здатність застосовувати
інноваційні методи під час проведення занять; здатність до комунікацій у
професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в
колективі; дотримання ідей педагогіки партнерства.
Загалом, можна зробити висновок, що моделювання системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
крізь призму компетентнісного підходу передбачає формування вмотивованої
компетентної особистості, здатної: швидко орієнтуватися в інформаційному
просторі, що динамічно розвивається й постійно оновляється; одержувати,
використовувати, створювати різноманітну інформацію; виявляти самостійність
у постановці завдань та їх вирішенні; приймати обґрунтовані рішення,
вирішувати проблеми на основі отриманих знань, умінь і навичок, брати на себе
відповідальність за отриманий результат; активно й зацікавлено пізнавати світ,
усвідомлювати цінність знань, науки, творчості, освіти й самоосвіти для життя
та діяльності; навчатися упродовж усього життя, застосовувати отримані знання
на практиці.
Не менш важливим методологічним підходом у нашому дослідженні є
акмеологічний. Адже, нині активно розробляються практико-орієнтовані
акмеологічні технології, орієнтовані на професійну підготовку особистості.
Важливо відзначити, що акмеологічний підхід впливає на особистіснопрофесійне становлення суб’єктів педагогічної освіти та їхню взаємодію.
Водночас він постає як стратегічний орієнтир, що спрямовує педагогічний
процес

на

акмеологічну

(творчо-вершинну,

самоактуалізаційну,

самореалізаційну) якість особистісного та професійного становлення людини,
тобто, на досягнення нею вершин у фізичному, духовно-моральному й
професійному розвитку.
Термін «акмеологія» був уведений у науковий обіг М. Рибніковим
(1928 р.). Теоретико-методологічний фундамент акмеології як науки був
створений психологами, які розвивали концептуальні ідеї Б. Ананьєва щодо
розв’язання проблем розвитку цілісної людини, здатної досягати максимальних
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вершин у своєму індивідуальному, особистісному та суб’єктно-діяльнісному
розвитку і реалізуватися як активній особистості та професіоналу. Важливими є
ідеї про цінність людського життя, його унікальність, здатність людини до
творчості та самовдосконалення. Так, «акме» (від грецьк. – «вища точка,
вершина») розглядається як феномен людської природи, вершина зрілості,
багатовимірна характеристика стану особистості.
Загалом, акмеологія успішно вирішує завдання досягнення вершин
майстерності та професіоналізму засобами навчання та формуючого впливу на
особистість, сприяє формуванню ціннісного ставлення до самовдосконалення й
саморозвитку. Внутрішніми умовами досягнення професійного акме є
мотивація, активність, цілеспрямованість, здатність мобілізувати професійні
можливості, сконцентруватися на меті, прагнення до збереження і примноження
своїх досягнень. Зовнішніми умовами вияву акме в професійному розвитку є
сприятливе середовище, яке спонукає особистість до розкриття її справжніх
професійних можливостей, а також наявність подій, які можуть стати поштовхом
до кульмінацій у професійному розвитку.
Науково доведено, що акмеологія розглядає не будь-які процеси навчання
і виховання, а ті, які визначають рух до вершин зрілості, мають висхідний,
випереджаючий характер. Окрім того, вивчає співвідношення загального
особистісного розвитку людини з професійним, взаємозв’язок етапів її
соціологізації і професійного становлення. Акмеологія досліджує, яким чином
особистість у процесі засвоєння професійних нормативних вимог визначає для
себе оптимальну індивідуальну стратегію (акмеограму) досягнення вершин
професіоналізму, враховуючи неповторне поєднання своїх потреб, можливостей
і здібностей.
Теоретико-методологічні засади акмеології визначаються сукупністю
положень

про

сутність

людини,

як

суб’єкта

ціліснісного

духовного,

особистісного, професійного саморозвитку й самовдосконалення, що розкриті в
працях А. Деркач, О. Дубасенюк, С. Кузікова, Н. Кузьміна, А. Маркової,
Л. Мітіної, А. Реана, Л. Рибалко та ін.)
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На сучасному етапі найбільш розробленими є напрями акмеології, що
пов’язані з дослідженням особистісно професійного розвитку особистості,
зокрема:
філософський (І. Зязюн, В. Кремень та ін.), який будується на парадигмі
розвитку

людської

психіки

у

філогенетичному,

І. Бех,

В. Семиченко,

онтологічному

та

гносеологічному аспектах;
психологічний

(Г. Балл,

В. Рибалка

та

ін.),

спрямований на розвиток ідей щодо: духовності професіонала як засобу
досягнення вершин власного життєвого шляху; психологічних механізмів,
шляхів і способів особистісно орієнтованого виховання й самовиховання
духовних та професійно важливих якостей цілісної особистості, зокрема, у
творчій діяльності в процесі професійного становлення;
педагогічний (В. Вакуленко, Н. Гузій, О. Пєхота, Г. Штомпель та ін.)
підпорядкований

досягненню

вершин

педагогічного

професіоналізму

різнобічними засобами стимулювання особистісного та фахового розвитку.
Розрізняють професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості.
Перший є якісною характеристикою суб’єкта праці, яка віддзеркалює розвиток
професійної компетентності, адекватних їй професійних умінь і навичок,
акмеологічних інваріантів професіоналізму, готовності до використання
сучасних алгоритмів та способів розв’язання професійних задач. Як якісна
характеристика

суб’єкта

праці

другий

(професіоналізм

особистості)

безпосередньо пов'язаний із розвитком здібностей, професійно важливих і
особистісно-ділових якостей, акмеологічних інваріантів професіоналізму,
мотиваційною сферою і ціннісними орієнтаціями, рефлексивною організацією й
рефлексивною культурою, інноваційним і творчим потенціалом фахівця.
Відтак, основними аспектами означеного підходу є віковий, освітній,
професійний. У контексті нашого дослідження важливими є освітній та
професійний, спрямовані на підвищення рівня професійної готовності майбутніх
магістрів початкової до інноваційної діяльності.
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Наукові розвідки доводять, що акмеологічний підхід конкретизує ідею
гуманізації освіти, засади сучасної ідеології виховання у закладах вищої освіти,
спрямованих на досягнення подвійної мети: підготовку до майбутньої
професійної діяльності та морально-духовне виховання особистості здобувача
вищої освіти (Цюняк, О., 2020e, 235−238).
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки
(2013) зазначено про необхідність проєктування акмеологічного освітнього
простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості,
потреб суспільства й держави, що забезпечує виховання людини інноваційного
типу мислення та культури.
Аналіз результатів теоретичних досліджень з означеної проблеми
уможливлює спрогнозувати їх продуктивність у системі професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Так,
інноваційну та акмеологічну діяльності поєднує їх гуманістична спрямованість
на створення умов для самореалізації особистості, розкриття її природних
задатків, забезпечення академічної свободи та творчості. Окрім того,
інноваційна діяльність є умовою розвитку майбутнього фахівця, оскільки саме в
процесі

такої

діяльності

формуються

професійно

важливі

якості,

усвідомлюються її результати як суб’єктно прийняті цінності. Разом з тим,
провідним, смислоутворювальним мотивом інноваційної діяльності є мотив
саморозвитку й самоактуалізації – прагнення до самовдосконалення та реалізації
свого потенціалу як особистості й професіонала.
Зважаючи на такий контекст, слід зазначити, що магістранти повинні не
лише брати активну участь у процесі сприйняття та засвоєння знань, а й бути
спроможними застосувати вивчене на практиці, бути конкурентоспроможними,
уміти спланувати власний навчальний процес таким чином, щоб на кожному
занятті досягати «мікроакме», наближаючись до кінцевої мети навчання.
Розкриваючи зміст процесу досягнення магістрантами навчальних
«мікроакме», зазначимо, що одним з важливих мотивів є мотив ціннісноемоційного ставлення до процесу опанування основами професії. «Мікроакме»
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у професійній підготовці майбутніх фахівців має стати важливою метою, яка
задає напрям та енергетизує їхню діяльність. Саме емоційно-ціннісна складова
«мікроакме», що складається з інтересу до інноваційної діяльності,
позитивного емоційного тонусу, задоволеності вибором професії тощо, є
спрямовуючим вектором на досягнення окреслених вершин у професійній
інноваційній діяльності.
Акмеологічний підхід стимулює майбутніх педагогів до обдумування
стратегій щодо планування діяльності з учнями, врахування труднощів у
власному професійному становленні

шляхом

рефлексії і самокорекції

професійної діяльності, оволодіння прийомами самоосвіти. Акмеологічні
технології спрямовані на створення таких умов, які забезпечували б розвиток
незалежного творчого мислення і уяви, інтелектуальної ініціативи, емпатії,
здатності прийняття самостійних рішень. Тобто, можна зробити висновок, що у
аспекті акмеологічних поглядів професійна готовність майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності забезпечується стимулюванням
досягнення акме, формуванням інноваційної компетентності, педагогічної
майстерності та професіоналізму, що визначається високим рівнем професійних
та особистісних якостей, які виступають рушієм саморозвитку особистості. Їхня
професійна готовність до інноваційної діяльності відображається у володінні
сучасними технологіями, інноваційними алгоритмами і способами вирішення
ситуацій. Розвинена професійна майстерність та творча діяльність дозволяють
створити модель акмепрофесіонала, котрий здійснює інноваційну діяльність з
високою продуктивністю; володіє інноваційним мисленням, здатністю уміло
реалізовувати себе в умовах постійно змінюваного життя; уміє відчувати себе
соціально-значимою

особистістю;

професійно

мобільний;

здатний

до

саморозвитку і самовдосконалення упродовж життя. Гнучкі вміння й навички
набуваються у процесі діяльності, проявляються у вигляді єдиної системи
узагальнюючих і спеціальних знань і вмінь, поєднуються з уміннями творчо,
нестандартно і ефективно вирішувати професійні завдання інноваційного
характеру.
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Варто згадати про те, що педагогічним інструментарієм викладачів у ЗВО
служать акмеологічні методи навчання, зокрема: прогнозування; «Мозковий
штурм»; «Сократів діалог»; «Займи позицію»; метод аналізу і діагностики
ситуації; метод проєктів; метод конкретних ситуацій або кейс-метод; робота в
малих групах; індивідуальні та групові тренінги, коментування; оцінка (або
самооцінка) дій учасників та ін.
Одним із важливих методів в акмеологічних технологіях є рефлексія,
тобто, усвідомлення магістрантами способів досягнення власних «мікроакме»,
виявлення освітніх здобутків. Так, здобувач вищої освіти спочатку конструює
«мікроакме», які слід досягнути, щоб оволодіти знаннями, уміннями,
навичками у конкретній дисципліні. Для цього йому пропонується реальний
об’єкт (проблемна ситуація, подія, матеріал для конструювання тощо), але не
готові знання про нього. Формами освітньої рефлексії є усне обговорення змін
особистої активності, глибини пізнання, продуктивності, самовдосконалення,
саморозвитку, самореалізації та ін. Тому, вважаємо, що застосування
акмеологічного підходу у системі професійної підготовки сприятиме
усвідомленню майбутніми магістрами початкової освіти особистісного сенсу,
необхідності досягнення

найвищого

професійного

рівня,

формуванню

інноваційної компетентності, професіоналізму, професійної готовності до
інноваційної

діяльності,

значущості

професійного

саморозвитку

та

самовдосконалення.
Таким чином, можна зробити висновок, що особливістю акмеологічного
підходу у системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності є його спрямованість на самовдосконалення
особистості в інноваційному освітньому середовищі, саморозвиток та
просування майбутнього випускника від однієї вершини професійного,
духовно-морального та фізичного розвитку до іншої. Реалізація акмеологічного
підходу у сучасній професійно-педагогічній освіті забезпечить посилення
професійної мотивації майбутніх педагогів, стимулювання їхнього творчого
потенціалу, виявлення й використання особистих ресурсів для досягнення
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успіху в інноваційній діяльності за допомогою формування акмеологічної
спрямованості особистості (Цюняк, О., 2020e, 235−238).
Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності є неможливою без дотримання особистісно
орієнтованого підходу (Г. Балл, Г. Васянович, Л.Виготський, В. Давидов,
О. Дубасенюк, О. Леонтьєв, І. Кон, Г. Костюк, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.),
який зумовлений тим, що процес професійної підготовки трактується з
урахуванням особистісної позиції кожного з учасників освітнього процесу,
спрямований на суб’єкт-суб’єктну взаємодію, що сприятиме особистісному й
професійному зростанню кожного. Проблема особистісного підходу набула
актуальності у працях В. Артемова, І. Беха, В. Бондар, І. Зязюна, Н. Ладогубець,
С. Сисоєвої, В. Ребенок , В. Рибалки та ін.
Науковець В. Артемов тлумачить «особистісний підхід» як засіб
формування професійної компетентності. На думку автора, його реалізація
полягає у створенні відповідних умов для розуміння фахівцем змісту власної
професійної діяльності (Артемов, В., 2008, с. 15–22). Відтак, В. Бондар вказує на
важливості людського чинника у реалізації освітнього процесу та наголошує на
тому, що принцип особистісного підходу у навчанні має використовуватися в
усіх складових цього процесу (Бондар, В., 1996, с. 100). На переконання
академіка І. Зязюна особистісно орієнтований підхід зосереджений на розвитку
особистості. Також учений наголошував на тому, щоб освіта формувала таку
особистість, у процесі формування якої необхідно робити акцент на ключові
ситуації в життєдіяльності людини та основні цінності суспільства, в якому вона
функціонує (Зязюн, І., 2005, с. 15).
На увагу заслуговують міркування В. Рибалки: «за особистісним підходом
психіка людини має розглядатись як складне системне, цілісне, структурноієрархічне утворення, що має певну системну психологічну характеристику
розвитку впродовж усього життя, системно регулює сукупність діяльності та
актів поведінки в конкретних ситуаціях життєдіяльності, забезпечуючи
ефективну взаємодію з об’єктивною дійсністю» (Рибалка, В., 2003, с. 1–20).
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Особливу увагу привертають міркування С. Сисоєвої, котра зазначає, що
особистісний підхід у навчанні орієнтований на формування компетентної
особистості, яка здатна відповідати сучасним вимогам суспільства та ринку
праці, а також особистісно та професійно розвиватися упродовж життя
(Сисоєва, С., Бондарєва, Л., 2007, с. 13).
Таким чином, особистісно орієнтований підхід спрямовує освітній процес
на особистість та формування відповідних професійних цінностей. Мету
особистісно орієнтованого підходу вбачаємо у створенні максимальних умов для
розвитку особистості магістрантів, самовираження їхньої індивідуальності,
прояву можливостей і творчих здібностей у різних видах діяльності, зокрема, і
інноваційній.
Підсумовуючи вище зазначене, слід сказати, що особистісно орієнтований
підхід дає можливість за допомогою опори на систему взаємопов’язаних понять,
ідей і способів забезпечити та підтримати процеси самопізнання, самопобудови
та самореалізації особистості, розвиток її неповторної індивідуальності та
сформувати професійну готовність майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності. Окрім того, на основі цього підходу визначені
компоненти професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.
Важливим у нашому дослідженні є андрагогічний підхід, який дає
можливість характеризувати магістранта як індивіда і фахівця, який навчається
упродовж усього життя, проходить певні етапи становлення і розвитку,
досягаючи професійної майстерності (Огієнко, О., 2015, с. 336−342).
Термін «андрагогіка» був уведений у науковий обіг О. Капом (1833 р.) для
опису періоду дорослості в освіті людини, а теорію освіти для дорослих
розвинув американський педагог М. Ноулз (Колесникова, И., 2003, 5). Разом із
терміном андрагогіка у спеціальній літературі використовуються терміни
«педагогіка

дорослих»,

«теорія

освіти

дорослих»

тощо.

Як

зазначає

Л. Лук’янова, дорослою можна вважати людину, яка досягла фізіологічної,
психологічної і соціальної зрілості, набула певного життєвого досвіду, має
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зрілий, рівень самосвідомості, що постійно зростає, виконує ролі, традиційно
закріплені за дорослими людьми, здатна взяти повну відповідальність за своє
життя (соціальне, моральне), поведінку, надає виважені оцінки власних
можливостей та вчинків, їй притаманне усвідомлення власної дорослості (с. 47).
Цікавою є думка ученої щодо виокремлення трьох категорій дорослих осіб:
студенти, які за віковим статусом підпадають у категорію «рання дорослість»
(від 18 до 35 років); особи із педагогічною освітою – вчителі й викладачі; особи,
які за тих чи інших обставин (внутрішніх чи зовнішніх) залучаються до
різноманітних програм у межах неформальної освіти (Лук’янова, Л., 2016, с. 49–
50).
Вважаємо, що освітній процес у ЗВО повинен організовуватися з
урахуванням фізіологічних, вікових і соціальних особливостей суб’єктів
навчання, що обґрунтовує застосування андрагогічного підходу. Окрім того,
здобувач вищої освіти – доросла людина, тому формування його як фахівця має
відбуватися на засадах андрагогічних концепцій. Також зазначимо, що
формування майбутнього педагога на андрагогічних засадах здійснює доцільно
організована самостійна робота. Види самостійної роботи повинні бути
орієнтовані на конкретні проблемні професійні або життєві ситуації. Адже,
працюючи самостійно, магістрант здобуває сукупність знань, умінь, навичок,
самовдосконалюється, розвиває інтелектуальні й творчі здібності. У нього
виховуються

риси

організованість,

дорослої

людини:

працелюбність,

самостійність,

самодисципліна,

наполегливість,
які

поступово

трансформуються у професійні якості.
Андрагогічний підхід поступово змінює психологію майбутнього педагога
від «споживача» готових знань до творчого свідомого здобуття ним освіти.
Викладач виступає у ролі не інформатора, а організатора, консультанта дорослої
людини. Вважаємо, що у межах андрагогічного підходу професійна підготовка
повинна здійснюватися на основі рівноправності суб’єктів освітнього процесу в
дружній, неформальній атмосфері.
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Актуальним для нашого дослідження є інноваційний підхід – створення та
застосування інновацій, що є продуктом усвідомленої, цілеспрямованої, науково
культивованої

міждисциплінарної

діяльності

педагогічних

працівників

(Коржуев, А., 2003, 304 с.), скерованої на підвищення ефективності освітнього
процесу та зростання якості підготовки випускників. Інноваційну діяльність
визначають також як цілеспрямоване перетворення практики освітньої
діяльності шляхом створення, розповсюдження й освоєння нових освітніх
систем або їх компонентів (Лазарев, В., Мартиросян, Б., 2004, с. 11−21;
(Хуторской, А., 2005, 222 с.).
Актуальність цього підходу полягає у тому, що у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
доцільним

є

використання

різноманітних інновацій,

основою яких є

інтерактивність і максимальна наближеність до реальної професійної діяльності.
На наш погляд, важливо, передусім, показати майбутнім фахівцям спеціальності
013 Початкова освіта переваги новітніх методів і технологій, навчити їх
розуміти, де і в чому вони продуктивніші від тих методик, що вважаються
традиційними, охарактеризувати їх можливості для власного саморозвитку. Це
дозволить підготувати здобувачів вищої освіти до впровадження та створення
інновацій і сформувати професійну готовність до інноваційної діяльності.
Використання

названих

підходів

дозволяє

забезпечити

новизну

дослідження, пов’язану з моделюванням системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Ми
застосовували їх в єдності так, щоб один підхід доповнював інший і щоб усі вони
допомагали досягнути мети наукового пошуку – сформувати професійну
готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Рис 2.2. Сукупність методологічних підходів
у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності
Підсумовуючи,

зазначимо,

що

поєднання

названих

підходів

як

методологічної основи системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності уможливлює теоретичний розгляд
шляхів і способів розв’язання досліджуваної проблеми та дає змогу змоделювати
систему професійної підготовки, яка описана у третьому розділі.
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2.3. Принципи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності
Усвідомлення й дотримання принципів професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності надає можливість
обґрунтовано й свідомо визначити цілі й виважено підійти до змістового
наповнення, відбору інноваційних форм і методів навчання, які були б
тотожними цілям. Адже, «у принципах відбиваються нормативні основи
навчально-виховного процесу, тому вони є обов’язковими для освітньої
практики і втілювати їх треба комплексно, тобто, не послідовно один за одним, а
одночасно, органічно, нерозривно» (Гончаренко, Т., 2015, с. 106).
У історико-педагогічних наукових дослідженнях у різні періоди
висувалися різноманітні принципи з різних точок зору: І. Кобиляцький (єдність
в науковій та навчальній діяльності студентів); Н. Шварп (принцип професійної
спрямованості); А. Ващенко, С. Капліна, Л. Сушенцева (принцип професійної
мобільності); М. Дьяченко, Л. Кандибович та ін.
Принципи

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

ґрунтовно

розробляли А. Алексюк, В. Ортинський, Г. Рогова, І. Зайченко, О. Знанецька та
ін.
Сучасна

методологія

науки

інтерпретує

поняття

«принцип»

(від

лат. principum – основа, першоджерело) як похідне положення будь-якої теорії,
вчення та ін.; ідею, яка керує; основне правило діяльності.
У дидактиці під «принципом» розуміють інструментальне, подане в
категоріях діяльності вираження педагогічної концепції; це методичне
вираження законів і закономірностей, які вже пізнані, це знання про цілі,
сутність, зміст, структуру навчання, яке виражено у формі, що дозволяє
використовувати їх у якості регулятивних норм практики (Гончаренко, С., 2011).
Як стверджує Н. Богушевич: «У педагогіці принципи (лат. principium –
основа, початок) навчання розглядаються як вихідні, базові положення теорії
навчання, які відображають дидактичні закони і спрямовані передусім на
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реалізацію закономірностей навчання у відповідності до цілей навчання»
(Богушевич, Н., 2015, с. 11–15).
Узагальнення результатів теоретичного аналізу дозволило виокремити
принципи, які, на нашу думку, є найбільш ефективними у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Вважаємо за доцільне орієнтуватися на методологічні, загальнодидактичні та
особистісні принципи.
Проаналізуємо їх.
Принцип науковості передбачає засвоєння майбутніми магістрами
початкової освіти сучасних досягнень педагогічної науки та педагогічної
інноватики, оволодіння методами наукового пізнання, що не суперечить
науковим фактам, теоріям, закономірностям. Дотримання принципу науковості
у системі професійної підготовки означає, що інформація, яка подається
магістрантам, має бути доказовою. Принцип науковості також висуває певні
вимоги щодо використання методів навчання, а також забезпечує відповідність
навчальних планів і навчальних програм рівню науково-технічного прогресу
щодо змісту навчальної інформації, яка передбачена змістом навчального плану.
Реалізація принципу науковості забезпечує впровадження новітніх
досягнень педагогіки, педагогічної інноватики, психології, методики, передового
педагогічного досвіду, розкриває логіку окремих навчальних дисциплін і
освітнього процесу у закладах вищої освіти. Окрім того, означений принцип
передбачає розкриття педагогічних явищ і фактів у взаємозв’язках, застосування
в організації інноваційної діяльності магістрів початкової освіти методів
проблемного навчання, стимулювання інтересу до пошукової діяльності тощо.
Принцип наукової стратегії спрямований на науково-педагогічний пошук,
вироблення оригінальних технологій підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності. Відтак, цей принцип

передбачає

відображення змісту професійної підготовки магістрантів освітнім вимогам,
сучасним науковим досягненням та реаліям освітньої практики.
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Вище зазначені принципи тісно пов'язані із принципом системності, який
передбачає певну послідовність і логіку, яка дає системне уявлення як про зміст
навчальної дисципліни, так і про зміст професійної підготовки майбутніх
магістрів з її чітко впорядкованими елементами, взаємопов’язаними між собою
так, що включення нового елемента так чи інакше відображається на інших.
Згідно з енциклопедією освіти значення системи підготовки фахівця
полягає в тому, що вона виступає «засобом, спрямованим на реалізацію мети»
(Гончаренко, С., 2008, с. 516). Порівнюючи міркування різних науковців щодо
сутності поняття «система», приходимо до висновку, що спільним у трактуванні
є сукупність взаємозалежних елементів, за яких поведінка окремого впливає на
поведінку цілого, а поведінка цілого на поведінку кожного з них. Це є суттєвим,
адже формування окремого складового компоненту системи професійної
підготовки неможливе без впливу на систему в цілому.
Актуальними для нашого дослідження є основні системні принципи
запропоновані Л. Гавріловою: цілісність як закономірність, що демонструє
системну взаємодію частин і цілого, завдяки якій з’являються нові властивості
системи, відсутні в деяких її елементах, залежність кожного елемента від його
місця, функцій усередині цілого; структурованість, ієрархічна впорядкованість:
виділення в системі компонентів, елементів, форм взаємодії, а також зв’язки з
підсистемами та надсистемами; зумовленість поведінки системи властивостями
її структури, а не лише характеристикою її окремих елементів; взаємозалежність
системи й середовища, оскільки система формує і виявляє свої властивості
упродовж взаємодії з середовищем; множинність опису кожної системи,
оскільки через принципову складність будь-якої системи її адекватне пізнання
можливе лише в побудові безлічі різних моделей, що описують деякі її аспекти
(Гаврілова, Л., 2014).
З позицій синергетичної методології визначаємо принцип нелінійності,
який вказує на необхідність інноваційного сприйняття світу на основі
врахування сучасних наукових досліджень. У системі професійної підготовки
цей принцип передбачає відкритість, варіативність, гнучкість, мобільність у
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формуванні знань та умінь педагогічного змісту шляхом стимулювання
креативності та розвитку суб’єктивності.
Принцип цілісності забезпечує органічну єдність усіх компонентів
системи

професійної

підготовки,

що

розглядається

як

неперервний,

взаємозумовлений процес освіти та самоосвіти слухачів.
Принцип доступності полягає в необхідності співвіднесення змісту і
методів навчання з підготовленістю магістрантів, їхніми освітніми намірами,
віковими особливостями, рівнем розвитку. Відповідно до цього необхідно
переходити від простого до більш складного, від відомого до невідомого; в
основу цього принципу також покладено закон тезаурусу (від лат. tosaurus –
«скарб»), під ним розуміють обсяг накопичених людиною знань, умінь і способів
мислення. Цей принцип, як правило, визначається структурою навчальних
планів і програм, способом викладення наукових знань у навчальних посібниках,
порядком введення та оптимальною кількістю наукових понять і термінів, що
вивчаються. Завдання викладача ЗВО полягає в доборі інноваційного змісту,
форм і методів навчальної діяльності з поступовим ускладненням завдань.
Принцип наступності передбачає як наступність в організаційних формах
складових професійної підготовки магістрантів, так і її змістового наповнення.
Принцип наступності має забезпечити поступовий перехід від власне
традиційних форм і методів засвоєння знань до інноваційних, інтегративних і
системних. Цей принцип забезпечує розвиток інноваційної діяльності з
обов’язковим досягненням прогнозованого результату. Проблемі висвітлення
наступності в освітнього процесі присвячено ряд наукових досліджень
А. Алексюка, А. Батаршева, С. Гончаренка, А. Кузьмінського, Ю. Кустова,
Н. Ничкало та інших.
Актуальним є міркування Ю. Шереметьева котрий стверджує: що
наступність у змісті професійної підготовки розуміється як безперервний процес
розгортання структурних компонентів змісту, плавний перехід від одного
змістового етапу навчання з його завданнями до іншого, поступове ускладнення
змісту навчальної інформації, послідовна зміна рівня вимог до обсягу і глибини

173
засвоєння знань, умінь і навичок, а також до професійних якостей студентів.
Автор також переконаний, що наступність етапів навчання сприяє доступності
навчального матеріалу, міцності його засвоєння, поступовому нарощуванню
складності і

розвитку пізнавальних здібностей студентів, що забезпечує

системність у формуванні знань, умінь, навичок і досвіду діяльності.
Наступність і послідовність у навчанні дозволяють вирішити суперечності між
необхідністю формування цілісної системи інтегрованих професійних знань,
умінь, навичок і дискретним характером вивчення навчального матеріалу
(Шереметьєва, Ю., 2010, c. 29). Тобто, кожен новий етап навчання повинен бути
пов’язаний з попереднім, спиратися на нього і служити передумовою для
подальшого навчання.
Погоджуємося із думкою академіка Н. Ничкало про те, що неперервність
професійної освіти стає одним із провідних принципів реалізації національної
освітньої

політики,

виразником

сучасних

тенденцій

підготовки

конкурентоспроможних фахівців (Ничкало, Н., 2005, с. 4).
Аспекти неперервності професійної підготовки майбутніх фахівців
висвітлено у наукових досліджень вітчизняних (І.Зязюн, Л. Лук’янова,
Н. Ничкало, О. Огієнко та ін.) та зарубіжних В. Макіевіч (W. Mackiewicz),
І. Джонсон (І. Johnson), Дж. Колінз (J. Collins), Х. Шултз (H.G.Schuetze) учених
і науковців-практиків.
Принцип наочності відіграє не менш важливу роль у засвоєнні
навчального матеріалу при вивченні дисциплін. Оскільки за допомогою
використання презентацій, таблиць, схем-зразків активізуються рецептори, які
відповідають за сприйняття зорових образів, відіграючи важливу роль у
формуванні навичок та умінь.
Принцип індивідуалізації спрямований на врахування індивідуальних
особливостей й створення умов для розвитку особистості кожного магістра
початкової освіти.
Принцип активності – ефективне засвоєння знань, яке відбувається в
результаті самостійної активності у навчанні. Реалізація цього принципу
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досягається за рахунок формування потреби у знаннях, діалогічної форми
навчання, проблемного навчання, широкому використанні практичних методів
навчання (експериментів, тренінгів, тестів). Оволодіння знаннями й розвиток
відбувається лише за умови наявності власної активної творчої діяльності,
цілеспрямованих

зусиль

на

отримання

запланованого

результату.

Рекомендується запровадження активних форм роботи (структуровані та
спонтанні групові дискусії, моделювання видів діяльності, розігрування й аналіз
конкретних педагогічних ситуацій, складання та реалізація індивідуальних
програм саморозвитку, генерація ідей за допомогою «мозкової атаки»,
криголами, висловлення думок і виявленням почуттів невербальними засобами,
рольові та ділові ігри, тренінги). У процесі організації професійної підготовки
магістрантів до інноваційної діяльності можливі різні рівні активності, що
необхідно враховувати викладачеві під час постановки навчальних завдань.
Відтак, цей принцип близький до принципу цілеспрямованості та мотивації
навчання, що реалізується більш повно за інтеграції цілей і мотивів у
скоординовану систему, яка підпорядковується цілям закладу вищої освіти.
Принципи

самостійності,

творчості

й

професійно-педагогічної

спрямованості. Магістрант має навчитись усвідомлювати та засвоювати
отримані системні знання як складові компоненти професійної готовності до
інноваційної діяльності, підпорядковані успішному досягненню кінцевої мети;
самостійно відбирати найбільш ефективні інноваційні форми й методи
засвоєння навчального матеріалу; працювати над формуванням власної
пізнавальної активності, яка виступає передумовою розвитку вмінь і навичок
інтеграції знань у процесі підготовки; аналізувати й коригувати навчальну
діяльність з урахуванням виявлених у процесі роботи помилок і недоліків
стосовно змісту навчання й організації освітнього процесу; займатись контролем
і самоконтролем отриманих результатів інтеграції складових професійної
підготовки й набувати вмінь міждисциплінарного підходу до вирішення фахових
завдань, які висуваються тією чи іншої дисципліною (Кузава, І., 2014, 41;
Пахомова, Н., 2013).
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Принцип креативності забезпечує індивідуальний пошуково-творчий
підхід щодо формування інноваційної компетентності та професійної готовності
до інноваційної діяльності, використання інноваційних технологій, створенням
умов для самостійної освітньої діяльності магістранта задля його самопізнання,
самовизначення, саморозвитку, самореалізації.
Відповідно до принципу інтеграції навчальні дисципліни підготовки
магістрів початкової освіти не повинні дублюватися, а повинні бути спрямовані
на досягнення загальної мети – формування інноваційно-компетентного
педагога, котрий здатний застосовувати знання, уміння та навички в різних
навчальних ситуаціях. Це дозволить забезпечити цілісне уявлення здобувачів
вищої освіти про організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти та
глибоке його теоретичне й практичне осмислення.
Відповідно до принципу свідомості й інтерактивності професійна
підготовка ґрунтується на тому, що магістр початкової освіти у сучасній
педагогіці визначається як суб’єкт, який усвідомлює цілі учіння, здатний
планувати, організовувати, дискутувати, відстоювати свою професійну позицію;
самостійно, свідомо й цілеспрямовано виконувати роботу; усвідомлювати
особистісну значущість її результатів. Принцип свідомості передбачає не тільки
сприйняття та розуміння навчального матеріалу здобувачем вищої освіти, але й
усвідомлення та вміння застосовувати його у майбутній інноваційній діяльності.
Принцип ціннісного ставлення до знань обумовлений тим, що професійна
підготовка магістрантів тісно пов’язана, перш за все, з оволодінням цінностями
змісту навчання як особистісними, в результаті чого відбувається перебудова
професійної свідомості й самосвідомості.
Одним із чинників, які впливають на ефективність системи професійної
підготовки є мобільність, яка визначається не тільки формуванням особистісних
якостей, але і адаптацією у професійній діяльності відповідно до змін. Звертаємо
увагу на міркування К. Олійника (2016), котрий зазначає, що «стихійно,
спонтанно мобільність формується далеко не в кожного. Тому актуальною стає
цілеспрямована підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в
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сучасному, стрімко мінливому світі шляхом формування мобільності як
особливої особистісної якості» (Олійник, К., 2016, с. 273–276.)
Відтак, словник «Професійна освіта» за редакцією С. Гончаренка і
Н. Ничкало (2000) тлумачить поняття «професійна мобільність» як здатність
швидко змінювати вид праці, переключатися на іншу діяльність у зв’язку зі
змінами техніки й технології виробництва, що виявляється у володінні системою
узагальнених прийомів професійної праці та застосуванні їх для успішного
виконання будь-якого завдання на суміжних за технологією ділянках
виробництва. Передбачає високий ступінь розвитку узагальнених професійних
знань, а також готовність до оперативного відбору й реалізації оптимальних
способів виконання виробничо-технічних завдань.
У контексті нашого дослідження професійна мобільність майбутніх
магістрів початкової освіти може розглядатися як можливість стажуватися,
навчатися, проводити науково-дослідницьку роботу, брати участь у міжнародних
студентських конференціях тощо.
Цінними для нашого дослідження є твердження Л. Сушенцева (2011) про
те, що «професійна мобільність сьогодні є необхідною складовою підготовки
фахівця. Вона передбачає високий рівень узагальнених професійних знань,
готовність до оперативного відбору і реалізації оптимальних способів виконання
різних завдань у галузі своєї професії; можливість і здатність успішно
переключатися на іншу діяльність або ж змінювати вид праці» (c. 8–9). Отже,
використання принципу професійної мобільності у освітньому процесі ЗВО
відіграє важливу роль у подальшому професійному становленні майбутнього
педагога, готового працювати у змінних умовах.
Моделюючи систему професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, доцільно враховувати і наступні
принципи: відповідність змісту професійної підготовки сучасним суспільним
вимогам, досягненням сучасної науки й шкільної практики; гуманітаризація
змісту вищої освіти; налагодження міжпредметних зв’язків та забезпечення
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наступності у викладанні; врахування надбань кращого міжнародного досвіду
тощо.
Резюмуючи вище викладене, ми можемо констатувати, що з метою
обґрунтування

принципів

професійної

підготовки

майбутніх

магістрів

початкової освіти до інноваційної діяльності у нашому дослідженні сформовано
групи принципів, що реалізуються на методологічному рівні (науковості,
наукової

стратегії,

системності,

нелінійності,

цілісності,

доступності,

наступності, неперервності); на загальнодидактичному рівні (наочності,
активності, самостійності, творчості й професійно-педагогічної спрямованості,
креативності, інтеграції); на особистісному рівні (свідомості й інтерактивності,
ціннісного ставлення до знань, мобільності).
Методологічний рівень:
науковості, наукової стратегії,
системності, нелінійності,
цілісності, доступності,
наступності, неперервності
Загальнодидактичний
рівень:
наочності, активності,
самостійності, творчості,
креативності, інтеграції

Особистісний рівень:
свідомості й
інтерактивності, ціннісного
ставлення до знань,
мобільності

Група
принципів
професійної
підготовки

Рис. 2.3. Група принципів професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності
Слід зазначити, що принципи виступають як фундаментальні у контексті
моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти. Окрім того, проведене дослідження дозволило визначити такі
закономірності означеної підготовки:
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− ефективність системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти визначається оптимізацією впровадження новітньої
моделі;
− професійна

підготовка

майбутніх

магістрів

початкової

освіти

уможливиться за організації відповідних педагогічних умов, що слугують
підґрунтям, яке є необхідним для досягнення мети означеної підготовки;
− ефективність процесу професійної підготовки магістрантів забезпечується
інноваційними засобами відповідно до повноти реалізації структурнофункціональних зв’язків між окремими компонентами досліджуваної
підготовки. Це має сприяти формуванню відкритості для будь-яких
інновацій у сфері освіти та науки, спроможності працювати за новою
освітньою

моделлю,

здатності

до

успішного

професійного

самовдосконалення;
Таким чином, вище розглянуті принципи та закономірності пов’язані та
інтегровані між собою. Їх взаємодоповнення і реалізація підвищують якість
системи професійної підготовки майбутніх магістрі початкової освіти до
інноваційної діяльності, забезпечують цілісність її функціонування.

Висновки до розділу 2
У дослідженнях, присвячених професійній підготовці майбутніх педагогів до
інноваційної

діяльності,

акцентовано

увагу

на

важливості

оновлення

методологічних підходів і принципів професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності.
З

метою

глибинного

вивчення

означеної

проблеми

визначено

фундаментальні філософські основи дослідження. Методологію професійної
підготовки

майбутніх

філософському,

магістрів

початкової

загальнонауковому,

освіти

проаналізовано

конкретно-науковому

рівнях.

на
На

філософському рівні вона визначає роль філософії у структурі педагогічного

179
знання та обґрунтовує методологічні підходи і принципи професійної
підготовки. Методологія на загальнонауковому рівні сприяє розумінню сутності
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності та дає можливість обґрунтувати систему професійної підготовки до
інноваційної діяльності. Конкретно-науковий рівень методології сприяє
визначенню педагогічних умов моделювання системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
У процесі дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти було використано загальнонаукові теорії конструктивізму та
постмодернізму. Доведено, що з позицій конструктивізму − професійна
підготовка є процесом, а суб’єктом процесу є майбутні магістри початкової
освіти, котрі здобувають знання, критично мислять, удосконалюють свої
практичні навички та уміння, які є необхідними для інноваційної діяльності.
З позицій постмодернізму професійна підготовка майбутніх магістрів
початкової освіти передбачає застосування комплексу набутих знань, умінь,
навичок у майбутній інноваційній діяльності.
Обґрунтовано методологічні підходи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, з яких найбільш
ефективними є такі:
системний підхід − дає змогу розглядати систему професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності як сукупність
взаємопов’язаних компонентів;
синергетичний підхід − забезпечує здійснення професійної підготовки
магістрантів як відкритих систем, здатних до самоорганізації та розвитку;
діяльнісний підхід − сприяє формуванню професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності за допомогою
інноваційних форм, методів та засобів навчання;
компетентнісний підхід − сприяє формуванню інноваційної компетентності;
акмеологічний підхід − стимулює майбутніх магістрів початкової освіти до
обдумування стратегій щодо планування власної інноваційної діяльності,
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розвитку творчого потенціалу, виявлення й використання особистих ресурсів для
досягнення успіху в професійній діяльності;
особистісно орієнтований підхід − спрямовує освітній процес закладів вищої
освіти на особистість та формування у неї відповідних професійних цінностей;
андагогічний підхід дає можливість характеризувати магістранта як фахівця,
який навчається упродовж усього життя;
інноваційний підхід − забезпечує використання різноманітних інновацій у
освітньому процесі, основою яких є інтерактивність і максимальна наближеність
до реальної професійної діяльності.
Описано зміст принципів професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової

освіти

до

інноваційної

діяльності,

що

реалізуються

на

методологічному рівні (науковості, наукової стратегії, системності, нелінійності,
цілісності, доступності, наступності, неперервності); на загальнодидактичному
рівні (наочності, активності, самостійності, творчості й професійно-педагогічної
спрямованості, креативності, інтеграції); на особистісному рівні (свідомості й
інтерактивності, ціннісного ставлення до знань, мобільності).
Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, опубліковані у працях
автора (Цюняк, О., 2018 d, Tsiuniak, О., 2020 a, Цюняк, О., 2020 c, Цюняк, О.,
2020 e, Цюняк, О., 2020 k, Цюняк, О., 2020 l, Цюняк, О., 2020 m).
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РОЗДІЛ 3
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У розділі обґрунтовано педагогічні умови моделювання системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, зміст яких проаналізовано з урахуванням особливостей, зумовлених
специфікою інноваційної діяльності; визначено компоненти (когнітивний,
мотиваційний,
змістовий,

рефлексивний,

праксеологічний),

особистісно-мотиваційний,

критерії (інформаційно-

оцінно-рефлексивний,

операційно-

діяльнісний), показники та рівні сформованості професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності; змодельовано
систему професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.

3.1. Педагогічні умови моделювання системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності має певні особливості, тому її
ефективність залежить від сукупності методологічних підходів (системного,
синергетичного, діяльнісного, компетентнісного, акмеологічного, особистісно
орієнтованого, андагогічного, інноваційного); принципів, що реалізуються на
методологічному рівні (науковості, наукової стратегії, системності, нелінійності,
цілісності, доступності, наступності, неперервності), на загальнодидактичному
рівні (наочності, активності, самостійності, творчості й професійно-педагогічної
спрямованості, креативності, інтеграції); на особистісному рівні (свідомості й
інтерактивності, ціннісного ставлення до знань, мобільності); функціональної
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спрямованості освітнього процесу, інноваційних форм, методів, прийомів і
засобів, а також спеціально визначених педагогічних умов.
Насамперед розглянемо сутність поняття «умова», яке у словниках
тлумачиться як необхідна обставина, що уможливлює здійснення, утворення
чого-небудь або сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, за
яких відбувається або здійснюється що-небудь; правила встановлені у певній
галузі, діяльності; сукупність даних, положень в основі чого-небудь. Поняття
«умова» визначається як сукупність зовнішніх, внутрішніх, природних та
соціальних чинників, що впливають на психічний, моральний, фізичний
розвиток людини, її поведінку; формування особистості, навчання і виховання
(Алексюк, А. (Ред.)., 1993, 336 с.).
У філософії категорія «умова» відображає відношення предмета до
зовнішніх впливів, без яких він існувати не може. Поняття «умова» трактується
у трьох аспектах: 1) середовище, у якому перебуває предмет; 2) ситуація, у якій
щось відбувається з предметом; 3) обставини, що впливають на предмет. Сам
предмет при цьому розглядається як чимось зумовлений, а умова – як зовнішній,
об’єктивний вплив стосовно нього (Ильичев, Л., 1983, с. 707). Отже, умови
визначають певні: обставини, оточення, середовище, ситуацію, чинники, що
впливають (є необхідними) на створення, реалізацію або вдосконалення
предметів чи явищ.
У Філософському енциклопедичному словнику зазначено: «умова –
філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до
тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує; завдяки наявності відповідних
умов властивості речей переходять з можливості в дійсність».
Визначаючи умови моделювання системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, ми
визначилися з поняттям «педагогічна умова», яке розглядається у працях
багатьох науковців.
Учені трактують термін «педагогічна умова» як певну обставину чи
обстановку, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток
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педагогічних явищ, процесів, систем. Водночас «обставина» характеризується як
сукупність умов, за яких трансформується досліджуване явище (Бусел, В., 2005,
с. 1526). У контексті нашого дослідження явищем є система професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що
оптимізується завдяки реалізації сукупності педагогічних умов.
Вдалим є визначення О. Колодницької, котра трактує «педагогічні умови»
як сукупність форм, методів і педагогічних прийомів, об’єктивних і
суб’єктивних

можливостей,

стимулювання

спрямованих

професійного

на

саморозвитку

створення

середовища

майбутнього

вчителя

(Колодницька, О., 2012, с. 8).
Водночас таким, що найбільшою мірою відповідає нашому баченню, є
визначення Л. Моторної, котра вважає, що педагогічні умови виступають
формою

педагогічної

діяльності,

метою

якої

є

формування

висококваліфікованого фахівця, і забезпечують виконання державного стандарту
з освітньої діяльності (Моторна, Л., 2008).
Специфіка предмету дослідження (процесу, явища, системи) визначає
конкретну спрямованість педагогічних умов. Відповідно до змісту і структури
освітнього

процесу

розрізняють:

дидактичні,

психолого-педагогічні,

організаційно-педагогічні, соціально-педагогічні та методичні умови. Доцільно
розрізняти передумови (попередні умови здійснення певних освітніх інновацій),
умови-обставини (орієнтують на реалізацію певних змін), умови-вимоги
(регулюють освітню діяльність), що є зовнішніми стосовно освітньої системи
(Галкина, О., 2009, с. 138−139).
Оригінальний підхід до визначення організаційно-педагогічних умов
продемонструвала

Т. Федірчик

у

дослідженні,

присвяченому

розвитку

педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи, котра до них
віднесла: нормативно-правові, організаційно-управлінські, кадрові, мотиваційні,
науково-методичні, інформаційні, матеріально-технічні, фінансово-економічні.
Водночас дослідниця вважає, що нормативно-правові умови є комплексом
нормативної бази, яка регулює процес професійного розвитку молодого
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викладача; організаційно-управлінські – забезпечують управління процесом
професійно-особистісного розвитку молодих викладачів через створення нових
управлінських структур, організацію системного управління, взаємозв’язок з
соціальними інститутами; кадрові умови спрямовані на створення кадрового
потенціалу, що передбачає обґрунтований відбір і формування науковопедагогічних кадрів, їхнього навчання й виховання; інформаційні умови
створюються для інформаційного забезпечення викладача в процесі розвитку
його педагогічного професіоналізму; матеріально-технічні умови є комплексом
науково-технічного забезпечення освітнього простору, де відбувається розвиток
професіоналізму молодого викладача; фінансово-економічні умови створюють
можливості для підтримки інноваційних процесів в освітньому закладі
(Фрицюк, В. 2017, с. 261). Дослідник А. Линенко переконує, що поняття
«організаційно-педагогічні

умови»

охоплюють

складники,

пов’язані

з

організацією освітнього процесу, якими є цілі навчання, методи, форми й засоби,
а також взаємозалежна навчально-пізнавальна діяльність викладача та
здобувачів вищої освіти (Линенко, А., 1996). С. Совгір вважає, що доцільно
виокремлювати три групи організаційно-педагогічних умов. До першої групи
дослідниця зараховує умови, що діють за межами закладу вищої освіти. Друга
група умов спрямована на формування особистості педагога, його світогляду в
закладі вищої освіти. Третя група організаційно-педагогічних умов пов’язана з
педагогічною взаємодією в системі «викладач – студент» (Совгір, С., 2009, с. 18–
19).
Таким чином, узагальнюючи особливості, які характеризують поняття
«педагогічні умови» у наведених визначеннях, вважаємо, що педагогічні умови –
це сукупність взаємопов’язаних факторів та способів організації освітнього
процесу закладу вищої освіти, що певним чином впливають на процес
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти та сприяють
формуванню професійної готовності до інноваційної діяльності.
Ґрунтовний аналіз наукових розвідок переконує в тому, що за основною
метою дослідження умови поділяють на умови функціонування освітньої
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системи, умови підвищення ефективності освітньої системи чи освітнього
процесу, умови розвитку освітньої системи. Така класифікація, на наш погляд, є
слушною, оскільки відображає послідовність упровадження педагогічних
інновацій.
Вибір педагогічних умов моделювання системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності здійснювався
на основі аналізу психолого-педагогічних джерел, власних суджень та
результатів констатувального експерименту. Нами визначено педагогічні умови:
− інтеграція інноваційної діяльності в освітній процес закладів вищої
освіти;
− створення інноваційного освітнього середовища;
− формування у майбутніх магістрів початкової освіти мотивації до
інноваційної діяльності;
− оновлення змісту професійної підготовки, що сприяє у магістрантів
формуванню інноваційної компетентності та професійної готовності до
інноваційної діяльності;
− реалізація форм і методів організації професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Доцільно

зазначити,

що

усі

умови

є

взаємопов’язаними

і

взаємозалежними. Розкриємо детальніше змістове наповнення кожної із них.
Перша педагогічна умова − інтеграція інноваційної діяльності в освітній
процес закладів вищої освіти − сприймається як прямий наслідок застосування
системного підходу до означеної проблеми.
У соціолого-педагогічному словнику інтеграція трактується як сторона
процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле раніше різнорідних частин та
елементів. Процеси інтеграції можуть мати місце у межах уже сформованої
системи (у цьому випадку вони призводять до підвищення рівня її цілісності й
організованості), так і при виникненні нової системи з раніше не зв’язаних
елементів. Окремі частини інтегрованого цілого можуть мати різний ступінь
автономії. У процесі інтеграції у системі збільшується обсяг та інтенсивність
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взаємозв’язків і взаємодій між елементами, зокрема, надбудовуються нові рівні
управління (Радул, В., 2004).
Процеси інтеграції в педагогічній системі пов’язані з якісними й
кількісними перетвореннями її елементів, змінами у взаємозв’язках між ними.
Відомо, що інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером
і розвивальним за результатами. Їх запровадження дозволяє вирішити
суперечності між традиційною системою та потребами в якісно новій освіті.
У концептуальних положеннях «Стратегії розвитку педагогічної освіти в
Україні» наголошується на тому, що умовою досягнення цілей її розвитку є, з
одного боку, розумна інтеграція її змісту, з іншого, – інноваційність. Остання, як
результат відкритості освіти до вдосконалення, пов’язана з адекватністю змісту
потребам особистості майбутнього фахівця (Лук’янова, Л., (Ред.). 2016, с. 13).
Як зазначає Л. Мітіна: «Культ інноваційності в педагогічній освіті є
чинником забезпечення не лише її прогресу, але й прогресу всього суспільства».
На думку авторки, до найважливіших умов її панування в освітньому середовищі
можна віднести введення гласної актуалізації в ньому найновіших досягнень
психологічної й педагогічної наук і дискурсів у ході їх обговорення;
застосування інновацій в змісті навчання та виховання майбутніх педагогів та
пошук нових особистісно орієнтованих технологій, окремих форм, методів і
засобів їх організації. Це культ насамперед тих освітніх інновацій, які
знаходяться в ізоморфній залежності від потреб особистості у її професійному
становленні як педагога (Лук’янова, Л., (Ред.). 2016, с. 25).
Як зазначає О. Дубасенюк, нині утверджується пріоритет інноваційного
розвитку освіти на основі модернізації усіх складових системи (змісту,
педагогічних технологій, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти,
підготовки педагогічних кадрів, управління, фінансування тощо), нормативне
забезпечення інноваційної політики галузі; формування інфраструктур, які
підтримують та координують інноваційні процеси (Дубасенюк, О., 2009,
с. 14–47). Змінюються погляди щодо характеру освіти від «освіта на все життя»
до «освіти упродовж життя». Розвиток інновації залежить від того, наскільки
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освітнє середовище потребує нової ідеї. Вважаємо, що інновації у сфері вищої
освіти мають корелюватися з інноваційними процесами у суспільстві.
У контексті нашого дослідження доречно процитувати міркування
І. Гавриша: «…підготовка майбутніх учителів до інноваційної професійної
діяльності має бути цілісною, відображаючи у своєму логічному розгортанні її
зміст і структуру…» (Гавриш, І., 2006, 579).
Дещо інший погляд на процес підготовки до інноваційної діяльності має
Г. Кошелева. Відповідно до нього, така підготовка може бути успішною, якщо:
інноваційні тенденції в освіті знайдуть адекватне відображення в цілях, змісті,
методах і організаційних формах підготовки вчителя; буде строго визначена
модель випускника із чітким наповненням компонентів, зокрема, інноваційної
діяльності; будуть створені передумови для проходження безперервної
педагогічної практики в інноваційних освітніх закладах (Кошелева, Г., 2003,
с. 125).
Отже, на нашу думку, інтеграція інноваційної діяльності в освітній процес
ЗВО забезпечує усвідомлення магістрантами цінностей майбутньої професії,
потреби в професійному саморозвитку, самовдосконаленні, самоствердженні.
Майбутні магістри початкової освіти повинні виконувати освітню програму для
досягнення передбачених нею результатів навчання; дбати про власне фізичне і
психічне здоров’я; дотримуватися академічної доброчесності, педагогічної
етики. Важливою є інноваційна спрямованість, здатність до професійної
творчості.
Другою педагогічною умовою є створення інноваційного освітнього
середовища. Як показує досвід, наявність якісної матеріально-технічної бази у
ЗВО є важливим напрямом розвитку професійної освіти, адже, неможливо
здійснювати підготовку сучасного (інноваційного) фахівця у середовищі, що не
відповідає вимогам інноваційної діяльності. На наше переконання, доцільним є
оснащення приміщень, у яких проводяться заняття, новими взірцями технічних
засобів навчання. Покращить процес підготовки здобувачів вищої освіти і
відкриття спеціалізованих приміщень для проведення занять та самостійної
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роботи: інтернет-класи, мультимедійні аудиторії, де проводяться навчальні
заняття з використанням мультимедійних технологій. Важливим є постійне
поповнення й оновлення бібліотечного фонду закладу вищої освіти.
Створення інноваційного освітнього середовища передбачає якісне
оновлення змісту і форм навчання через органічне поєднання класичних методів
викладання з інноваційними, що дозволить забезпечити універсальність,
багатоплановість, гнучкість та ефективність сучасного освітнього процесу. Усе
це сприяє розвитку в учасників освітнього процесу мотивації до інноваційної
діяльності та підвищенню її якості. Детальний аналіз вище зазначеної
педагогічної умови запропоновано у параграфі 4.1.
Зосередимо увагу на мотиваційній сфері здобувачів вищої освіти. Це
спонукає до аналізу третьої педагогічної умови − формування у майбутніх
магістрів початкової освіти мотивації до інноваційної діяльності шляхом
налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього
процесу.
Загальновідомим є той факт, що мотивація відіграє важливу роль у житті
людини. Вона стосується усіх сфер її діяльності: побутової, навчальної,
поведінкової, пізнавальної (когнітивної), а також визначає продуктивність
навчальної діяльності. Відомий психолог А. Маслоу (A. Maslow) сформулював
класифікацію потреб, що відображає їх ієрархію і зв’язки. На думку психолога,
кожна людина народжується, маючи потреби певних видів і, у міру задоволення
нижчих, їх місце займають вищі. Усвідомлена потреба зазвичай стає мотивом
діяльності. Велика кількість мотивів знаходиться у підсвідомості. Після їх
«виведення» на рівень свідомості вони сприяють розв’язанню проблеми
збереження особистості, її прогресу (Маслоу, А., 1998). Саме мотивація є одним
з основних елементів структури особистості, яка регулює поведінку, формує
світогляд, відіграє роль у виборі життєвого шляху, професійної діяльності та її
подальшому вдосконаленні.
У довідковій літературі поняття «мотив» та «мотивація» розглядається з
різних точок зору. Так, мотив – (франц. motif, від лат. moveo – рухаю) –
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спонукальна причина дій і вчинків людини (те, що спонукає до дії). Основою
мотиву діяльності людини є її різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення і
переживання потреб первинних (природних) і вторинних (матеріальних і
духовних) у людини виникають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби
задовольняються. Мотивація – система мотивів або стимулів, що спонукає
людину до конкретних форм діяльності або поведінки (Гончаренко, С., 1997,
с. 214−217).
Цікавим для нашого дослідження є твердження І. Вітенка, котрий зазначає,
що мотив є усвідомленою потребою і лише в певному випадку стає основою
цілеспрямованих дій особистості. Важливою є думка автора про те, що коли ми
говоримо про мотив як усвідомлену спонуку до певних дій, зокрема навчання,
інноваційної діяльності, слід пам’ятати, що сам по собі мотив не є причиною їх
цілеспрямованості. Він лише результат відображення у психіці потреб
організму, викликаних зовнішніми чи внутрішніми об’єктивними явищами.
Тобто, потреби і мотиви тісно пов’язані з інтересами, переконаннями та ідеалами
особистості (Вітенко, І., 1994).
Наукові розвідки доводять, що провідними навчальними мотивами
здобувачів вищої освіти є «професійні» та «особистого престижу», менш
значущі «прагматичні» (отримати диплом про вищу освіту) і «пізнавальні»
(Ільїн); можливість кар’єрного зростання; участь у міжнародних проєктах,
тренінгах, засіданнях, круглих столах і соціальних мережах; навчання чи робота
закордоном; участь у міжнародних освітніх програмах тощо.
Дослідники означеної проблеми П. Пінтріч (P. Pintrich) та Д. Счук
(D. Schuk) стверджують, що мотивація включає в себе різні психічні процеси
цілеспрямованої діяльності, які провокують і підтримують дії. У свою чергу
залучені психічні процеси в мотивації впливають на навчання та досягнення
мети, а також вони можуть активізувати (мобілізувати) дії та підтримувати їх на
оптимальному рівні (Pintrich, P., Schuk, D., 1996).
Зарубіжні науковці розрізняють зовнішню та внутрішню мотивації. За
А. Вулфолк (А. Woolfolk) внутрішня мотивація виникає від таких факторів, як
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інтерес або цікавість та спричинена сформованою світоглядною позицією та
духовними потребами. До внутрішніх мотивів можуть належати: усвідомлення
соціальної значущості професії вчителя (викладача); потреби самоствердженні
власної особистості, прагнення до реалізації свого «Я»; удосконалення
комунікативних умінь; самовираження власних думок, настрою та переконань з
метою розкриття свого «Я»; самореалізації своїх здібностей, можливостей,
прагнень, професійна відповідальність; професійні переконання (робота вчителя
є суспільно важливою, адже суттєво впливає на формування світогляду та
психіки молоді); учитель є взірцем для наслідування учнів, тому потрібно
розвивати в собі найкращі людські та професійні якості; задоволення від самого
процесу й результату роботи тощо (Woolfolk, A., 1998).
Дж. Сантрок (J. Santrock) характеризує зовнішню мотивацію як таку, що
включає в себе прагнення робити щось і досягнути результату від виконаної
праці. До зовнішніх мотивів можуть належати: премії та стипендії за успіхи в
навчальній діяльності; безкоштовні стажування за кордоном; можливість
працевлаштування на роботу з високою заробітною платою (Santrock, J., 2004).
Водночас, незважаючи на вагомі наукові здобутки, окремі питання
залишаються не вирішеними. Це, насамперед, стосується досліджень щодо
забезпечення мотивації до інноваційної діяльності майбутніх магістрів
початкової освіти.
Проблема професійної мотивації постає у процесі підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, починаючи з
дослідження мотивів, які спонукають до вибору професії та продовжуючи
дослідження щодо мотиваційної сфери у професійній діяльності, зокрема,
інноваційній. Як зазначає З. Дорней, без достатньої мотивації навіть дуже здібні
студенти не зможуть досягти успіху в навчанні за добре укладеним курсом
навчання чи самостійно оволодіти матеріалом із певної галузі знань. Тому
важливо у ЗВО формувати стійку мотивацію до інноваційної діяльності
(Dornyei, Z., 2001).
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Наукові розвідки та власний досвід дають підстави виокремити стратегії,
які мотивують магістрантів до інноваційної діяльності, а саме: визнання
викладачами зусиль та досягнень магістрантів (своєчасне схвалення та психологічна
підтримка за умови труднощів під час оволодіння знаннями, сприяння впевненості);
позитивне оцінювання результатів освітнього процесу (використання ефективних
інноваційних методів навчання), їхнє заохочення працювати наполегливіше (навіть
якщо виникають певні труднощі); створення доброзичливої атмосфери на заняттях,
використання різноманітних творчих завдань, обговорення цікавих і сучасних
новин; сприяння єдності та співпраці групи магістрантів (бажання поділитися
особистим досвідом та висловити думку щодо актуальності теми заняття із
використанням знань фахового спрямування, заохочення працювати, щоб досягти
мети (індивідуально чи в групі): презентації, дослідження, проєкти).
Варте уваги міркування Ю. Дробязко, котрий вважає, що саме викладач
забезпечує підвищену зацікавленість до особливостей професійної поведінки
майбутніх фахівців, а саме:
‒ застосуванням інтерактивних методів;
‒ наближенням змодельованих у процесі навчання ситуацій до практики та
пошук їх нестандартних рішень;
‒ підвищенням інтенсивності роботи;
‒ залученням студентів до самоаналізу знань і навичок;
‒ організацією науково-дослідної діяльності тощо (Дробязко, Ю., 2013,
с. 83–92).
Вважаємо, що ефективними шляхами формування мотивації майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності є: створення творчої
атмосфери на заняттях; використання чітких методичних вказівок та роз’яснень
при вивченні тем з навчальних дисциплін; врахування індивідуальних потреб та
особливостей магістрантів; активна співпраця під час роботи над спільними
дослідженнями
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Четвертою педагогічною умовою є оновлення змісту професійної
підготовки,

що

сприяє

у

магістрантів

формуванню

інноваційної

компетентності та професійної готовності до інноваційної діяльності.
У контексті зазначеної проблеми, Л. Онищук пропонує теоретичну модель
змісту освіти, що може бути реалізована на п’яти рівнях, перші з яких називають
рівнями проєктованого змісту:
1) рівень загального теоретичного уявлення (окреслення мінімального
обсягу знань і вмінь, які повинен опанувати студент, і «допредметних» зв’язків
між елементами змісту);
2) рівень навчального предмета (конкретизація міжпредметних зв’язків,
розподіл результатів навчання за курсами);
3) рівень навчального змісту (опис теоретичних положень, потрібних для
розвитку професійних знань і вмінь та представлених у навчальних підручниках,
навчально-методичній документації, завданнях для контролю);
4) рівень взаємодії суб’єктів освітнього процесу, безпосередня реалізація
змісту;
5) опанований студентом зміст освіти стає особистісним надбанням
(Онищук, Л., 2016, с. 45–53).
Загалом, науковці вважають, що зміст професійної підготовки має
розглядатися не «як система навчальних предметів, а як, відповідно, предмет
навчальної, квазіпрофесійної, навчально-професійної діяльності, що ставить
студента в дієву позицію, забезпечує змістову реалізацію принципу зв’язку теорії
з практикою» (Петрук, В., 2011, с. 97).
У контексті нашого дослідження, зміст професійної підготовки майбутніх
магістрів − це система психолого-педагогічних, методичних, спеціальних знань,
практичних умінь і навичок, зорієнтованих на інноваційну діяльність. Також не
менш важливою складовою є поєднання теоретичної, практичної, самостійної та
науково-дослідницької діяльності магістрантів. Навчальні програми варто
наповнювати науковими знаннями, що є теоретичною підвалиною дисциплін.
При цьому слід враховувати закономірність взаємозв’язків і взаємозалежність у
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розвитку науки і практики, а також інтеграцію та диференціацію різноманітних
галузей знання. Системність змісту передбачає також врахування сукупності
принципів професійної підготовки, спрямованість змісту на формування у
магістрантів інноваційного мислення та компетентності; систематизацію й
інтегрування усіх дисциплін професійної підготовки фахівців освітнього рівня
«Магістр»;

налагодження

міжпредметних

зв’язків

між

педагогічними

дисциплінами та методиками викладання; узгодженість програм інваріантних,
варіативних і факультативних навчальних дисциплін і курсів.
Аналіз п’ятої педагогічної умови − реалізація форм і методів організації
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності – здійснимо у параграфі 4.2.
У цілому, запропонований комплекс педагогічних умов моделювання
системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності забезпечує досягнення мети і завдань професійної
підготовки; узгодженість і взаємодію змісту, форм, методів підготовки
магістрантів; сприяє створенню інноваційного освітнього середовища для
формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності. Упровадження обґрунтованих умов розглядаємо як
суттєвий, спеціально спроектований вплив на освітній процесу у закладах вищої
освіти, який передбачає досягнення запланованого результату – сформованості
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.

3.2. Структура професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності
Щоб забезпечити успішну професійну підготовку майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, потрібно здійснити системну
характеристику

означеного

процесу,

визначити

концептуальні

засади
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професійної підготовки, теоретично обґрунтувати й методично забезпечити таку
систему у закладах вищої освіти, яка б заповнювала прогалини професійної
підготовки майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр».
Система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
має бути ефективною та спрямованою на підготовку компетентного педагога,
готового працювати в інноваційних умовах. Варто зазначити, що система
складається з елементів, під якими розуміють найпростішу неподільну частину
системи; складові, стосовно яких невідомо, чи є вони неподільними, називають
компонентами системи. Структура системи відображає певні взаємозв’язки,
взаєморозташування складових частин системи, її будову та характеризує
організованість, стійку упорядкованість елементів та зв’язків. Зв’язки між
компонентами системи завжди є суттєвими та органічними, вони є виявом
внутрішньої функціональної суті складових частин та відображують зміст і
цільову спрямованість розвитку системи в цілому, тому зміна одного з
компонентів викликає певні зміни всіх інших частин системи, а іноді – і системи
в цілому.
Відповідно до поставленої мети дослідження розв’язувалося завдання:
визначити компоненти професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності та рівень їх сформованості, що визначається за
відповідними критеріями та показниками.
Для розробки сукупності критеріїв, показників та визначення рівнів, нами
була проаналізована сутність зазначених понять у науковому контексті.
Компонент (від лат. componens, родовий відмінок componentis –
складаючий) – складова частина, елемент чого-небудь (Петровский, А.,
Ярошевский, М.). У контексті нашого дослідження, компонент є складовою
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності. Ми виділяємо когнітивний, мотиваційний, рефлексивний та
праксеологічний

компоненти

інноваційної діяльності.

професійної

готовності

магістрантів

до
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Розглянемо зміст означених компонентів.
Когнітивний

компонент

характеризується

сформованою

системою

теоретико-методичних знань про інноваційну діяльність та визначає зміст
професійної підготовки, який спрямований на формування професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Цей компонент відображено в документах: освітній програмі, навчальному плані
та робочих програмах навчальних дисциплін. Він допомагає створити умови для
постійного вдосконалення умінь систематизувати зміст навчального матеріалу;
виділяти елементи знань, що мають професійну спрямованість; знаходити у
змісті навчального матеріалу суперечності і моделювати їх подолання;
опрацьовувати наукові джерела з метою отримання інформації, що необхідна для
вирішення певних завдань інноваційної діяльності. Також, варто зазначити, що
здобувачі вищої освіти навчаються відбирати та опрацьовувати навчальний
матеріал самостійно. У процесі діагностування коефіцієнтів знань майбутніх
магістрів початкової освіти про інноваційну діяльність потрібно брати до уваги
їхню повноту, глибину, гнучкість та усвідомленість.
Мотиваційний

компонент

визначає

сформованість

мотивів

до

інноваційної діяльності як запоруки самореалізації і саморозвитку магістрантів;
зацікавленість інноваційною діяльністю як важливим джерелом професійних
потреб, особистісного росту, стійкий інтерес до творчості тощо; усвідомлення
важливості застосування інноваційних форм та методів організації означеної
діяльності. Про сформованість компонента свідчать орієнтація на інтереси до
інноваційної діяльності; прагнення до реалізації власних можливостей,
здібностей, особистісних якостей (когнітивних змін); ступінь активності і
самостійності розумової діяльності. Цей компонент задає вимоги до майбутніх
магістрів початкової освіти в контексті їхньої професійної підготовки до
інноваційної діяльності, а саме: спрямування змісту освіти магістрантів на
інтеграцію навчальної, наукової і практичної діяльності у ЗВО; розробку нових,
нетрадиційних, педагогічно доцільних і дидактично-обґрунтованих способів і
прийомів навчання.
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У психолого-педагогічних джерелах поняття «мотивація» трактується як
процес, внаслідок якого певна діяльність набуває для індивіда необхідного
особистого значення, створює стійкість його інтересу до неї і перетворює зовні
задану мету діяльності у внутрішню потребу особистості. Інтерес має важливе
значення у здійсненні будь-якої діяльності людини: «він є одним із найбільших
суттєвих стимулів набуття знань, розширення світогляду, здійснення самоосвіти.
Наявність такого інтересу є головною психологічною передумовою позитивного
ставлення до навчальної, дослідницької діяльності» (Горкуненко, П., 2007, с.73).
Рефлексивний компонент визначає рівні власної значущості, розвитку
власної самооцінки, самореалізації. Рефлексія є показником суб’єктності і
дозволяє особистості регулювати власну активність, впливати на систему норм і
стандартів, управляти навчальною та практичною діяльністю. Нагадаємо, що
рефлексія є психологічним механізмом, спрямованим на самовдосконалення
особистості, що передбачає вміння усвідомлювати рівень особистої діяльності,
власних здібностей, знання про способи професійного самовдосконалення;
уміння бачити причини недоліків у своїй діяльності; бажання саморозвиватися.
У нашому дослідженні ми орієнтувалися на те, що професійна рефлексія
майбутніх магістрів початкової освіти має свої особливості, зумовлені
специфікою педагогічної діяльності. Як зазначає М. Марусинець, ця специфіка
виражається у необхідності постійного рефлексивного аналізу педагогічних
ситуацій, розуміння контексту як власних дій, так і дій інших суб’єктів
освітнього

процесу;

багатофункціональності

діяльності

(поліпредметне

викладання у початковій школі, виконання функцій класного керівника,
громадська педагогічна активність тощо); потребі конструктивного подолання
суперечностей професійної діяльності вчителя тощо (Марусинець, М., 2012).
Таким

чином,

ефективність

реалізації рефлексивного

компонента

залежить від активної взаємодії усіх учасників освітнього процесу у ЗВО, їхньої
співпраці.
Праксеологічний

компонент

характеризується

стійким

ставленням

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, тобто,
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здобувачі освітнього рівня «Магістр» мають володіти системою необхідних для
інноваційної діяльності знань та умінь; у них має бути сформована готовність
застосовувати знання та набуті уміння у майбутній інноваційній діяльності.
У процесі дослідження виокремлено такі види умінь:
− організаційні (уміння організовувати, скеровувати освітній процес на
досягнення поставленої мети; уміння організовувати навчальну й виховну
діяльність у закладах освіти тощо);
− проєктувальні (уміння проєктувати освітньо-виховний процес і власну
інноваційну діяльність; уміння розробляти конспекти уроків, посібники,
засоби унаочнення й контролю результатів навчальної діяльності тощо);
− методичні (уміння доступно й зрозуміло пояснювати навчальний матеріал
із використанням сучасних технологій і засобів навчання; уміння
розробляти

навчально-методичну

документацію;

вибирати

й

використовувати у професійній діяльності інноваційні форми, методи
навчання й виховання; уміння діагностувати результати інноваційної
діяльності; уміння налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію
між учасниками освітнього процесу та ін.);
− рефлексивні (уміння аналізувати й оцінювати результати власної
інноваційної діяльності; уміння вносити корективи до професійної
діяльності за результатами самоаналізу; здатність до самоосвіти та
саморозвитку й ін.);
− творчі (уміння генерувати нові ідеї; успішно розв’язувати нестандартні
педагогічні ситуації; критично мислити).
Зауважимо, що в сукупності всі чотири компоненти відображають зміст
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, кожен з яких не є усталеним, а має динамічний характер і відповідно
передбачає динаміку змін. Виокремлені компоненти є взаємопов’язаними,
взаємозалежними, взаємозумовленими та являють собою цілісне утворення
(Рис. 3.2.).

198

Мотиваційний

Рефлексивний

Праксеологічний

Когнітивний

Компоненти
професійної
готовності до
інноваційної
діяльності

Рис. 3.1. Компоненти професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
На основі аналізу змістових характеристик компонентів нами визначено
критерії сформованості професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, що є результатом професійної підготовки:
інформаційно-змістовий,

особистісно-мотиваційний,

оцінно-рефлексивний,

операційно-діяльнісний.
Критерій (грецького походження (kriterion – засіб судження), номінує
ознаку (ознаки), на підставі якої здійснюється оцінка, визначення або
класифікація певних об’єктів. Критерій виступає засобом, інструментом оцінки,
а не самою оцінкою. При цьому під ознакою розуміють зовнішній вияв
властивості, за яким останню можна впізнати, визначити або описати і який є її
прикметою (Шапар, В., Олефир, О., Куфлієвський, С, 2009).
Переконливим є твердження С. Решетника, котрий стверджує, що
критерій – «це сукупність ознак для висновку про ступінь відповідності
фактичного рівня сформованості відповідної готовності еталонним вимогам»
(Решетник, С., 2013, с. 218).
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Учені стверджують, що критерії мають відповідати певним вимогам,
дотримання яких надає змогу досліджувати явища. Визначаючи критерії
сформованості професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності, ми враховували основні вимоги, яким має відповідати
критерій, а саме: об’єктивність, інформативність, можливість якісного опису,
валідність, вірогідність.
Кожен із критеріїв конкретизується низкою показників, системно
пов’язаних між собою. Критерій і показник тісно взаємопов’язані: науково
обґрунтований вибір критерію значною мірою обумовлює правильний вибір
системи показників і, навпаки, якість показника залежить від того, наскільки він
повно й об’єктивно характеризує прийнятий критерій (Кулакова, 2006, с. 79).
Опираючись на праці багатьох науковців, було визначено, що показник є
складником критерію, слугує типовим і конкретним виявом сутності якостей
процесу чи явища, що підлягає вивченню. Так, у тлумачному словнику
української мови «показник» трактується як свідчення, доказ, ознака чогонебудь; наочні дані про результати будь-якої роботи, процесу; дані про
досягнення в чому-небудь (у нашому випадку процесу формування професійної
готовності) (Тлумачний словник, 2013–2018).
Вищезазначені міркування науковців дають підстави стверджувати, що
основними вимогами до розроблених критеріїв та показників сформованості
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності є об’єктивність, надійність, простота та зручність виміру, узгодження
із складовими компонентами, адекватність, взаємообумовленість критерію з
його показниками.
До

когнітивного

компоненту

відносимо

інформаційно-змістовий

критерій, показниками якого є знання, а саме: наявність системних теоретикометодичних знань про інноваційну діяльність; інноваційне мислення майбутніх
магістрів початкової освіти; поінформованість про інноваційні форми, засоби та
методи організації професійної діяльності; знання нормативно-правових
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документів; знання основ педагогіки, педагогічної інноватики; яскраво
проявляються організаторські та комунікативні вміння.
Мотиваційний компонент представлений особистісно-мотиваційним
критерієм − усвідомлене ставлення майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної

діяльності;

сформованість

мотивів

до

професійного

самовдосконалення та саморозвитку; стійкі орієнтації на гуманістичні цінності
у педагогічній інноваційній діяльності; сформованість професійно значущих
якостей

особистості;

потреба

в

здійсненні

інноваційної

діяльності;

сформованість творчого потенціалу, яскраво проявляється загальна та творча
активність; професійна мобільність у педагогічній взаємодії; досягнення успіху
у навчанні; схильність до емоційних переживань.
Ми погоджуємося з думкою Л. Хоружої, котра вважає, що позитивне
ставлення учителя до своєї професії регулюється такими вимогами, як:
«свідомий вибір педагогічної професії; розуміння її важливості для розвитку
суспільства; педагогічне покликання (любов до дітей, наявність педагогічних
здібностей); прагнення до розвитку і саморозвитку особистісно-професійних
якостей; адекватність професійних можливостей суспільним вимогам і запитам,
динаміці соціального, інтелектуального розвитку школярів; піклування про
педагогічний імідж як приклад моральної поведінки, професійного визначення»
(Хоружа, Л., 2012, с. 85−86).
До рефлексивного компоненту відносимо оцінно-рефлексивний критерій,
показниками якого є: здатність прогнозування й адекватної оцінки своєї
професійної
методичного

готовності

до

забезпечення;

інноваційної
здатність

діяльності;

виявляти

та

аналіз

навчально-

оцінювати

кращий

педагогічний досвід, уміння аналізувати результати інноваційної діяльності;
здібності до творчого саморозвитку; загальна осмисленість життя.
Праксеологічний

компонент

представлений

операційно-діяльнісним

критерієм, показниками якого є: гностичні, проєктувальні, конструктивні,
комунікативні, організаторські уміння та навички, необхідні для здійснення
інноваційної діяльності. Вони формуються у процесі виконання практичних

201
робіт, написанні наукових повідомлень, есе, магістерських робіт, проходженні
виробничої та науково-дослідницької практики тощо. Цей компонент показує
взаємозв’язки між усіма компонентами, що необхідно для подальшого їх
об’єднання у цілісну систему. Він передбачає, що у результаті професійної
підготовки формується кінцевий результат – сформованість професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Визначивши критерії та показники професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, виникає необхідність
охарактеризувати рівні професійної готовності магістрантів за кожним із
запропонованих критеріїв.
Слушною є думка ученої С. Оргєєвої про те, що від прояву сукупності
визначених критеріїв і показників готовність студентів залежить рівень
виявлення якості, відповідно поняття «рівень» відображає діалектичний
характер процесу розвитку певної якості (Оргєєва, С., 2014, с. 78).
Нами було виділено такі рівні професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності:
Низький рівень – слабо виражені знання нормативно-правових документів
у галузі освіти; відсутня система знань з педагогіки, педагогічної інноватики;
відсутні уміння співвідносити теоретичні знання з практичною інноваційною
діяльністю; відсутність внутрішньої мотивації до інноваційної діяльності; слабо
виражена спрямованість на самовдосконалення і саморозвиток; відсутнє
прагнення опановувати нові форми і методи організації інноваційної діяльності;
відсутня здатність до створення ситуацій успіху в інноваційній діяльності;
здатність до емпатії та співпереживання відсутня; оцінка власної професійної
готовності до інноваційної діяльності; уміння частково виявляти та оцінювати
кращий педагогічний досвід, аналізувати результати інноваційної діяльності;
розуміння психоемоційного стану іншої людини не у повній мірі; недостатньо
виражена схильність долати конфліктні ситуації та знаходити компромісні
рішення; здатність до професійної адаптації, готовність до партнерських
відносин та співпраці слабо виражені; уміння налагоджувати ділові й товариські
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контакти ситуативні; відсутня упевненість у власних силах, прагнення до
педагогічного спілкування; уміння виявляти ініціативу; слабо виражена
здатність до професійного ризику.
Середній рівень – не чітко виражені знання нормативно-правових
документів у галузі освіти; часткова наявність системи знань з педагогіки,
педагогічної інноватики; недостатньо стійкі уміння співвідносити теоретичні
знання з професійною інноваційною діяльністю; загальне усвідомлення
значущості педагогічної професії та сутності інноваційної діяльності у системі
освіти; наявність часткової внутрішньої мотивації до інноваційної діяльності;
помірно виражена спрямованість на самовдосконалення і саморозвиток;
прагнення опановувати нові форми і методи організації інноваційної діяльності
недостатньо стійкі; здатність до створення ситуацій успіху в педагогічній
інноваційній діяльності виявляється ситуативно; часткова здатність до емпатії,
співпереживання; оцінка власної професійної готовності до інноваційної
діяльності; уміння частково виявляти та оцінювати кращий педагогічний досвід,
аналізувати результати інноваційної діяльності; здатність до розуміння
психоемоційного стану іншої людини виражена не у повній мірі; здатність до
професійної адаптації, готовність до партнерських відносин та співпраці
частково виражені; уміння налагоджувати ділові й товариські контакти
ситуативні; помірна упевненість у власних силах; часткове прагнення до
педагогічного спілкування; уміння виявляти ініціативу; помірна здатність до
професійного ризику.
Високий рівень – ґрунтовні знання нормативно-правових документів у
галузі освіти; уміння співвідносити теоретичні знання з професійною
інноваційною

діяльністю;

системність,

міцність

та

творчий

характер

інноваційних знань; позитивне ставлення майбутніх магістрів початкової освіти
до педагогічної професії; наявність стійкої внутрішньої мотивації до
інноваційної діяльності; виражена спрямованість на самовдосконалення і
саморозвиток; прагнення опановувати нові форми і методи організації
інноваційної діяльності; здатність до створення ситуацій успіху в педагогічній
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інноваційній діяльності; активний інтерес і потреба у реалізації інноваційної
діяльності; висока здатність до емпатії, співпереживання; адекватна оцінка
власної професійної готовності до інноваційної діяльності; здатність виявляти та
оцінювати кращий педагогічний досвід, уміння аналізувати результати
інноваційної діяльності; здатність до розуміння психоемоційного стану іншої
людини; схильність долати конфліктні ситуації та знаходити компромісні
рішення; розвиток творчого мислення; рефлексивна самооцінка власних
здібностей, умінь і якостей, що забезпечують сформованість високого рівня
професійної готовності до інноваційної діяльності; здатність до професійної
адаптації,

готовність

до

партнерських

відносин

та

співпраці;

чітка

сформованість уміння налагоджувати ділові й товариські контакти; упевненість
у власних силах; прагнення до педагогічного спілкування; уміння виявляти
ініціативу; висока здатність до професійного ризику.
Отже, нами виокремлено й обґрунтовано компоненти (когнітивний,
мотиваційний,

рефлексивний,

(інформаційно-змістовий,

праксеологічний),

відповідні

особистісно-мотиваційний,

їм

критерії

оцінно-рефлексивний,

операційно-діяльнісний) та показники, а також рівні (високий, середній, низький)
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.
Обґрунтувавши структуру професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності виникає потреба у проведенні
констатувального

експерименту

для

виявлення

фактичного

стану

її

сформованості. Констатувальний експеримент полягає в тому, що дослідник
експериментальним шляхом встановлює стан системи, що вивчається: констатує
наявність зв’язків, залежностей між явищами, визначає вихідні дані для
подальшого дослідження (Жосан, 2008, с.126).
Здійснене у цьому підрозділі виокремлення критеріїв і показників
професійної готовності сприятиме реалізації мети досліджуваного процесу, що
відображена в очікуваному результаті змодельованої системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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3.3. Моделювання

системи

професійної

підготовки

майбутніх

магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Проведений теоретичний аналіз наукових праць відповідно до завдань
нашого дослідження став основою для моделювання системи професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
У науковій літературі описано різні системи підготовки вчителів, зокрема,
таких авторів, як: А. Гедзик (система підготовки майбутнього вчителя технологій
до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах);
М. Жалдак (система підготовки вчителя до використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі); В. Лабунець (методична
система

інструментально-виконавської

підготовки

майбутнього

вчителя

музики); О. Ліннік (система підготовки майбутнього вчителя до організації
суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи); Л. Михайленко
(система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному
закладі за заочною формою навчання); О. Спірін (методична система базової
підготовки

вчителя

інформатики

за

кредитно-модульною

технологією);

О. Шапран (система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах
навчально-науково-педагогічних комплексів) та інші.
Різнотипні
досліджували

моделі

у

професійній

А. Алексюк,

С. Батишев,

підготовці

майбутніх

С. Гончаренко,

фахівців
Р. Гуревич,

О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Ничкало, Л. Лук’янова та ін. Проте, з-поміж них
немає цілісної системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності.
Вибір моделювання як методу дослідження пояснюється тим, що модель
дає

змогу

зрозуміти

характер

взаємозалежності

між

структурно-

функціональними елементами (компонентами), а також синтезувати й виявити
характерні особливості досліджуваного процесу. Ми виходили з того, що
моделювання пов’язане з теоретичним пізнанням. Об’єктом теоретичного
знання є аналіз сутності пізнаваного, в ході якого ідеалізовано виокремлюється
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найбільш суттєве, що потім об’єктивується, моделюється у вигляді матеріальних
конструктів за допомогою знаково-символічних засобів. Спроектована модель
віддзеркалює знання про те, що повинно бути сформоване. Модель – це
розроблений на основі теорії варіант практичної діяльності (Є. Ямбург), що є
певною системою.
У науковій літературі поняття «модель» постійно трансформується,
набуваючи нових значень. Так, модель (лат. modulus – міра, зразок), у трактуванні
В. Краєвського, є штучно створеним об’єктом у вигляді схеми, знакових форм
або формул, подібним до досліджуваної системи (об’єкта або явища), що
відтворює в більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і
відносини між елементами цієї системи. Модель є фіксованим об’єднанням
елементів і передбачає таке структурування, що відображає важливі внутрішні
зв’язки реальності (Краевский, В., 1994, с. 134). Науковець П. Дзюба стверджує,
що модель − внутрішня структурна організація оригіналу, яка імітує спосіб
взаємодії об’єкта з середовищем. Встановлюючи подібність моделі й оригіналу
за частинами їх структур, ми отримуємо інформацію про функції моделі,
виходячи з функцій оригіналу (Дзюба, П., 2010, с. 1−8).
Варте уваги твердження дослідниці С. Сисоєвої про те, що модель, яка є
інструментом пізнання, засобом інтерпретації та пояснення явищ реальності,
здатна замінювати об’єкт-оригінал на певних етапах процесу (Сисоєва, С.,
Соколова, І., 2010, с. 118).
Погоджуємося із думкою науковців (М. Артюшина, О. Клименко та
Г. Михайлюк), котрі вважають, що запровадження інноваційного навчання у
вищій освіті потребує розробки та впровадження національної інноваційної,
принципово іншої моделі організації освітнього процесу, ключовою відмінністю
та сучасним стратегічним пріоритетом якої має бути цільова зорієнтованість на
підготовку майбутнього фахівця до життя в умовах сучасного, динамічного
суспільства, що забезпечує його становлення як активного суб’єкта змін та
інновацій, здатного до самостійної ініціації та реалізації інноваційної діяльності
(Артюшина, М., 2009, с. 15−22; Клименко, О., Михайлюк, Г., 2013, с. 58−63).
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Метод моделювання забезпечує вибір оптимальних способів вирішення
проблеми, передає динаміку розвитку визначених властивостей, передбачає
зміну способів педагогічного впливу відповідно до зміни об’єкта навчання, дає
змогу аналізувати не лише перебіг навчально-виховного процесу, його розвиток,
а й умови, у яких він відбувається (Гончаренко, С., 2008, с. 490−491).
Моделювати – означає створювати зразки нових освітніх систем і процесів,
на основі яких можна пізнавати складні явища та долати негативні виклики.
Принагідно зазначимо, що педагогічне моделювання відносять до
моделювання ідеального типу, що дає змогу проводити змістовий аналіз, робити
висновки, виходячи з причинно-наслідкових зв’язків і відношень на рівні
«модельних

уявлень»,

не

використовуючи

фіксовані

знакові

системи

(Загвязинский, В., 1987). Проте, слід пам’ятати, що жодна модель не дає
вичерпного уявлення про досліджувану систему, не дозволяє повністю
передбачити та описати траєкторію її розвитку. Тому під час проектування
моделі доводиться знаходити компроміс між її складністю, кількістю включених
компонентів і рівнем валідності.
Науковці пропонують основні етапи моделювання:
1) обмірковування сутності процесу та вибір методологічних засад,
якісний опис предмета дослідження;
2) постановка мети і завдань моделювання;
3) конструювання моделі з уточненням залежностей між основними
елементами досліджуваного об’єкта, визначенням параметрів елементів і
критеріїв оцінювання їх змін, вибір методик вимірювання;
4) дослідження валідності моделі щодо розв’язання поставлених завдань;
5) застосування моделі в педагогічному експерименті;
6) корегування запропонованих елементів і критеріїв;
7) змістова інтерпретація результатів моделювання (Дахин, А., 2003,
с. 21−26.)
За переконанням ученого В. Бикова, моделювання системи дає змогу
виявити причинно-наслідкові зв’язки й уточнити чинники, прогнозувати
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наслідки впровадження інновацій, оцінити користь і можливі недоліки,
підвищити продуктивність роботи науково-педагогічних працівників ЗВО
(Биков, В., 2008, с. 292). Крім того, моделювання дає змогу цілісно розглядати
професійну підготовку через компетентнісний підхід – від постановки мети до
отримання результатів.
Метою моделювання системи в контексті нашого дослідження був вибір
найкращого варіанту її майбутнього еталонного стану, який міг би забезпечити
високий рівень сформованості професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності. Головний принцип проєктування
такої моделі системи – віддзеркалення в ній кращого вітчизняного і зарубіжного
досвіду, власного педагогічного досвіду та підпорядкування його змістових
характеристик стратегічним цілям забезпечення результативності та якості
професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 013 Початкова освіта
ОР «Магістр». На наш погляд, у моделі, що інтегрує функціонування різних
складових системи підготовки магістрантів, важливо показати структуру та
ступінь взаємозв’язку усіх аспектів освітнього процесу ЗВО. Тому вважаємо, що
одним із завдань моделювання системи професійної підготовки є визначення
цілей і конкретних завдань цього процесу. Моделювання системи включало
аналіз, діагностику, прогнозування. Основою слугували методологічні підходи,
принципи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти,
розроблені на рівні теоретичних і логічних висновків; дані, одержані в результаті
досліджень, проведених у закладах вищої освіти.
Розглядаючи професійну підготовку майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності з позицій системного та синергетичного підходів, ми
дійшли висновку, що однією із найважливіших якостей освітнього процесу ЗВО
є його цілісність. Тому, систему професійної підготовки спробуємо подати в
наочній змодельованій формі, котра дозволяє показати цілісну структуру та
взаємозв’язок усіх компонентів (Рис.3.3.).
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК
Мета: професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.
Методологічні підходи: системний, синергетичний, діяльнісний, компетентнісний,
акмеологічний, особистісно орієнтований, андрагогічний, інноваційний.
Принципи: науковості, наукової стратегії, системності, нелінійності, цілісності,
наступності, неперервності, доступності, наочності, індивідуалізації, активності,
самостійності, творчості й професійно-педагогічної спрямованості, креативності,
свідомості й інтерактивності, ціннісного ставлення до знань, мобільності.
Компоненти професійної готовності
когнітивний

мотиваційний

рефлексивний

праксеологічний

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК
Освітнє середовище

Зміст професійної підготовки

закладу вищої освіти
 освітня програма;
 навчальний план;
 робочі програми навчальних дисциплін;
 навчально-методичний
комплекс
дисципліни
«Педагогічна інноватика».

Педагогічні умови:
 інтеграція інноваційної діяльності
в освітній процес ЗВО;
 створення
інноваційного
освітнього середовища;
 формування
мотивації
до
інноваційної діяльності;
 оновлення змісту професійної
підготовки;
 реалізація
форм
і
методів
організації професійної підготовки
до інноваційної діяльності.

Методи:
 традиційні,
 інноваційні,
 інтерактивні,
 дистанційні.

Форми:
навчальні заняття;
самостійна робота;
науково-дослідницька
робота;
практична підготовка;
контрольні заходи.

ДІАГНОСТУВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК






Критерії професійної
готовності:
інформаційно-змістовий;
особистісномотиваційний;
оцінно-рефлексивний;
операційно-діяльнісний.

Рівні професійної готовності
високий
середній
низький

Результат:
сформованість
професійної готовності
майбутніх магістрів
початкової освіти до
інноваційної діяльності

Рис.3.3. Модель системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Модель системи ґрунтується на чіткому визначенні мети – професійна
підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Чітке бачення мети важливе, оскільки мета є тим орієнтиром, який уможливить
визначення усіх наступних складових компонентів змодельованої системи,
кожен з яких сприяє досягненню поставленої мети та виробленні практичних
рекомендацій щодо її вдосконалення.
У Тлумачному словнику української мови, мета – «те, що хтось
намагається здобути, осягнути, до чого прямує», а ціль – «місце, пункт, у який
треба влучити, кидаючи чим-небудь або стріляючи з чого-небудь, те, до чого
намагаються досягти, прагнуть, мета» (с. 567). Відповідно до мети визначалися
і завдання професійної підготовки, що конкретизують її зміст, який
регламентується навчальними планами і програмами та відповідним навчальнометодичним забезпеченням означеного процесу.
На основі узагальнення науково-практичного досвіду моделювання систем
професійної підготовки нами визначено основні три блоки моделі системи:
теоретико-методологічний (мета, методологічні підходи та принципи та
компоненти

професійної

готовності),

змістово-процесуальний

(зміст,

нормативно-правове забезпечення, педагогічні умови, форми, методи та засоби
навчання) та діагностувально-результативний (кількісні і якісні параметри
діагностики: критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності,
результат). Структурування досліджуваного процесу на блоки є умовним,
оскільки складники системи взаємозумовлені, доповнюють один одного і
творять цілісний процес професійної підготовки. Взаємодія цих блоків у системі
професійної підготовки забезпечить постійний цілеспрямований і послідовний
вплив на її ефективність через поєднання взаємопов’язаних складників.
Зауважимо, що при моделюванні системи ми виходили із загальної структури
професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності, яка включає такі
компоненти: когнітивний, мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний.
Доцільно зазначити, що при моделюванні системи професійної підготовки
визначальними були системний підхід у поєднанні з синергетичним з його
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відкритістю, доступністю і багатоваріантністю, а також діяльнісний, відповідно
до якого формування професійної готовності відбувається у різних видах
діяльності.
Проаналізуємо основні блоки моделі.
Теоретико-методологічний блок становить методологічне підґрунтя
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності і представлений комплексом методологічних підходів (системний,
синергетичний, діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний, особистісно
орієнтований, андагогічний, інноваційний) та принципів (науковості, наукової
стратегії, системності, нелінійності, цілісності, доступності, наступності,
неперервності, наочності, активності, самостійності, творчості й професійнопедагогічної

спрямованості,

креативності,

інтеграції,

свідомості

й

інтерактивності, ціннісного ставлення до знань, мобільності). Сутність і
значення для професійної підготовки методологічних підходів і принципів
детально розкрито у розділі 2. Цей блок також презентує основні компоненти
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності (когнітивний, мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний).
Змістово-процесуальний блок моделі системи професійної підготовки
розкриває педагогічні умови моделювання цієї системи, зміст, форми, методи та
засоби професійної підготовки магістрантів до інноваційної діяльності у ЗВО.
Наукове обґрунтування змісту професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності охоплює такі етапи: теоретикометодологічне

обґрунтування

основних

дефініцій

процесу

формування

професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності; розробку
навчально-методичного забезпечення та включення його у зміст професійної
підготовки.
У структурі змісту зазначеної підготовки можна виділити такі компоненти:
за видом організації змісту – аудиторний і позааудиторний; за компонентним
складом змісту – теоретичний, практичний, емпіричний; за способом навчальнопізнавальної діяльності – репродуктивний і пошуково-дослідницький.
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Аудиторний компонент передбачає організацію навчально-пізнавальної
діяльності магістрантів за такими формами: лекції, практичні, семінарські
заняття. Позааудиторний – магістерська робота, науково-дослідні роботи,
олімпіади, участь у наукових конференціях тощо.
Теоретичний компонент змісту підготовки передбачає засвоєння системи
наукових знань про інноваційну діяльність, її специфіку, закономірності,
оволодіння

теоретико-методологічними

основами

організації

освітнього

процесу, спрямованого на формування професійної готовності до інноваційної
діяльності. Практичний компонент змісту підготовки передбачає оволодіння
уміннями організовувати освітній процес, який спрямовано на інноваційну
діяльність. Емпіричний компонент змісту підготовки відображає зміст
організованого процесу з метою одержання знань про інновації в освіті,
інноваційну діяльність. Репродуктивний компонент передбачає усвідомлення і
теоретичне осмислення основних понять та ідей кожної теми, оволодіння
основними практичними вміннями, навичками проведення аналізу окремих
фактів і явищ інноваційної діяльності, виконання частково-пошукових дій у
типових ситуаціях. Пошуково-дослідницький компонент передбачає засвоєння
магістрантами

системи

міжпредметних

понять;

оволодіння

вміннями

теоретично аналізувати педагогічні факти і явища; аналізувати, прогнозувати і
проєктувати власну інноваційну діяльність; застосовувати набуті знання у нових
ситуаціях.
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ЗВО включає:
стандарти вищої освіти; освітньо-професійну програму; навчальні та робочі
навчальні плани; програми навчальних дисциплін, передбачених робочим
навчальним планом; програми усіх видів практик; засоби діагностики;
підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до
семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні завдання для
самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін; методичні
матеріали з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання
курсових робіт і дипломних проєктів (магістерських робіт).
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Загальновідомо, що зміст навчально-методичного забезпечення має
враховувати: загальні освітні цілі навчального процесу; вимоги конкретної галузі
у підготовці фахівців відповідного профілю; визначати теоретичні перспективи
професійної освіти та забезпечувати їх практичне наповнення.
У педагогічній науці розглядають різні аспекти проблеми науковометодичного забезпечення, а саме: теоретичні засади та дидактичні принципи
побудови підручника (І. Лернер, М. Скаткін, М. Шахмаєв та ін.); психологічні
принципи і відбір навчального матеріалу (Е. Андрієвська (Е. Andrzejewska),
Г. Балл, Г. Костюк, Н. Менчинська); міжпредметні зв’язки, В. Максимова,
Ю. Мальований, В. Федорова та ін.).
Не зважаючи на те, що проблема створення навчально-методичного
забезпечення була у полі зору багатьох науковців, особливості навчального
забезпечення для майбутніх фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта залишається актуальною.
Наукові розвідки та результати досліджень свідчать про те, що навчальнометодичні матеріали, використовувані у освітньому процесі ЗВО, впродовж
останніх років оновлювалися не суттєво. Як стверджують науковці «реалізація
ідей перебудови сучасної освіти передбачає передусім піднесення на якісно
новий рівень наукового і методичного забезпечення навчального процесу. Воно
має включати комплекс засобів навчання, тобто, джерел інформації, що
спрямовані

на

реалізацію

методів

і

функцій

навчання

майбутніх

спеціалістів» (Матвієнко,О., 2005, c. 78).
На думку учених, сучасні вимоги до навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу у закладі вищої освіти не позбавлені суперечностей, а саме:
науково-методичне забезпечення навчального процесу покликане сформувати у
здобувачів

вищої

освіти

компетентності,

що

передбачає

максимальну

спрямованість на індивідуальну траєкторію навчання через врахування
специфіки майбутньої професійної діяльності та професіоналізації, побудови за
вимогами кредитно-модульного навчання, що гранично його стандартизують;
логічне структурування викладачем навчального матеріалу через послідовне
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подання змісту навчання, завдань для самоперевірки, питань для поглибленого
контролю, що уможливлює досягнення здобувачем вагомих результатів на
проміжних і підсумковому етапах, та неможливістю викладачем повною мірою
забезпечити системність й послідовність самостійної роботи, оскільки часто її
формат набирає вигляду, епізодичності, невпорядкованості, а то й хаотичності
(Жорнова, Олена, & Жорнова, Ольга, 2012, c.1−4).
Важливого значення у науково-методичному забезпеченні набуває
проблема структури, змісту та класифікації складових. Так, навчальнометодичне забезпечення дисципліни може включати авторські матеріали,
розроблені викладачем, а саме: навчальні посібники та підручники; словники;
збірники наукових праць; методичні розробки; методичні рекомендації;
ілюстративні матеріали, таблиці, схеми, роздатковий матеріал; каталоги Інтернет
ресурсів; завдання для перевірки знань, умінь та навичок (контрольні роботи,
самостійні роботи, онлайн-тести та завдання, проєкти, презентації, виступи на
наукових заходах).
Важливим засобом у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти є розроблення і впровадження у освітній процес ЗВО
навчально-методичного комплексу, що сприяє формуванню професійної
готовності до інноваційної діяльності. Такий комплекс впливає на усі інші
педагогічні умови і сприяє створенню інноваційного освітнього середовища.
У процесі створення навчально-методичного комплексу щодо професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності ми
дотримувалися певних вимог, відображених у: Законах; Галузевих стандартах
(ОКХ, ОПП) підготовки фахівця освітнього рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта; Концепціях. Окрім того, використовувалися провідні ідеї
вітчизняного та зарубіжного досвіду. Доцільно зазначити, що були враховані
сукупність

чинників,

провідним

з

яких

є

необхідність

урахування

індивідуальних можливостей (особистісний підхід); системне та послідовне
впровадження навчальних тем за професійним спрямуванням (професійно-
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орієнтований підхід); підбір матеріалу з урахуванням міждисциплінарної
інтеграції із даного фаху (міждисциплінарний підхід).
Система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності вимагає наявності цікавих сучасних підручників та
посібників як основного джерела інформації, за допомогою якої здійснюється
формування професійної готовності до інноваційної діяльності. Розроблений
нами навчально-методичний комплекс (Додаток И) має такі складові:
Навчальні посібники:
Педагогічна інноватика: навчально-методичний посібник.
Педагогічна інноватика: навчально-методичний посібник для самостійної
роботи студентів.
Формування професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної
діяльності: практикум.
Словник:
Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності: словник інноваційних термінів.
Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Педагогічна інноватика».
Тести. Навчальні презентації.
Вдалий підбір навчального матеріалу є невід’ємною складовою у
освітньому процесі ЗВО. Навчальний посібник залишається найважливішим і
найбільш часто використовуваним у навчанні. За визначенням Б. Томілсона
«…навчальний посібник найчастіше представляє матеріали з певного фаху, які
опрацьовані для учіння і навчання» (Tomlinson, B., 2012, c. 143–149). Навчальні
посібники для молоді повинні мати логічну структуру із врахуванням
наступності вивчення дисциплін фахового спрямування; бути відображенням
досягнень педагогічної науки, практики, методики викладання у ЗВО;
відповідати сучасним вимогам, європейським та міжнародним стандартам; бути
цікавими, зрозумілими і зручними для користування у процесі навчальної
діяльності.
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Призначення авторських посібників, підготовлених нами у рамках
дослідження не тільки презентувати інформацію з навчальної дисципліни, а й
розвинути у майбутніх магістрів початкової освіти критичне мислення, творчі
здібності, інтерес до інноваційної діяльності тощо. Зміст навчального матеріалу
чітко структурований.
Навчально-методичний посібник «Педагогічна інноватика» розроблений
для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. У посібнику
представлено навчально-методичний матеріал для проведення лекційних і
практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогічна інноватика». Він
спрямований на формування творчої особистості майбутнього учителя, що
професійно розвивається в умовах Нової української освіти. Важливо навчити
майбутніх педагогів орієнтуватися у системах, технологіях, методиках, несхожих
одна на одну, адекватно оцінювати їх, робити оптимальний вибір на шляху
впровадження авторських інноваційних технологій в освітній процес Нової
української школи.
Мета

навчально-методичного

посібника

полягає

в

опануванні

здобувачами вищої освіти концептуальними теоретичними положеннями
інноваційних педагогічних технологій, структурою та технологією інноваційної
діяльності, методикою проєктування і реалізації авторських інновацій;
формуванні інноваційного мислення, професійної готовності до інноваційної
діяльності та впровадженні сучасних технологій навчання у практику Нової
української школи.
Структура навчального посібника складається з двох частин: лекційний та
практичний курси. Лекційний курс містить 8 тем: «Педагогічна інноватика у
системі сучасної науки та освіти», «Технологічний підхід в освіті», «Інтеграція
в освіті. Інтегроване навчання: діяльнісний та тематичний підходи»,
«Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації освітнього
процесу», «Проектне навчання», «Технології проблемного навчання та розвитку
творчої особистості», «Готовність педагога до інноваційної діяльності»,
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«Застосування

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

професійній

діяльності сучасного педагога».
До практичного курсу увійшли система практичних занять та методичні
вказівки до їх проведення. На основі загальних вимог до проведення практичних
занять як однієї з форм організації освітнього процесу у закладах вищої освіти,
власного досвіду роботи, розроблено й апробовано у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності,
який включає етапи, види і методи роботи.
Більшість завдань мають пошуковий і творчий характер, розроблені на
компетентнісній основі, що потребує використання знань у нестандартній
пізнавальній чи педагогічній ситуації. Завдяки цьому їх виконання здобувачами
вищої освіти сприятиме розвитку умінь і якостей, критичного мислення,
творчості, уміння генерувати ідеї, здатності до імпровізації, варіативності ідей
тощо. Основні поняття з педагогічної інноватики містяться у короткому
термінологічному словнику. Укладаючи посібник, основним завданням було
поєднати проблемність і глибину змісту з доступністю, чіткістю і новизною
стилю викладу.
Навчально-методичний супровід самостійної роботи студентів з
«Педагогічної інноватики» передбачає частково-творчу самостійну роботу
здобувачів вищої освіти; є джерелом накопичення загальних прийомів і способів
їхньої розумової праці, зокрема, навчає виокремлювати і формулювати
проблеми, самостійно їх вирішувати; сприяє розвитку творчої активності. У
передмові посібника зазначено, що у сучасних умовах самостійність стає
професійно необхідною якістю особистості. Сучасний педагог повинен
оперативно приймати нешаблонні рішення, діяти самостійно, творчо. Саме там,
де здійснюється самостійний пошук принципів, способів дій, починається
творчість, що є вищим ступенем розвитку особистості. Тому, у закладах вищої
освіти чільне місце у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності має займати самостійна робота
(Цюняк, О., 2019а, 269–275).
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У посібнику упорядковано матеріали для самостійного опрацювання,
включаючи опорні поняття та схеми; вправи та тестові завдання для контролю
якості знань здобувачів вищої освіти; термінологічний словник, відповідну
наукову, хрестоматійну, періодичну літературу, додатки. Комплекс розроблених
вправ спрямований на засвоєння термінології та на вироблення умінь і навичок
використовувати навчальний матеріал практично. Особливістю підготовленого
посібника є набір схематичного матеріалу з метою сприяння його візуальній
систематизації. Схеми являють собою не лише демонстраційний матеріал, а є
методологічним підґрунтями до освоєння курсу.
Формування професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної
діяльності:

практикум

пропонує

здобувачам

вищої

освіти

комплекс

інноваційних методів навчання, які доцільно використовувати у процесі
формування професійної готовності до інноваційної діяльності. Також у
посібнику запропоновано сценарії тренінгів та матеріали звітно-наукових
конференцій захисту виробничої педагогічної практики. Представлено цікаві
індивідуальні наукові роботи здобувачів вищої освіти Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, які є актуальними в аспекті
означено проблеми.
Словник інноваційних термінів «Професійна підготовка майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності» є складовою
навчально-методичного комплексу та доповненням до навчально-методичного
посібника. Його створення актуалізується активним розвитком інноваційної
термінології у освіті. Адже нині активно здійснюється процес номінації нових
наукових

понять

педагогічної

інноватики,

постійно

уточнюються

і

вдосконалюються наявні поняття, фіксуються і осмислюються зміни, які
відбуваються в словниковому складі у зв’язку з появою нових ідей, теорій,
методів, інструментарію, технологій. Відтак, словники належать до засобів
навчання і дають змогу органічно поєднати власне комунікативну та системну
роботу. Звертаючись до словника, можна швидко відновити визначення будьякого терміну. Як зазначають науковці, у процесі роботи зі словниками
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підвищується інтелектуальний потенціал, удосконалюються пам’ять, мислення.
Він допомагає сприймати, усвідомлювати, оперувати, аналізувати та засвоювати
значний обсяг інформації, необхідної для майбутньої професійної інноваційної
діяльності.
Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Педагогічна інноватика»
спрямовано на запровадження елементів дистанційної освіти з усіма властивими
цій формі технологіями та їх перевагами. Необхідним елементом у створенні
дистанційного курсу є укладання силабусу – стислого сценарію, що відображає
основні змістові компоненти навчальної дисципліни, методи й технології, наочні
й дидактичні засоби, тривалість курсу, спосіб оцінювання та ін. (Додаток К).
Контроль у межах дистанційного курсу здійснюється за допомогою тестових
завдань.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів
вищої освіти компетентностей і програмних результатів навчання відповідно
до освітньої програми «Початкова освіта»:
Загальні компетентності:
− здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема,
інноваційними

методичними

підходами,

системами,

методиками,

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;
чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо;
− здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення
інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та
формулювання логічних висновків;
− здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі
професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані
рішення, працювати автономно;
− здатність та готовність швидко і успішно опановувати інноваційні
технології, набувати знань та вмінь, здатність до саморозвитку і
модернізації власної професійної діяльності.
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Спеціальні компетентності:
− здатність до організації інноваційної діяльності у початковій школі у
відповідності до вимог НУШ;
− здатність

до

проєктування,

організації,

оцінювання,

рефлексії

та

коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти та у
закладах вищої освіти;
− здатність упроваджувати інноваційні технології, підходи, передовий
педагогічний досвід до навчання окремих питань певної освітньої галузі;
− здатність

майбутнього

навчально-виховну

педагога

діяльність

і

організовувати
педагогічне

ефективну

спілкування;

спільну
здатність

співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому
шляхи взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу.
Таким
забезпечення

чином,

запропонований

сприятиме

ефективності

комплекс
системи

навчально-методичного
професійної

підготовки

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності та позитивно
вплине на рівень сформованості професійної готовності як результату
професійної підготовки. Створення науково-методичного забезпечення є
важливим, складним процесом, який вимагає постійного удосконалення та
оновлення.
Детальне обґрунтування форм, методів та засобів формування професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
подаємо в розділі 4.
Діагностувально-результативний

блок

включає

діагностику

сформованості професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності як результату професійної підготовки. Він передбачає
розробку критеріїв сформованості професійної готовності; визначення їх рівнів
і показників; використання методик оцінки кожного показника (інструментарій
оцінки); аналіз оцінки досягнень. Визначення рівнів (високий, середній,
низький) і показників сформованості за кожним компонентом (когнітивний,
мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний) передбачає розробку системи
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діагностичного

забезпечення,

яка

включає

анкетування,

тестування,

спостереження, методики вивчення та аналіз результатів, порівняння та
кореляцію отриманих результатів. Зв’язок кореляції та вдосконалення полягає в
тому, що отриманий під час формування професійної готовності результат
співвідноситься з поставленою метою та, за необхідності, визначає корекцію
усіх попередніх блоків.
Спроектована модель має системний характер, що забезпечується
взаємозв’язком

і

взаємозумовленістю

її

компонентів

(теоретико-

методологічного, змістово-процесуального та діагностувально-результативного
блоків). Окрім того, слід зазначити, що у моделюванні системи значну роль
відіграє особистість викладача та здобувача вищої освіти, їхнє уміння
вибудувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію на особистісно орієнтованому та
діяльнісному підходах, на яких, по суті, будується весь освітній процес у ЗВО.
Отже, теоретично обґрунтована та змодельована система професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності дає
змогу зрозуміти характер взаємозалежності між її структурними компонентами,
виявити характерні особливості означеного процесу, за необхідності, здійснити
корекцію окремих компонентів з метою оптимального досягнення поставленої
мети.
Таким чином, можемо зробити висновок, що цінність і цілісність моделі
системи забезпечується єдністю її структурних компонентів; точністю і
повнотою їх системних характеристик; чіткістю і лаконічністю з достатнім
ступенем деталізації; легкістю і доступністю у використанні.

Висновки до розділу 3
Узагальнення поглядів учених щодо сутності поняття «педагогічні умови»,
а також аналіз підходів, близьких до проблеми нашого дослідження, дали
підстави для визначення сукупності взаємопов’язаних, взаємодоповнювальних і
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взаємозалежних

педагогічних

умов

моделювання

системи

професійної

підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, а
саме: інтеграція інноваційної діяльності в освітній процес закладів вищої освіти;
створення інноваційного освітнього середовища; формування у майбутніх
магістрів початкової освіти мотивації до інноваційної діяльності; оновлення
змісту професійної підготовки, що сприяє формуванню у магістрантів
професійної готовності до інноваційної діяльності; реалізація форм і методів
організації професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності.
Представлено структуру професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності. Виокремлено й обґрунтовано
компоненти (когнітивний, мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний),
відповідні їм критерії (інформаційно-змістовий, особистісно-мотиваційний,
оцінно-рефлексивний, операційно-діяльнісний) та показники, а також рівні
(високий, середній, низький) професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, за якими було здійснено
констатувальний етап експериментального дослідження.
Змодельовано систему професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, в якій знайшли своє
відображення три блоки: теоретико-методологічний, змістово-процесуальний,
діагностувально-результативний.

У

теоретико-методологічному

блоці

представлені мета, завдання, методологічні підходи, принципи професійної
підготовки магістрантів та компоненти професійної готовності до інноваційної
діяльності. До структури змістово-процесуального блоку включено педагогічні
умови, які забезпечують результативність професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності та сукупність
взаємопов’язаних форм, засобів, методів і прийомів, необхідних для
здійснення інноваційної діяльності. Ефективними визначено традиційні,
інноваційні,

інтерактивні,

дистанційні

форми

та

методи

організації

професійної підготовки. Діагностувально-результативний блок містить
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критерії та показники, діагностичний інструментарій для визначення рівня
сформованості професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності.
Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, вважаємо, що впровадження
змодельованої системи професійної підготовки у освітній процес закладів вищої
освіти дозволить підвищити рівень професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності як результату цієї підготовки.
Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, опубліковані у працях
автора

(Цюняк, О.,

Цюняк, О., 2020 j).

2018 a,

Tsiuniak, О.,

2020 b,

Tsiuniak, О.,

2020 c,
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РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У розділі визначено роль освітнього середовища у системі професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності;
обґрунтовано форми і методи організації професійної підготовки; здійснено
акцент на практичну, самостійну та науково-дослідницьку діяльність майбутніх
магістрів початкової освіти у закладах вищої освіти.

4.1. Освітнє середовище та його роль у системі професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Освіта є важливою засадою розвитку суспільства. Водночас, наука і вища
освіта є чинниками соціальної стабільності, економічного добробуту держави, її
національної безпеки. Утім, на особливу увагу заслуговує фахова освіта, яка
спрямована на забезпечення професійного становлення і самореалізації
особистості, зростання її професійної компетентності та конкурентоздатності на
ринку праці. Як зазначається у Державній національній програмі «Освіта»
(Україна ХХІ століття): одним з найважливіших напрямів реформування системи
освіти є підготовка нового покоління педагогів, які б творчо втілювали в
практику

принципи

гуманізації,

гуманітаризації,

демократизації,

індивідуалізації та етнізації навчання. Відтак, сьогодні кожний заклад вищої
освіти повинен бути зацікавленим

у тому, щоб підготувати когорту

високоінтелектуальних освітян, котрі не лише забезпечували б реалізацію
завдань освітнього процесу ЗВО, а й підносили на значно вищий рівень
освіченість громадян держави. Тому, стає незаперечним той факт, що
ефективність професійної підготовки педагогів, а саме майбутніх магістрів
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початкової освіти, залежить від умов навчання та засобів їх реалізації. У зв’язку
з цим, важливу роль у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти відіграє освітнє середовище, яке має безпосередній вплив на
формування їхньої професійної готовності до інноваційної діяльності.
На пріоритет формування освітнього середовища вказують законодавчі та
нормативні документи, які регламентують здійснення інноваційної діяльності:
Закони України «Про інноваційну діяльність» (від 04.07.02. №40- IV), «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 16.01.03. №433- IV),
«Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної
освітньої діяльності» (від 30.11.2012. №1352), «Стратегія інноваційного
розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів») та
інші.
Концепт освітнього середовища, середовищного підходу досліджували
Г. Васильєв, Н. Гладченкова, Ю. Колюткін, Л. Новикова, П. Лернер, М. Лях,
М. Соколовський, В. Ясвін та ін. Теоретико-методологічною основою для
визначення сутності поняття «освітнє середовище» є концепції сучасних
дослідників, котрі розглядають різноманітні аспекти категорії «середовище»
(Л. Буєва,

Ю. Мануйлов,

Л. Новикова,

Н. Селиванова,

В. Петровський,

І. Якиманська, В. Ясвін та ін.), сутність понять «навчально-терапевтичне
середовище» (Г. Любимова), «організаційний клімат школи» (О. Гуменюк),
«освітній простір» (А. Валицька, І. Фрумін, Б. Ельконін), «виховний простір»,
«виховна система» (Л. Новикова, Н. Селиванова та ін.), «творче освітнє
середовище» (В. Ясвін).
У сучасних теоретичних дослідженнях знаходимо такі тлумачення поняття
«середовище»: сукупність духовно-матеріальних умов функціонування закладу
освіти, що забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості, реалізацію
творчого потенціалу дитини; є функціональним і просторовим об’єднанням
суб’єктів освіти; характеристиками його є здатність до самовідтворення й
самооновлення відповідно до потенційних можливостей усіх складових
елементів цього середовища (Каташов, А., 2000, с. 15–17); педагогічно доцільно
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організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного
ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного
потенціалу навчального закладу (Шапран, О., Шапран, Ю., 2010, с. 108–110).
На увагу заслуговують наукові розвідки Ю. Шапрана, котрий освітнє
середовище розглядає у вимірах соціальної педагогіки як єдність дій навчальних
закладів, сім’ї, позашкільних державних та громадських установ, інформаційнокультурного середовища; як сукупність матеріальних вимог у відповідності з
педагогічними, ергономічними, санітарно-гігієнічними вимогами до освітнього
процесу; як різноманітний, різнорівневий світ, який оточує людину, формує її
уявлення про цей світ, ставлення до людей, довкілля, навколишньої дійсності
(Шапран, О., Шапран, Ю., 2010, с. 108–110).
Г. Полякова стверджує, що освітнє середовище – це складна, відкрита,
динамічна, інтегративна система. Учена зазначає, що складниками освітнього
середовища є такі: суб’єктний (розвиток пізнавальних процесів і навичок,
засвоєння соціального досвіду передбачає наявність суб’єктів, які його мають і
передають за допомогою взаємодії, певних засобів, технологій і предметнопросторових умов); соціальний (формування та розвиток професійних умінь,
навичок, компетенцій на рівні репродукції (відтворення), продуктивної дії та
творчого застосування неможливе без практичної діяльності (самостійного
пошуку, удосконалення відомих дій, операцій, створення нових); просторовопредметний (формування та розвиток спілкування як дії, що неможливі без
досвіду

комунікаційних

процесів

з

іншими

суб’єктами,

опанування

ефективними технологіями за певних умов); психодидактичний (програми
навчання, система засобів і технологій навчання, стиль викладання й
педагогічного спілкування) (Полякова, Г., 2010, с. 78–87).
Привертає увагу підхід, що розкриває у своїх працях учений В. Биков.
Автор виокремлює такі складники освітнього середовища:
цільовий, за яким визначаються цілі, завдання функціонування та розвитку
системи освіти, що зумовлює появу в складі освітнього середовища
управлінського компонента;

226
управлінський, що утворює організаційні структури управління системами
освіти (корпоративними, галузевими, регіональними, загальнодержавними);
освітній заклад, де створено необхідні умови для здобуття тими, хто
навчається, освіти відповідного рівня, загальноосвітнього і/або професійного
спрямування за певною формою навчання;
ресурсний, що містить комплекс різних ресурсів (фінансових, кадрових,
організаційних, енергетичних) підтримки життєдіяльності та розвитку систем
освіти;
нормативний, що передбачає законодавчо-правове та нормативноінструктивне забезпечення, які регулюють процеси освіти на рівні систем освіти
різного організаційного рівня та призначення (зокрема, освітні й освітньопрофесійні стандарти) (Биков, В., 2008, с. 16–123).
Нам імпонує думка А. Куха, котрий представляє структуру освітнього
середовища

як

трьохкомпонентну:

матеріально-технічний

та

суб’єктно-ресурсний

ідейно-технологічний

компонент.

компонент,
Суб’єктно-

ресурсний компонент визначає суб’єктів освітнього середовища та умови
здійснення їх суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Матеріально-технічний компонент
відповідає за забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним
обладнанням. Ідейно-технологічний компонент визначає нормативні методики
та технології досягнення прогнозованих результатів у навчанні (Кух, А., 2008,
с. 73–76).
Дослідник А. Каташов узагальнює різноманітні підходи до визначення
поняття «освітнє середовище навчального закладу» та розглядає його як
сукупність духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що
забезпечують саморозвиток вільної й активної особистості, реалізацію творчого
потенціалу. Освітнє середовище, на думку науковця, є функціональним і
просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються тісні
різнопланові

групові

взаємозв’язки,

і

може

розглядатися

як

модель

соціокультурного простору, у якому відбувається становлення особистості. Він
вважає за можливе побудову середовища, яке може мати такі компоненти
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(мікросередовища): сфера інтелектуально-пізнавального й духовного розвитку;
сфера творчого та інтелектуального самовиявлення, соціальної активності;
сфера вираження особистістю своєї індивідуальної самоцінності; сфера
духовно-творчої

комунікації;

інформаційно-організаційна

сфера;

сфера

функціональної і просторової організації (Каташов, А., 2001, с. 8).
Проаналізуємо праці, що обґрунтовують сутність поняття «освітнє
середовище закладу вищої освіти». Так, дослідниця Е. Мамонтова розглядає
освітнє середовище ЗВО як багатовимірне педагогічне явище, що має складну
архітектоніку, що є простором вибору та реалізації студентом індивідуальної
освітньої траєкторії. Вона доводить, що побудова освітнього середовища
можлива лише на основі використання технології рефлексивного управління
педагогічним процесом і механізму залучення студента в освітній процес як
суб’єкта ціннісного та особистісно-професійного спілкування. Вплив освітнього
середовища на розвиток особистісних компетенцій студентів, на думку
дослідниці, відбувається в процесі взаємодії суб’єктів освітнього процесу між
собою і з ресурсами освітнього середовища (Мамонтова, Э., 2007, с. 8).
Серед нових підходів до сучасного освітнього середовища (Є. Бачинська,
К. Приходченко, Н. Мельник) науковці визначають: гуманістичний – відображає
людиноцентристський підхід до розвитку сучасного соціального оточення,
гармонізацію педагогічних і соціальних відносин, формування у вчителів
духовної та педагогічної культури; акмеологічний – дозволяє обґрунтувати
закономірності творчого розвитку учасників освітнього середовища; системний
– спрямовано на модернізацію освітнього процесу в закладах освіти,
установлення зв’язків між різними його компонентами та визначення освітнього
середовища як цілісної системи, яка формує фахівця; інформаційний –
забезпечує

достатній

рівень

інформаційної культури

педагога,

сприяє

підвищенню ефективності професійної підготовки педагогічних кадрів шляхом
упровадження в практику роботи сучасних педагогічних і комп’ютерних
технологій; технологічний – спрямовано на активне використання педагогічних
технологій, удосконалення традиційного педагогічного процесу шляхом
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застосування системи дій, операцій або процедур, ґрунтованих на нових
досягненнях науки, які гарантують досягнення більш високого рівня навченості
та вихованості; компетентнісний – акцентує увагу на вкрай важливому та
сучасному розумінні професійно-компетентнісних засад педагогів, спроможних
самостійно та творчо вирішувати професійні завдання, усвідомлювати особисту
та суспільну значущість управлінської та педагогічної діяльності, відповідати за
її результати, сприяти соціальній стабільності та розвитку суспільства. Їх
діяльність спрямовано також на набуття додаткових компетентностей, у тому
числі й дослідницьких, що дає змогу успішно діяти в проєктах різного масштабу,
у тому числі й міжнародного; інноваційний – сприяє створенню інноваційнотворчої атмосфери, формуванню в педагогів готовності до інноваційної
професійної діяльності (Мельник, Н., 2009, с. 45–56).
Варто зазначити, що досі немає чітко визначених структурних компонентів
інноваційного освітнього середовища. Але важливим є те, що науковці,
вивчаючи компоненти інноваційного освітнього середовища, визначають
особистість як найважливіший його елемент, як складну й відкриту систему, що
постійно саморозвивається.
У контексті нашого дослідження, інноваційне освітнє середовища
визначаємо таким чином: як сферу інтелектуального й духовного розвитку
майбутніх магістрів початкової освіти; як сферу творчого самовиявлення,
соціальної активності, яка спрямована на науково-дослідницьку, творчу,
практичну діяльність магістрантів; сферу вираження особистістю своєї
індивідуальної самоцінності – залучення магістрантів до життєдіяльності
закладу вищої освіти; сферу духовно-творчої комунікації; інформаційноорганізаційну сферу – залучення усіх учасників освітнього процесу до
толерантної комунікації, встановлення гуманних стосунків та партнерського
співробітництва; використання сучасних мультимедійних засобів пошуку
інформації; розвиток дистанційної освіти; сферу функціональної і просторової
організації, яка включає культурні форми поведінки усіх учасників освітнього
процесу, естетично просторову організацію закладу вищої освіти, дизайн
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приміщень,

наявність

відповідного

матеріально-технічного

забезпечення

(Цюняк, О., 2019b, с. 175−179).
Визначаємо такі складові інноваційного освітнього середовища:
− особистісна (індивідуальні особливості учасників освітнього процесу:
фізіологічні, психологічні, вікові, ментальні, морально-етичні тощо);
− змістова (наявність сучасного нормативно-правового та навчальнометодичного супроводу процесу формування професійної готовності до
інноваційної діяльності; освітні програми та навчальні плани; інноваційні
форми, методи та технології організації освітнього процесу тощо);
− матеріально-технічна

(наявність

сучасної

відеопродукції,

мультимедійних засобів навчання, естетичний вигляд приміщень закладу
вищої освіти тощо).
Близьким до поняття «освітнє середовище» виступає дефініція «освітній
простір». Більшість дослідників розрізнють ці поняття, акцентуючи увагу, що
середовище формується в межах одного закладу освіти, а простір відображає
систему соціальних зв’язків і стосунків у галузі освіти, характер стосунків
суспільства й соціальних інститутів, пов’язаних із задоволенням освітніх потреб
суспільства.
Як свідчить досвід, сучасній освіті потрібні педагоги: творчі, ініціативні,
мобільні. Водночас, сучасний заклад вищої освіти повинен стати місцем, де
молодь матиме можливість здобувати якісні знання та уміння застосовувати їх
на практиці і у повсякденному житті; простором співпраці та партнерства усіх
учасників освітньої спільноти. Саме тому, актуальною постає проблема
створення комфортного освітнього простору закладів вищої освіти для
здійснення професійної підготовки освітян (Цюняк, О., 2019 с, с. 138–145).
Поняття освітнього простору є важливою характеристикою освітнього
процесу закладу освіти, який тісно пов'язаний не тільки з розвитком педагогічної
науки, а й з іншими більш фундаментальними процесами, що відбуваються у
суспільстві.

230
Передусім, вважаємо за необхідне, розкрити сутність поняття «простір».
Так, простір як філософська категорія, пов’язаний з категорією часу і
досліджувався як форма існування матерії. Приміром, у такому контексті
А. Цимбалару зазначає: як форма існування об’єктивної реальності простір
виражає

відношення

між існуючими об’єктами, визначає

порядок їх

розташування, щільність, площину, структуру та характеризує всі форми і
траєкторії руху матерії (Цимбалару, А., 2007).
Слово «простір» визначає порядок речей і процесів у світі. Саме тут
відбувається особистісне і професійне життя людей, їхнє навчання, праця. У
просторі реалізується процес соціалізації та адаптації особистості, формується
певний образ, який відповідає тим культурним умовам та зразкам, у яких
здійснюється сам процес становлення. Варто згадати і про дослідження
М. Кісіля, котрий виділяє два виміри простору: об’єктивний і суб’єктивний.
Вимір об’єктивний – це реально існуючі елементи сформованого освітнього
простору, місцевого, загальнодержавного чи глобального, що представлені
соціальними

умовами,

інформаційним

та

законодавчим

забезпеченням,

окремими освітніми системами з їх програмами та подіями. Дослідник зазначає,
що суб’єктивний вимір освітнього простору визначає його основний суб’єкт.
Навчання у певному закладі освіти та можливість вибору іншого закладу чи
країни для навчання, вибір навчальної дисципліни; участь у тій чи іншій
програмі обміну; можливість взяти участь у науковій конференції – це лише
деякі з елементів, що складають основу суб’єктивного виміру освітнього
простору студента закладу вищої освіти (Кісіль, М., 2006, с. 138–141).
У контексті досліджуваної проблеми, звернемо увагу на трактування
поняття «освітній простір». Відомо, що освітній простір як духовна складова
життя людини став предметом пошуку у культурно-історичних дослідженнях
Б. Ананьєва, А. Асмолова, Л. Виготського, В. Зінченко, О. Леонтьєва та ін.).
Є. Бачинська вважає доцільним розглядати освітній простір у двох площинах: як
середовище, територію, у межах якої діють єдині узгоджені правила
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інноваційної діяльності, і як цілісну систему, результатом функціонування якої є
новітні ідеї та оригінальні технології (Бачинська, Є., 2007, с.79–88).
Цікавою є думка О. Леонової, котра стверджує, що визначення освітнього
простору як «педагогічної реальності, яка заявляє про себе співбуттям Людини і
Світу через освіту, являє собою баланс культурного і цивілізаційного,
виражаючи його через знаковість освітнього середовища» (Леонова, О., 2006,
с. 36–40).
У педагогічному словнику освітній простір визначається як такий, що
забезпечує можливості для формування «духовного обличчя людини, яке
складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її
культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу,
шліфування, процес формування обличчя людини» (Ярмаченко, М,, 2001,
с. 241).
Багато дослідників освітній простір вважають певною територією у галузі
освіти, у межах якої здійснюється нормована освітня діяльність; єдністю,
цілісним утворенням у галузі освіти, яке має свої межі – світовий або
європейський освітній простір, освітній простір регіону, закладу вищої освіти,
школи, шкільного класу тощо (Хмельницька, О., 2012, с. 89–195). Так, Н. Рибка
зауважує, що поняття «освітній простір» відображає переважно внутрішні
(педагогічні, психологічні, дидактичні та ін.) зміни в системі освіти (Рибка, Н.,
2005, с. 8), а Н. Масюкова зазначає, що освітній простір складається з освітніх
процесів – навчання, виховання, соціалізації, підготовки (Масюкова, Н., 1999).
Досвід показує, що освітній простір закладів вищої освіти динамічний,
постійно змінюється і розвивається. На наше розуміння, «освітній простір
закладу вищої освіти» – це освітній процес, який включає матеріальні засоби:
інтер’єр будівлі, облаштування та озеленення території, меблі та обладнання,
різноманітне навчальне приладдя та партнерські відносини усіх учасників
освітньої спільноти. Тобто, його складовими є матеріальна база, що забезпечує
умови навчання; інформаційний простір, що реалізується через змістове
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наповнення усіх видів діяльності; ідеї педагогіки партнерства (Цюняк, О.,
2019c., 138–145).
Моделюючи освітній простір ЗВО, слід звертати увагу і на створення
фізичного простору. Добре відомо, що при створенні фізичного простору
закладу освіти, доцільно враховувати принципи універсального дизайну в
освітньому просторі, запропоновані у 1997 році групою архітекторів та
дослідників екологічного дизайну, які можуть бути цікавими та корисними у
діяльності сучасних закладів вищої освіти. Розглянемо ці принципи детальніше:
Принцип 1. Рівність та доступність використання. Передбачає дизайн,
корисний для людей з різними можливостями. Приміром, інформаційні стенди у
закладі освіти можуть бути розміщені на рівні, однаково доступному для всіх.
Незалежно від того, якого віку людина та чи використовує додаткові пристрої
для пересування.
Принцип 2. Гнучкість використання. Дизайн, пристосований до широкого
спектру індивідуальних уподобань та можливостей.
Принцип 3. Простота та інтуїтивність використання. Передбачає, що
використання дизайну легко зрозуміти незалежно від досвіду, знань, мовних
навичок чи поточного рівня концентрації.
Принцип 4. Доступність викладу інформації. Йдеться про дизайн, який
ефективно передає необхідну інформацію незалежно від умов навколишнього
середовища або здібностей людини. Можна використовувати різні форми
інформування – зображення, вербальні чи тактильні пояснення. Водночас
інструкції мають бути простими і зрозумілими для усіх.
На наше переконання, до створення комфортного освітнього простору ЗВО
слід залучати усю університетську спільноту, у тому числі здобувачів вищої
освіти. Бо саме вони, як користувачі цього простору, мають найглибше розуміти,
що потрібно для його проєктування. Важливим є використання майбутніми
педагогами методів дизайнерського проєктування, розвиток дизайн-мислення,
творчого і критичного мислення, умінь формувати ключові ідеї, намічувати
перспективи, розробляти плани їх втілення тощо. Для цього слід підвищувати у
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магістрантів обізнаність щодо сучасних принципів створення освітнього
простору, ознайомлювати їх із кращими світовими практиками створення
сучасних закладів освіти, налагоджувати контакти із фахівцями, котрі можуть
надати необхідну методичну допомогу (Цюняк, О., 2019 с, с. 138–145).
Приміром, цікавим у цьому плані є проєкт Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника − облаштування культурно-мистецького
простору «Апостроф» на території університету (автор А. Шпак). Завдяки
реалізації цього проєкту територія має змогу не тільки набути сучасного вигляду,
але й стати повноцінним культурно-мистецьким освітнім простором – одним із
улюблених місць для відпочинку й саморозвитку викладачів, здобувачів вищої
освіти, жителів та гостей Івано-Франківська. Культурно-мистецький простір
«Апостроф» стане об’єктом загального користування для творчої реалізації та
саморозвитку, де буде можливим проведення різного роду відкритих подій, якот: перегляди кінофільмів, акустичні концерти, художні виставки тощо (Проєкт
Облаштування культурно-мистецького простору «Апостроф»).
Окрім зазначеного, варто сказати про те, що в Івано-Франківську на базі
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створено
новітній відкритий студентський простір «Paragraph». Для втілення ідеї
здобувачі вищої освіти подали проєкт на «Бюджет участі» і отримали
фінансування від міста на придбання обладнання. У «Paragraph» проводять
лекції, презентації та зустрічі, освітні і культурні події поза навчальною
програмою. За словами ректора університету І. Цепенди, такі студентські
простори вже традиційно облаштовують на базі європейських університетів.
«Paragraph» став першим в Івано-Франківську. «Ми підтримуємо можливість для
того, щоб студенти навіть у перервах між парами мали змогу працювати не
тільки в межах своїх груп і факультетів, але й у значно ширших колах. Адже
народжуються нові ідеї, створюються нові проєкти, і саме ця ініціатива є
підтвердженням цьому», – зазначив Ігор Євгенович (Перший студентський
простір «Paragraph»).
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З 2018 р. на платформі університету діє Проєктно-освітній центр «Агенти
змін»,

який

надає

інформаційно-консультаційну

та

освітню

допомогу

насамперед територіальним громадам з питань управління проєктами розвитку
від ідеї до реалізації, поєднуючи у такий спосіб дві ключові реформи – освіти та
децентралізацію. Завдяки успішній взаємодії з соціальними партнерами
вирішуються

проблеми

забезпечується

контроль

працевлаштування
за

якістю

їхньої

випускників-магістрантів,
професійної

підготовки,

удосконалюється зміст освітніх програм відповідно до вимог сучасних
економічних процесів.
Також з 2019 року запрацював Центр інноваційних освітніх технологій
«PNU EcoSystem» (https://ciot.pnu.edu.ua) у рамках проєкту програми ЄС
Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання
інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP) відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту»
(2014), «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (2018); та з метою
реалізації основних положень Концепції розвитку педагогічної освіти (2018),
Концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей» (2016), Національної
доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст. (2002), Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Державного стандарту
початкової освіти (2018) та ін.
Основна діяльність Центру спрямована на впровадження в освітній процес
кращих

європейських

практик

навчання,

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій у підготовці вчителів для Нової української школи з
використанням інноваційних педагогічних технологій згідно сучасних викликів
реформування вітчизняної освіти.
Основні напрями роботи Центру ІОТ:
− впровадження в освітній процес університету нових навчальних
дисциплін,

розроблених

у

рамках

проєкту

MoPED:

«Методика

електронного навчання в початковій школі» (магістерський рівень,
013 Початкова

освіта),

«Геокультурна

наукова

грамотність»
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(магістерський рівень, 013 Початкова освіта, спеціалізація «Англійська
мова і література»);
− створення та популяризація бази цифрових освітніх ресурсів та
інструментів для використання в освітньому процесі закладів різних типів
у викладанні предметів STEAM;
− використання, розроблення і популяризація серед студентів та освітян
краю віртуальних лабораторій та дослідницьких навчальних середовищ
платформи Go-Lab (https://www.golabz.eu/);
− розроблення

навчально-методичного

забезпечення

з

використання

технологій віртуальної реальності у закладах загальної середньої та вищої
освіти;
− підготовка навчального курсу для студентів, педагогів закладів загальної
середньої

та

позашкільної

освіти

з

розвитку

конструкторсько-

технологічних здібностей дітей засобами ЛЕГО-технологій;
− створення мережі 3D принтерів для дистанційної роботи із закладами
освіти міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області;
− розроблення методичного забезпечення з використання цифрових
технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;
− розроблення серії майстер-класів (тренінгів) для студентів, магістрантів,
педагогів,

випускників

шкіл

з

розвитку

медіаграмотності

та

медіакультури;
− розроблення і презентація навчальних ігор, підготовка наукових
студентських робіт міждисциплінарного спрямування у контексті синергії
міжнародних проєктів ERASMUS+ «MoPED: Модернізація вищої
педагогічної
викладання»

освіти

з

використання

інноваційних

інструментів

(№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

та

«GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в
Україні» (№56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP);

236
− проведення наукових масових заходів різного рівня (у т.ч. онлайн):
семінари/вебінари, конференції, тренінги з популяризації інноваційних
освітніх технологій у вивченні предметів STEAM.
Завдяки технологічному та педагогічному дизайну Центру у процесі
навчання передбачено можливості інноваційного класу як складової освітньої
екосистеми MoPED, зокрема, роботу здобувачів вищої освіти у різних
навчальних

просторах

(ІТ-простір,

простір

мобільного

навчання,

презентаційний простір, STEAM-lab, простір рефлексії, конференц-простір) з
використанням комп’ютерів, планшетів, електронного фліпчарта SMART у
комплекті з мобільним стендом, інтерактивної SMART Board та ін.
Вважаємо, що сьогодні необхідним атрибутом освітнього простору
закладів вищої освіти є наявність сучасної техніки, комп’ютерних класів,
програмового забезпечення, вільної WI-FI зони, електронних навчальних
ресурсів тощо. Звичним явищем у більшості закладів вищої освіти України стали
університетські

репозитарії,

електронні

наукові

журнали,

електронні

хрестоматії, електронні методичні кабінети. Для ефективної інформаційної
підтримки студентів заочної форми навчання, як і тих, хто навчається за
індивідуальним графіком, створюються абонементи відділу дистанційної освіти,
оснащені сучасною комп’ютерною і телекомунікаційною технікою та найбільш
повним асортиментом електронних навчальних матеріалів. За допомогою
сучасних мережевих технологій у професійній підготовці майбутніх магістрів
початкової освіти з’являється можливість звертатися до віддалених освітніх
ресурсів у режимі онлайн. Часто у ЗВО практикують проведення міських,
регіональних,

Всеукраїнських та

Міжнародних конференцій,

семінарів,

конкурсів наукових студентських робіт у режимі онлайн спілкування. Окрім
того, використовуються соціальні мережі як додаткові засоби інформаційної
взаємодії, спілкування у наукових групах за інтересами, обговорення навчальних
і наукових проблем у чаті. Беззаперечно, що це розширює інформаційний
освітній простір закладу вищої освіти і сприяє забезпеченню якості вищої
освіти.
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Як свідчить власний досвід, використання навіть таких простих технологій
ІКТ, як Skype та QIP сприяє активізації інтересу магістрантів до навчання і,
безперечно, формуванню професійної готовності до інноваційної діяльності.
Загалом, якісній професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти
сприяє проведення лекційних і практичних занять на базах практики, у музеях,
бібліотеках, виставкових залах тощо. Такі заняття не лише урізноманітнюють
студентські будні, але й сприяють розвитку пізнавальних та професійних
інтересів, самостійності мислення, розширюють світогляд.
Доречно було б зазначити, що у закладах вищої освіти здійснюється
професійна

підготовка

майбутніх фахівців

за

різними

напрямами

та

спеціальностями, це дає право стверджувати, що в умовах освітнього простору
ЗВО взаємодіють різні середовища підготовки, зокрема, вчителя початкової
школи, вчителя біології, хімії, мови та літератури та інших спеціальностей. При
цьому середовище професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти є локальним відносно майбутнього фахівця, а середовище ЗВО більш
загальним, функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів освіти.
Середовище формується як відкрита система (синергетичний підхід), яка
відображає ідеї педагогіки партнерства, тобто, існує на основі суб’єкт-суб’єктної
взаємодії. Оскільки системотворчим фактором освітнього середовища є суб’єкти
освітнього процесу (у закладі вищої освіти − це здобувачі вищої освіти та
викладачі, ректорат, адміністрації факультетів та ін.), то в процесі взаємодії вони
створюють освітнє середовище як ціле і окремими своїми елементами
впливають на кожного суб’єкта освітнього процесу.
Таким чином, із вище зазначеного, можна зробити висновок, що створення
інноваційного

освітнього

простору

має

відбуватися

одночасно

із

запровадженням нових наукових педагогічних підходів, програм та навчальних
планів, інноваційних форм та методів роботи. Для сучасних здобувачів вищої
освіти характерна самостійність мислення, активність і впевненість у своїх
силах. Вони здатні до продукування нових ідей, і більш схильні до отримання
навчальної інформації через практико-орієнтовані дії ніж через вивчення
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теоретичних джерел. Кожен заклад вищої освіти моделює свій освітній простір,
що стає освітнім середовищем для формування конкурентоспроможного
фахівця, готового у майбутньому до здійснення інноваційної діяльності.
Узагальнюючи

результати

досліджень,

інноваційним

освітнім

середовищем професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності називаємо цілісну організовану систему умов, що
забезпечують активну суб’єкт-суб’єктну взаємодію усіх учасників освітнього
процесу, спрямовану на професійний та особистісний розвиток магістрантів
та формування у них професійної готовності до інноваційної діяльності.
До такого середовища висуваються певні вимоги:
− бути інноваційним, підтримувати тенденції і стратегії розвитку освіти;
− відповідати принципам педагогічної доцільності, цілісності;
− забезпечувати ефективність освітнього процесу;
− створювати умови для активної співпраці, забезпечувати мобільність
суб’єктів освітнього процесу (Цюняк, О., 2019 b, с. 175−179).
Вважаємо, що освітнє середовище професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності має мати територіальну
цілісність (ніщо не може бути вилучене з цілого, без зміни цього цілого і його
частин); наповнене освітніми та творчими ресурсами; бути відкритим для
ресурсного обміну з іншими суб’єктами та освітніми закладами; відповідати
вимогам часу.

4.2. Форми і методи організації професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Модернізація системи вищої освіти в Україні орієнтована на пошук
ефективних шляхів організації професійної підготовки компетентного педагога
європейського рівня, котрий здатний до творчої праці, професійного
саморозвитку, мобільності в засвоєнні та застосуванні інноваційних технологій

239
педагогічної освіти. Свого часу І. Зязюн зазначав, що «головною метою вищої
освіти має бути становлення цілісної та цілеспрямованої особистості, готової до
вільного

гуманістичного

інтелектуального

орієнтованого

зусилля,

що

вибору

володіє

й

індивідуального

багатофункціональними

компетентностями» (Зязюн, І., 2005, с. 10–18). Ю. Красовська стверджує, що
європейський освітній простір просуває ідею «трикутника знань», яка полягає в
максимально тісному зв’язку освіти, дослідної діяльності та технологічних
інновацій. Характерними рисами глобалізації в галузі освіти є уніфікація знань,
загальне прагнення країн світу до досягнення високої якості освіти. Освіта стає
ключовою детермінантою економічних результатів та світового потенціалу
(Красовська, О., 2011, с. 102–109).
Погоджуємося із думкою Н. Максимовської, про те, що система вищої
освіти сучасної України перебуває в стані реформування та визначення способів
трансформації й удосконалення усіх етапів підготовки фахівців високого
професійного рівня. Тобто, вища освіта має бути більш інноваційною,
далекоглядною і відповідальною за результат (Максимовська, Н., 2013,
с. 189−198). Тому нині актуальною постає проблема впровадження інноваційних
форм та методів навчання у освітній процес закладів вищої освіти. Адже, від
випускника закладу вищої освіти сьогодення вимагає високого рівня інтелекту,
культурологічної і комунікативної готовності, здатності самостійно здобувати
знання, критично мислити. Відтак, сучасний педагог повинен уміти адекватно
оцінювати і переосмислювати сутність власної професійної діяльності.
Обираючи форми організації професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, ми орієнтувалися як на форми
організації освітнього процесу та види навчальних занять, передбачені Законом
України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., так і на альтернативні –
інтерактивні форми організації. Так, згідно зі статтею 50 освітній процес у
закладах вищої освіти здійснюється за такими формами: навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Основними видами
навчальних занять у ЗВО є: лекція; практичне, семінарське, заняття.
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Форми організації навчання у ЗВО

Навчальні
заняття

Самостійна
робота

Практична
підготовка

Лекції, практичні,
семінарські,
лабораторні
заняття,
консультації тощо

Рис. 4.1. Форми організації навчання у ЗВО
Аудиторні заняття є основною формою засвоєння змісту освітньої
програми

закладу

компетентностей,

вищої
які

освіти,

дозволяють

набуття

здобувачами

здійснювати

вищої

професійну

освіти

інноваційну

діяльність.
Розроблена нами навчальна дисципліна «Педагогічна інноватика»
передбачає використання таких форм організації процесу професійної
підготовки: навчальні заняття (лекції та практичні заняття); самостійна робота;
контрольні заходи (модульні контрольні роботи та іспит).
Охарактеризуємо кожну з них.
Навчальні заняття (лекції та практичні заняття) належать до аудиторних
форм навчання. Лекція є основною формою проведення навчальних занять,
спрямованою на вивчення теоретичного складника навчальної дисципліни.
Лектор зобов’язаний до початку навчального року, подати кафедрі складену ним
навчальну та робочу програми з дисципліни, комплекс навчально-методичного
забезпечення та засоби діагностики (контрольні завдання) для проведення
підсумкового контролю якості знань здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни. Викладач повинен дотримуватися робочої навчальної програми
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щодо тематики та змісту лекційних занять, але не обмежуватися у питаннях
інтерпретації навчального матеріалу, формах та способах його викладення.
Навчальна дисципліна «Педагогічна інноватика» охоплює 3 змістових
модулі, які включають 8 лекцій загальною кількістю 16 годин. Тематика і зміст
лекцій визначені навчальною та робочою програмами дисципліни.
Найбільш поширеними в системі вищої освіти, за твердженням дослідниці
Т. Туркот, є такі види лекцій:
вступна лекція, спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з
цілями і завданнями навчальної дисципліни; її місцем у системі підготовки
фахівця і міждисциплінарними зв’язками; з розподілом навчального часу за
видами занять; методичними та організаційними особливостями вивчення
навчальної дисципліни в межах курсу; формами звітності і вимогами до знань і
вмінь, критеріями оцінки результатів навчання, принципу рейтингової системи
оцінки; з науково-методичним забезпеченням;
інформаційна лекція є найбільш поширеним і традиційним видом лекції в
практиці вищої освіти. Вона спрямована на виклад і пояснення навчального
матеріалу, який необхідно осмислити і засвоїти;
проблемна лекція, спрямована на засвоєння навчального матеріалу шляхом
пошуку відповідей на проблемні запитання, вирішення проблемних завдань
тощо. Проблемна лекція сприяє ефективному засвоєнню теоретичних знань,
розвитку аналітичного мислення;
оглядова лекція, спрямована на узагальнення та систематизацію наукових
знань, що становлять концептуальну основу всього курсу або окремих його
розділів (Туркот, Т., 2011).
Детально розглянемо деякі види лекцій.
Лекція-бесіда проводиться з тем, зміст яких частково відомий
здобувачам вищої освіти або близький їхньому життєвому досвіду. Допомагає
підтримувати увагу до змісту заздалегідь продуманою системою запитань,
здебільшого проблемного характеру, створює сприятливі умови для обміну
думками, забезпечує пізнавальну активність; від проблемного викладу
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відрізняється залученням здобувачів до відповідей на питання, що вимагає від
викладача майстерності керування діалогом. Зокрема, до цього виду ми
відносимо лекції «Педагогічна інноватика у системі сучасної науки та
освіти», «Технологічний підхід в освіті».
Лекція з елементами дискусії (інтерактивна лекція) проводиться з тем,
які включають питання дискусійного характеру. До прикладу, під час вивчення
теми «Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання: діяльнісний та тематичний
підходи» виклад матеріалу набуває дискусійного характеру, коли розглядаються
питання: «Назвіть переваги інтегрованого навчання», «Що необхідно учителю
для розвитку критичного мислення здобувачів освіти?»; вони провокують
зіткнення думок, пошук аргументів для переконування у правильності
висунутої версії, а, отже, поглиблений аналіз навчальної проблеми. Лекція з
елементами дискусії відрізняється від лекції-бесіди тим, що під час її
проведення відбувається не просто розмова-діалог, а полемічна бесіда, що
спрямовується викладачем на шлях самостійного формулювання правильних
висновків з певного дискусійного питання.
Лекція-конференція (прес-конференція), яку викладач заздалегідь готує з
невеликою групою студентів (5-6 осіб), сукупність виступів яких дозволяє
всебічно висвітлити проблему; обов’язкова умова такої лекції – доповідачі
мають продемонструвати чітку логіку викладу, вільне володіння означеним
змістом, методичну компетентність з метою забезпечення інтересу аудиторії і
підтримування його впродовж виступу. Наприкінці лекції викладач узагальнює,
здійснюючи варіативне повторення найсуттєвіших положень змісту теми, і
формулює висновки. Використання цього типу лекції формує у здобувачів
вищої освіти уміння правильно ставити запитання й отримувати на нього
відповідь.
У

межах

дослідження

проведено

лекцію-конференцію

на

тему

«Готовність педагога до інноваційної діяльності». Оскільки така форма лекції
вимагає самостійної підготовки здобувачів вищої освіти, то нами було
організовано підготовчу роботу, а саме: студенти познайомилися з темою лекції,
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її планом, змістом, переліком основної та додаткової літератури; об’єднали
студентів у тематичні групи, які відповідали за певний пункт плану лекції та
обговорення незрозумілих питань, або питань, які найбільше зацікавили. Під час
проведення лекції відбулось активне обговорення питань, які найбільше
зацікавили. Така форма лекції, на відміну від традиційної, сприяла підвищенню
мотивації здобувачів вищої освіти до самостійної роботи за рахунок її
наближення до реальних умов майбутньої інноваційної діяльності.
Цікавою формою є лекція інтернет-конференція, яка дозволяє в режимі
реального часу на рівних правах спілкуватися одночасно багатьом учасникам
різних країн, вільно чути і чудово бачити один одного. Крім того, суб’єкти
діалогу можуть обмінюватися будь-якими електронними файлами, проводити
онлайн презентації, синхронно проглядати сайти, відеофайли і зображення,
колегіально приймати рішення, при цьому кожен учасник діалогу знаходиться
за власним персональним комп’ютером.
До

сучасних

форм

професійної

підготовки,

що

забезпечують

інформаційно-комунікаційну взаємодію в умовах інноваційного освітнього
середовища відносимо: медіа-лекції (слайд-лекції, гіпертекстові лекції з
посиланнями на медіа-об’єкти), семінари-чати, семінари-відеоконференції
(вебінари), асинхронні семінари, віртуальні практичні та лабораторні
практикуми,

інтернет-конференції,

інтернет-проєкти,

індивідуальну

або

групову роботу на базі форуму, чату, електронної пошти.
Лекція-брифінг включає коротке (25-30 хв.), узагальнене, максимально
інформативне, обов’язково проблемне, зрозуміле, композиційно завершене
повідомлення лектора і його відповіді на запитання здобувачів вищої освіти (3545 хв.). Підготовка до такої форми лекції потребує ретельного відбору змісту з
проблемним потенціалом, спрямованим на виникнення у студентів запитань. З
цією метою викладач перед своїм повідомленням звертається до аудиторії щодо
їх чіткого формулювання. До прикладу, під час вивчення теми «Технології
проблемного навчання та розвитку творчої особистості» пропонуємо
магістрантам розкрити сутність питань: «Як правильно організувати творчу
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діяльність здобувачів освіти у освітньому процесі початкової школи?», «У
чому полягає сутність творчої діяльності здобувачів вищої освіти?» тощо.
Лекція у формі круглого столу передбачає рівність викладача і
здобувачів вищої освіти у процесі спеціально організованого демократичного
спілкування з колективного обговорення певної педагогічної проблеми і
потребує попередньої підготовки студентів, котрим делегується роль лідерів
круглого столу, «спеціалістів з конкретних питань». Викладач у ролі
організатора і ведучого, спрямовує спілкування в конструктивне русло.
Вважаємо, що доцільно використовувати такий вид лекцій при вивченні теми
«Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації освітнього
процесу», оскільки магістранти уже мають певний досвід проведення
інтерактивних уроків під час проходження виробничої педагогічної практики у
початковій школі.
Лекція

із

попередньо

запланованими

помилками

(змістовими,

методологічними тощо), мета якої – активізувати увагу і стимулювати
здобувачів вищої освіти до постійного контролю за інформацією, що
викладається. На завершенні лекції проводиться діагностика та аналіз
допущених помилок. Приміром, під час вивчення теми «Проектне навчання»
ми зосереджуємо увагу магістрантів на основні етапи проєктної діяльності та
логічного обґрунтування кожного етапу. Така форма лекції мотивує до уважного
слухання і дозволяє лектору оцінити ступінь розуміння матеріалу.
Бінарна лекція − різновид викладу матеріалу у формі діалогу двох
лекторів (викладача педагогіки і психології; двох викладачів педагогіки, що
представляють різні точки зору щодо проблеми, яка розглядається, або різні
наукові школи; теоретика і практика; діалогу представників інноваційної та
традиційної педагогіки; викладача і здобувача вищої освіти; уявного діалогу
між представником сучасної педагогіки та педагогом-класиком і т. ін.).
Підготовка до проведення бінарної лекції потребує розроблення конспектусценарію заняття для двох викладачів, що оформлюють, зазвичай, у табличній
формі. Необхідно пам’ятати, що цей вид лекції не можна ототожнювати з
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монологом одного викладача. Для надання динаміки, тривалість мовлення
кожного з них не повинна перевищувати 5 хвилин. Крім цього, викладачі
повинні демонструвати високий рівень володіння навчальним матеріалом,
комунікативністю, уміннями імпровізувати, здатністю налагоджувати діалог як
із колегою, так і зі студентською аудиторією, культуру мовлення, тактовність.
Таку форму лекції можна використовувати при вивченні теми «Інтеграція в
освіті.

Інтегроване

навчання: діяльнісний та тематичний підходи»,

запросивши до співпраці учителя-практика початкових класів.
Лекція-візуалізація або візуалізована лекція забезпечує реалізацію
традиційного принципу системи освіти − принципу наочності, проте,
інноваційним є представлення інформації або додаткових матеріалів технічними
засобами навчання. Використовуємо даний вид лекції при вивченні теми
«Застосування

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

професійній

діяльності сучасного педагога», який допомагає перетворити усну інформацію
у візуальну; сприяє індивідуальній траєкторії сприйняття матеріалу та
осмислення

відповідно

до

суб’єктного

досвіду

студента;

забезпечує

конструювання знань усіма учасника освітньої взаємодії. Рекомендовано також
демонструвати відеофільми, скрайбінг-презентації, мультимедійні презентації
та ін. Опора на зорові образи дає змогу підвищити ефективність сприйняття
навчального матеріалу, його осмислення, систематизації та запам’ятовування,
сприяє розвиткові наочного мислення, уяви, спостережливості. Зазначимо, що
ефективність проведення лекції-візуалізації залежить від уміння викладача
узагальнювати словесну інформацію та переводити її у візуальну форму.
Необхідно також зважати на особливості змісту теми, рівень готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до сприйняття навчального матеріалу у
візуальній формі, кількість інформації та темп її сприйняття, наявність
технічного обладнання.
Пропонуємо також здобувачам вищої освіти науковий лекторій –
особлива форма знайомства із сучасними проблемами в різних галузях
(предметних і міждисциплінарних), шляхами їх вирішення, перспективами
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розвитку. Ефективність лекторію забезпечується актуальністю теми, її
професійною орієнтованістю та реалізацією конструктивістського механізму
формування власного досвіду.
Із вище зазначеного, можемо зробити висновок, що освітньо-розвивальний
потенціал лекцій спрямовано на формування мотиваційного та когнітивного
компонентів професійної готовності магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.
Організація практичного заняття як однієї з форм освітнього процесу у
ЗВО, передусім включає підготовчу роботу здобувача вищої освіти на основі
заздалегідь розробленої викладачем інструктивної картки, яка є алгоритмом для
його самостійної навчально-пізнавальної діяльності. В інструкції подано: цілі,
яких повинен досягти магістрант під час участі у практичному занятті; список
основної та додаткової літератури для вивчення теоретичних питань за темою
заняття; перелік творчих вправ та їхній детальний методичний опис. Завдання,
які включені у структуру практичних занять, поділяються на обов’язкові для усіх
магістрантів (опрацювання літератури й підготовка відповідей на запитання,
аналіз освітянських документів і праць класиків педагогіки, створення таблиць і
моделей, розв’язання педагогічних завдань, підготовка до участі у ділових іграх,
розроблення фрагментів занять, створення проєктів тощо). І за вибором студента
(написання есе, творів-міркувань, створення коміксів і колажів, виготовлення
артбуків та лепбуків, розроблення рекомендацій, підготовка проєктів тощо).
Більшість завдань мають пошуковий і творчий характер, розроблені на
компетентнісній основі, що потребує використання знань у нестандартній
пізнавальній чи педагогічній ситуації. Завдяки цьому їх виконання студентами
сприятиме розвитку умінь і якостей, критичного мислення, творчості, уміння
генерувати ідеї, здатності до імпровізації, варіативності ідей тощо.
Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладача шляхом виконання
певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення
навчальної дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного
застосування. Викладач, котрий проводить практичні заняття розробляє
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навчально-методичне забезпечення: індивідуальні завдання різної складності,
методичні прийоми розгляду окремих теоретичних положень або розв’язання
практичних задач, контрольні завдання (тести) для виявлення ступеня
сформованості необхідних умінь тощо. Практичне заняття включає проведення
контролю знань, умінь та навичок, постановку загальної проблеми (завдання)
викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішення контрольних
завдань, їх перевірка та оцінювання.
Розроблена нами навчальна дисципліна «Педагогічна інноватика» включає
10 практичних занять загальною кількістю 20 годин. Тематика практичних
занять визначена робочою програмою дисципліни. Окрім зазначених вище тем
практичних занять, які відповідають темам лекцій, проте, з різним переліком
питань для підготовки, пропонуємо для вивчення тему «Особливості
інклюзивного навчання» (Додаток М), яка передбачає перелік питань для
обговорення:
1. Інклюзивна освіта: сутність, мета, завдання і принципи впровадження.
2. Компетентність

учителя

як

запорука

ефективності

інклюзивного

навчання.
3. Організація роботи педагогічного персоналу з дітьми з особливими
освітніми потребами.
4. Оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі.
5. Напрями та форми роботи із батьками дітей з особливими освітніми
потребами.
Таким чином, вважаємо, що знання, отримані на лекційних заняттях мають
значення у системі професійної підготовки тоді, коли стають інструментом
професійної інноваційної діяльності. Оскільки, практичні заняття поглиблюють,
закріплюють та конкретизують знання, формують уміння і навички, які
необхідні у майбутній інноваційній діяльності; сприяють розвитку науковго
мислення та мовлення, а також спрямовані на реалізацію особистісного
потенціалу кожного студента.
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Пошук чинників, що підвищують результативність практичного заняття у
системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності, здійснювався нами у двох напрямках: впровадження
інноваційних та вдосконалення традиційних методів навчання.
Однією із форм організації дослідницької діяльності є гурток чи
проблемна група, яка об’єднує здобувачів вищої освіти, що виявляють інтерес в
одній і тій же галузі (дисципліні). Така форма роботи спрямована на поглиблення
знань в обраній галузі, розвиток здібностей, умінь проведення дослідницької
роботи. У роботі гуртка (проблемної групи) можуть брати участь здобувачі
вищої освіти різних курсів і працювати над однією темою або над різними.
Виділяють три основних типи наукових гуртків (групи). До першого типу
належать гуртки, працюючи в яких студенти мають більш глибоко засвоїти
основні знання, уміння, навички і способи діяльності. До другого типу гуртків
належать ті, які сприяють засвоєнню знань, умінь, навичок і способів діяльності,
що виходять за межі програмного курсу. Відзначимо, що така форма організації
дозволяє майбутнім магістрам початкової освіти проявити особисті якості
дослідника, ініціативу, самостійність. Особливе місце має третій тип гуртків,
які сприяють зв’язку закладів вищої освіти зі школою. У процесі проходження
виробничої педагогічної практики в початковій школі магістранти проводять
додаткову роботу з обдарованими учнями, підсумки якої презентують у вигляді
доповіді або стендової доповіді на студентських конференціях тощо. Діючим є
гурток для майбутніх магістрів початкової освіти у Прикарпатському
національному університеті імен Василя Стефаника під назвою «Формування
професійної культури майбутніх учителів Нової української школи», керівником
якого є авторка дисертації.
Зауважимо, що гурткова форма організації дослідницької діяльності
ефективна, оскільки у подальшому магістранти залучаються до роботи у творчих
майстернях, проєктних групах, де мають можливість представити результати
власної науково-дослідницької роботи.
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Самостійна робота – одна із форм організації навчального процесу,
спрямована на оволодіння навчальним матеріалом, але без безпосередньої участі
викладача у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота
належать до позааудиторних форм навчання. З метою реалізації завдань
самостійної роботи рекомендуємо використовувати навчально-дослідницькі,
пошукові та практико-орієнтовані завдання як традиційні (реферування, аналіз
та

узагальнення

літератури),

так

і

інноваційні

(проєктна

діяльність

(індивідуальні та групові проєкти), створення презентацій, портфоліо,
підготовка кейсів тощо).
Робочою програмою з навчальної дисципілни «Педагогічна інноватика»
передбачено 54 години самостійної роботи. Зміст самостійної роботи здобувачів
вищої освіти передбачає виконання запропонованих завдань, які детально
розглянемо у параграфі 4.3.
Ще однією формою організації освітнього процесу у ЗВО є контрольні
заходи, спрямовані на визначення рівня і якості знань, набутих у ході вивчення
теми змістового модуля або всієї навчальної дисципліни. Процес професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти передбачає поточний
контроль, тематичний та підсумковий. При проведенні контрольних заходів
доцільно використовувати усні та письмові методи контролю. Усний контроль
здійснюється

шляхом

індивідуального

і

фронтального

опитування.

Індивідуальне опитування передбачає відповідь здобувача вищої освіти на
запитання викладача, що дає можливість визначити рівень засвоєння матеріалу.
Фронтальне опитування передбачає підбір викладачем серії логічно пов’язаних
між собою питань і постановку їх перед усією аудиторією.
Письмовий контроль здійснюється шляхом проведення модульних
контрольних робіт. Письмову модульну контрольну роботу включено у програму
навчальної дисципліни «Педагогічна інноватика», якій відводиться 2 академічні
години. Також ми пропонуємо питання для самоконтролю після кожного
лекційного заняття та змістового модуля.
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Поточний контроль здійснюється під час вивчення кожної теми з метою
перевірки рівня знань з окремих елементів навчального заняття.
Тематичний або модульний контроль ми пропонуємо проводити в кінці
другого змістового модуля. Нами розроблено модульну контрольну робота з
переліком питань.
Метою підсумкового контролю є оцінювання результатів навчання з
конкретної навчальної дисципліни у формі диференційованого заліку, заліку,
іспиту.

Підсумковий

контроль

з

означеної

дисципліни

рекомендуємо

здійснювати у вигляді іспиту. Нами запропоновано 85 питань, які виносяться на
екзамен.
Одним зі способів фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють
рівень підготовки магістрантів та вміння виконувати професійні завдання, є
портфоліо. У межах дисципліни «Педагогічна інноватика» здобувачі вищої
освіти оформлюють портфоліо, яке містить такі методичні розробки: розгорнуті
конспекти уроків, конспект-схеми, засоби контролю (картки-завдання, тестові
завдання),

засоби

активізації

навчально-пізнавальної

діяльності

учнів

(кросворди, ребуси, цікаві факти, дидактичні ігри), проєктні роботи, ментальні
карти, артбуки, лепбуки тощо.
Варто зазначити, що представлення навчальних досягнень у вигляді
портфоліо дає змогу не лише викладачеві комплексно підійти до визначення
рівня

професійної

готовності

магістранта

щодо

виконання

завдань

інноваційного характеру, а й самому провести самоаналіз та самооцінювання
результатів

власної

діяльності,

презентувати

їх

під

час

майбутнього

працевлаштування.
Отже, ми пропонуємо використовувати такі форми організації професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти: навчальні заняття (лекції та
практичні

заняття);

самостійну

роботу;

контрольні

заходи

(поточний,

тематичний (модульний) та підсумковий контроль).
Окрім обраних форм організації освітнього процесу, передбачених
Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. (Закон України

251
«Про вищу освіту», 2014), нами було використано різні інтерактивні форми.
Слово «інтерактив» у перекладі з англійської «interact» означає «взаємодіяти».
Інтерактивність – це здатність взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди,
діалогу з кимось (людиною) або чимось (наприклад, комп’ютером). Відповідно,
інтерактивне

навчання

розглядаємо як форму організації пізнавальної

діяльності, у якій усі учасники активно взаємодіють один з одним. При цьому
головна роль у процесі інтерактивного навчання належить здобувачам вищої
освіти, а саме – їхній взаємодії і співпраці. Викладач виступає у ролі організатора
процесу навчання, консультанта, фасилітатора. Приміром, інтерактивні методи
навчання передбачають створення комфортних умов, за яких студент відчуває
свою успішність та інтелектуальну спроможність. Характерною ознакою
інтерактивного навчання є постійна, активна взаємодія усіх учасників освітнього
процесу. Викладач виконує роль менеджера, а не інформатора.
У системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інновційної діяльності актуальним стало проведення

тренінгів як

інтерактивної форми навчання, що сприяють розвитку емпатії, здатності
аналізувати власну поведінку для досягнення більш ефективних ідей педагогіки
партнерства. Також, завдяки тренінгам у здобувачів вищої освіти формуються
уміння

діяти

в

нестандартних,

непередбачуваних

ситуаціях,

гнучко

адаптовуватися до змін у професійній інноваційній діяльності. Особливість такої
форми навчання полягає у тому, що той, хто навчається, займає в ній активну
позицію, а набуття навичок відбувається у процесі особистого досвіду.
У ході тренінгу магістранти мають можливість експериментувати,
моделювати педагогічні ситуації, аналізувати досягнення, формулювати
висновки. Нами проведено тренінги на теми «Демократична школа – простір
інноваційних освітніх можливостей» та «Організація освітнього процесу на
засадах педагогіки партнерства». Мета тренінгів: сформувати навички роботи
в групах; розвинути уміння співпрацювати, вести діалог, висловлювати власну
думку та толерантно слухати думку інших; сформувати уміння критично
мислити, класифікувати, аналізувати та ранжувати інформацію, проєктувати
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професійну діяльність з урахуванням реалій життя; навчити учасників тренінгу
генерувати нові ідеї, опираючись на власний досвід, знання та практичні уміння;
правильно добирати методи, прийоми, засоби, форми роботи з молоддю, які
сприяють формуванню у них громадянської компетентності, створенню
освітнього простору, що характеризується демократичними цінностями і
спираються на такі три основні принципи: навчання демократичному
громадянству,

права

і

відповідальність,

активна

участь

і

визнання

різноманітності; уміння формувати цінності демократії, справедливості, поваги,
громадянської

свідомості,

відповідальності;

формування

нового

типу

громадянина: не лише освіченого, а й активного – здатного зробити свій внесок
у життя демократичного суспільства.
Принципами роботи у тренінговій групі є такі:
Принцип активності: учасники постійно залучаються до рольових
ігор, дискусій, виконують тематичні вправи та ін.
Принцип творчої позиції учасників: у процесі занять в групі постійно
створюються ситуації, у яких учасникам доводиться проявляти самостійність
у розв’язанні завдань, відкривати для себе нові виміри проблемних ситуацій,
знаходити нові конструктивні рішення.
Принцип об’єктивізації поведінки: провідним засобом об’єктивізації є
зворотній зв’язок, тобто інформація, яку отримує людина від інших
учасників групи та від тренера щодо власної поведінки.
Принцип оптимізації пізнавальних процесів в умовах спілкування : в
умовах спілкування ефективність та динаміка пізнавальних процесів
відрізняються від тих, які характеризують ці процеси в умовах ізольованої
діяльності.
Принцип

партнерської

взаємодії:

партнерська

взаємодія

характеризується рівністю психологічних позицій учасників, визнанням
цінності особистості іншої людини, прагненням до співпереживання та
розуміння інтересів співрозмовника.
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Принцип безумовного прийняття учасників полягає у безоцінному
сприйнятті учасниками та тренером одне одного.
Особливу увагу під час проведення тренінгу варто звернути на формування
мотиваційної сфери учасників щодо здійснення інноваційної діяльності, на
засвоєння знань з педагогічної інноватики. Переважна більшість вправ, що
використовувались у процесі тренінгової роботи – авторські, відповідно до мети
тренінгу було модифіковано також вправи інших дослідників. Детальний опис
змісту тренінгової програми подаємо у практикумі «Формування професійної
готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності (2020).
Цікавим для магістрантів є відеотренінг, який використовується у
навчальних цілях як під час аудиторної роботи, так і самостійної: показ готових
відеоматеріалів (уривки з фільмів, документальних програм, роликів), а також
запис коротких відео у процесі тренувальних занять.
Ще однією інтерактивною формою у професійній підготовці майбутніх
магістрів початкової освіти є проведення баркемпу (Bar Camp) (інтерактивної
зустрічі людей) із запрошенням досвідчених працівників освіти. Це дозволяє
сформувати позитивне ставлення у майбутніх педагогів до обраної професії,
відобразити спрямованість особистості майбутнього фахівця на розв’язання
проблем, пов’язаних із засвоєнням і реалізацією інтерактивної навчальної
взаємодії у педагогічній діяльності. Баркемп ще називають антиконференцією
або самозбором. Основна ідея цієї форми навчання полягає у тому, що участь у
баркемпі є добровільною, але ті, хто виявив бажання брати участь повинен бути
готовим до активного обміну знаннями і відкритої взаємодії з усіма учасниками
заходу. У баркемпі немає глядачів, є лише учасники. Найпопулярнішими
форматами баркемпа є виступи, презентації, дискусії, майстер-класи тощо.
Баркемп можна проводити як в соціальних мережах так і аудиторно.
Сьогодні активно тривають пошуки інноваційних методів навчання у ЗВО,
що активізують навчально-пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти.
Загалом, в освітній теорії та практиці існує певна поняттєво-термінологічна
складність щодо розрізнення форм, методів, технологій навчання тощо. Ми

254
обґрунтовуємо думку, що методи, які забезпечують реалізацію завдань
професійної підготовки − це способи активної взаємодії усіх учасників
освітнього процесу, що удосконалюють реалізацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
персоніфікованість та гармонізацію впливів, а також можливість проєктування
індивідуальної траєкторії професійно-особистісного становлення майбутнього
педагога.
О. Кучерявий вважає, що система методів навчання у закладах вищої
освіти повинна спряти розвитку особистості майбутнього фахівця як цілісності,
його свідомості й самосвідомості. Для цього чільне місце слід відвести методам,
спрямованим на розвиток потребнісно-мотиваційної сфери особистості студента
в процесі його професійного становлення. Результатом конструювання
загальних методів навчання у закладах вищої освіти на цій об’єктивній основі є
такі структурні компоненти їх системи:
– методи формування і розвитку мотивів учіння та професійного
самостановлення;
– методи формування знань (загальнокультурних і фахових), професійних
умінь, навичок і досвіду творчої та науково-дослідницької діяльності;
– методи формування досвіду емоційно-вольового ставлення до духовних
і фахових цінностей, до себе та світу в цілому;
– методи формування досвіду саморегуляції професійного становлення та
поведінки, фахового і духовно-морального саморозвитку;
– методи формування досвіду гуманної взаємодії з людьми у навчальній
праці та суспільній поведінці (Кучерявий, О., 2012).
У науково-методичній літературі є різні підходи до класифікації
інноваційних методів навчання. Приміром, В. Морозов поділяє їх на проєктні,
лабораторні та інтегровані. Під проєктними методами він розуміє таку
організацію навчання, за якою ті, що навчаються, набувають умінь і навичок у
процесі планування та виконання практичних завдань – проєктів. Лабораторна
система (дослідна), на його думку, ґрунтується на принципах індивідуалізації
навчання, самостійної дослідної роботи в кабінетах-лабораторіях. Інтегровані
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методи – це здійснення навчання за певними темами-комплексами, що містять
матеріали суміжних предметів. Усі ці методи навчання застосовуються у
співробітництві, взаєморозумінні, єдності інтересів і прагнень учасників
освітнього процесу (Морозов, В., 2014, с. 36–39). Окрім цього, Т. Туркот вважає
інноваційними методами групову роботу студентів, тренінги, «мозкову атаку»,
дидактичні ігри, кейс-метод, метод «Ток-шоу», «Коло ідей», «Акваріум»
(Туркот, Т., 2011, 274–339). Передусім, вибір методу визначається дидактичними
цілями заняття, видом інформації, який опановується, тобто, має бути
адекватним властивостям навчальної інформації та освітнім цілям. Значною
мірою вибір методу визначається кількістю студентів, оскільки більшість
методів найбільш ефективна при невеликій кількості учасників.
Проаналізуємо деякі інноваційні методи навчання, які з успіхом
використовуються у системі професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності.
У контексті означеної проблеми з метою створення інноваційного
освітнього середовища обґрунтуємо доцільність використання методу коучингу.
Коучинг у ЗВО є новим напрямом, в основу якого покладено формулювання і
максимально швидке досягнення мети шляхом мобілізації внутрішнього
потенціалу, засвоєння провідних стратегій отримання результату, розвитку і
вдосконалення необхідних здібностей і навичок.
Коучинг (від англ. coaching − тренерство, наставництво) − метод
консалтингу (консультування) та тренінгу, який сьогодні використовують як
інструмент особистісного й професійного розвитку особистості. Коучинг
створює умови для формування суб’єкта діяльності, здатного до реалізації своїх
можливостей, самостійного прийняття відповідальних рішень у різних життєвих
ситуаціях. Однією з суттєвих ознак є те, що коуч (тренер, консультант, викладач,
куратор) не дає чітких рекомендацій до дій, а спільно з суб’єктами взаємодії
(студентами) шукає шляхи розв’язання педагогічної проблеми. Технологія
коучингових дій будується на основі конструктивізму, оскільки здобувач освіти
сам «конструює» зміст із власного досвіду, хоча за консультуванням викладача.
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Вважаємо, що використання методу коучингу в професійній підготовці
магістрантів забезпечить системний педагогічний супровід, спрямований на
ефективне досягнення важливих особистісних та професійних цілей у конкретні
терміни; створить умови для культурно-виховного та наукового співробітництва,
що допоможе досягти значних результатів у різних сферах життєдіяльності;
створить безперервний процес розвитку, вдосконалення, розкриття потенціалу
майбутнього педагога для досягнення максимального результату навчання та
сформує мотивацію до використання технології коучингу в майбутній
інноваційній діяльності.
Особливу роль у контексті професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності відіграють ігрові методи, адже
вони відтворюють предметний і соціальний зміст інноваційної діяльності,
моделюють систему відносин, різноманітних умов майбутньої професійної
діяльності педагогів, тобто, створюють ситуацію моделювання інноваційної
професійної діяльності. Розрізняють такі види ігор: дидактична, рольова,
організаційно-діяльнісна та ділова. Розігрування конкретної професійної
ситуації за ролями допомагає магістрантам виробити власне ставлення до неї,
набути досвіду педагогічної взаємодії шляхом гри, сприяє розвитку аналітичних
здібностей, навичок критичного мислення та співпраці. Специфіка навчальних
можливостей ділової гри як методу активного навчання полягає у тому, що
процес навчання максимально наближається до реальної практичної діяльності
майбутніх педагогів, активізує конструювання теоретичних знань, забезпечує їх
перехід у діяльнісний контекст. Специфікою ділової гри, як форми організації
діяльності майбутніх педагогів є створення умов, максимально наближених до
реальної педагогічної практики. Ділові ігри моделюють процес педагогічної
активності і дозволяють оцінити рівень кожного учасника. Для магістрантів
пропонуємо ділову гру «Інноваційні дидактичні форми навчання в особистісно
орієнтованій освіті».
До прикладу гра «Імпровізація» допомагає розвивати методичну
майстерність, мобільність майбутнього педагога, методичну креативність,
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стимулювати творчий підхід до інноваційної діяльності. Для проведення цієї гри
учасники діляться на кілька команд. Роль ведучого виконує викладач.
Організація гри може мати декілька варіантів:
1. Учасники кожної команди записують перелік інноваційних ігор,
нетрадиційних

вправ

тощо,

які

можна

використовувати

у

контексті

впровадження інноваційних технологій. Далі на власний розсуд пропонують
вправу зі свого переліку іншій команді. Учасники іншої команди повинні
«імпровізувати» проведення тієї чи іншої інновації, називаючи при цьому її мету,
завдання й умови проведення та шляхи реалізації. У разі, якщо командасуперник не розкриває запропоновану інновацію, вона не отримує бал і
пропускає хід. Орієнтовний перелік дидактичних ігор: «Шифрувальник»,
«Конкурсний відбір», «Передай далі» тощо.
2. Учасники виймають із «чарівної скриньки» педагогічну інновацію і
пропонують шляхи її реалізації та

перелік організаційно-методичного

забезпечення.
3. Командам для імпровізації ведучий пропонує конкретне завдання з
реалізації інноваційної діяльності. Перемагає та команда, яка найповніше
розписала алгоритм впровадження та запропонувала організаційно-методичне
забезпечення.
У результаті проведення гри формуються уміння компетентно, мобільно,
творчо організовувати різні види інноваційної діяльності та добирати матеріали
для навчально-методичного забезпечення.
Також можна запропонувати гру «Колесо творчості», яка сприяє
формуванню креативності, прояву творчого мислення; вдосконалює уміння
творчо

інтерпретувати

стандартні

методи,

засоби,

форми

організації

інноваційної діяльності педагогів та закладу в цілому. Основний інструмент для
проведення цієї гри – подвійне колесо-рулетка зі стрілками. На одному вказані
методи інноваційної діяльності, на іншому інноваційні технології. Учасники
крутять колесо і стежать за тим, яка комбінація співпаде, відповідно і такий
механізм інноваційної діяльності пропонують. Результат гри полягає в тому, що

258
магістранти навчаються поєднувати різноманітні методи та прийоми для
реалізації функції інноваційної діяльності.
Метод інверсії спрямований на пошук оригінальних ідей рішення творчих
задач в умовах та напрямах, які є протилежними до традиційних поглядів і
переконань. Він полягає в оптимальному використанні протилежного ходу
творчого мислення. Варто зазначити, що використання цього методу сприяє
високому рівню креативності та творчості, умінню генерувати нові ідеї на основі
досвіду інноваційної діяльності.
Метод Уолта Діснея − методика творчості, яка проводиться у формі
рольової гри, в якій учасники розглядають поставлену задачу з трьох точок зору:
творчої, реалістичної та критичної. Названа на честь американського
мультиплікатора Уолта Діснея. Автором методики є Роберт Б. Ділтс. Метод
відомий також у нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) як стратегічна
модель НЛП. Методика розвиває креативність, критичне мислення, а також
емпатію та вміння вести дискусію.
Подальшим розширенням методу Уолта Діснея є техніка «Шість
капелюхів». Це рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж
проблемну ситуацію з шести незалежних одна від одної точок зору, що дозволяє
сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й
емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. Прийом було запропоновано
британським письменником, психологом та спеціалістом з творчого мислення
Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього підходу є концепція паралельного
мислення. Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного
режиму мислення, якому має слідувати учасник чи команда в момент
аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри.
Техніка майндмеппінг (ментальні карти, інтелект карти, карти розуму,
карти пам'яті, Mind Maps) − це унікальна технологія роботи з інформацією,
спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем.
Лекцію у формі інтелект-карти набагато легше підготувати, ніж написати її
«лінійний» варіант. Як змістовно-структурна основа лекції інтелект-карта
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дозволяє викладачеві забезпечувати ідеальний баланс між імпровізованою
мовою, з одного боку, і добре структурованою презентацією − з іншого.
Метод кейс-стаді має консультативний, фасилітаторський характер і
передбачає два етапи. Перший − складна позааудиторана творча робота зі
створення кейса і питань для його аналізу. Особливої уваги заслуговує розробка
методичного забезпечення самостійної роботи магістрантів до аналізу кейса і
підготовки до обговорення методичного забезпечення майбутнього заняття.
Другий − діяльність викладача в аудиторії при обговоренні кейса, де він має
вступне і заключне слово, організовує дискусію або презентацію, підтримує
діловий настрій в аудиторії, оцінює внесок студентів в аналіз ситуації.
Пропонуємо майбутнім магістрам початкової освіти кейс №1 із завданнями,
проаналізувавши запропоновані матеріали, учасники формулюють власне
визначення «форми навчання», «інноваційні форми навчання». Щодо вирішення
завдань кейсу №2 передбачається аналіз переваг, недоліків та шляхи їх
подолання. На етапі підбиття підсумків формулюється висновок щодо
необхідності систематизації своїх знань з питань інноваційних форм навчання та
значення

використання

кейс-методу в розвитку творчості,

підвищенні

інноваційної компетентності.
Технологія кейсів передбачає використання таких методів:
метод інциденту – це самостійний пошук здобувачем вищої освіти
інформації, необхідної для розв’язання кейсу (до прикладу, під час вивчення
дисципліни «Педагогічна інноватика» магістрантам варто запропонувати такий
кейс: «Ви є керівником освітнього закладу, що бере участь у конкурсі на
найкращий заклад освіти. Презентуйте свою програму на конкурс»; для
виконання цього завдання магістранти мають самостійно опрацювати методичну
літературу щодо видів і вимог до розроблення такого виду програм та їхніх
структурних компонентів; а потім розробити власний проєкт програми);
ситуаційно-рольовий метод – пов’язаний із розігруванням можливих
реальних ситуацій, які виникають у майбутній інноваційній діяльності, із
подальшим аналізом та окресленням шляхів розв’язання (до прикладу, під час

260
вивчення

дисципліни

«Педагогічна

інноватика»

здобувачам

освіти

запропоновано розіграти конфліктну ситуацію, яка може трапитися у школі;
після завершення магістранти розподіляються на групи й обговорюють
ситуацію, пропонують способи її розв’язання з аргументацією).
Брейнстормінг є одним із методів креативного пошуку управлінських та
інших рішень. Даний метод організовується у груповій формі, де учасники за
максимально короткий проміжок часу генерують максимальну кількість
творчих, оригінальних, нестандартних ідей щодо організації інноваційної
діяльності. Цей метод роботи організовують у три етапи: 1 – підготовка –
здійснюється вибір проблеми, постановка завдань, їх усвідомлення та мотивація;
2 – формування креативної групи – учасниками може бути до 10 осіб, вони
повинні бути обізнаними з проблеми над якою працюватимуть; 3 – процедура
«мозкової атаки» триває до 20 хвилин, де за короткий термін часу отримується
велика кількість творчих ідей, з подальшим їх обговоренням; 4 – підсумок –
здійснюється оцінка отриманих ідей, рефлексія. Важливе правило цього методу
– заборона будь-якої критики ідей, запропонованих учасниками «штурму» та
підтримка найнесподіваніших пропозицій.
Учасники «брейнстормінгу» повинні фіксувати запропоновані ідеї,
поводити себе доброзичливо щодо інших учасників дискусії, пам’ятати, що
почуття гумору та позитивні емоції стимулюють творчий процес. Основні
переваги використання зазначеного методу полягають у повній рівноправності
всіх учасників дискусії, недопустимості авторитарного підходу до організації
дискусії з боку керівника груп. Доброзичливий мікроклімат забезпечує необхідні
умови для творчої продуктивної співпраці.
Інтелектуальну розминку як метод активізації пізнавальної діяльності
можна використовувати при проведенні будь-яких видів навчальних занять.
Актуалізація знань студентів, обмін думками, вироблення спільних позицій,
моніторинг рівня підготовленості до подальшої роботи визначаємо основними
цілями використання названого методу. Інтелектуальна розминка повинна
проходити у швидкому темпі експрес-опитування. Модератор (як викладач, так і
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здобувач вищої освіти) формулює запитання, які потребують короткої та чіткої
відповіді. За невеликий проміжок часу (5−10 хв.) може відбуватися зміна позицій
учасників залежно від рівня їх підготовленості.
Як свідчить практика, одним з пріоритетних напрямів модернізації вищої
освіти є впровадження технологій дистанційного навчання. Про це свідчить
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), у
якій зазначається, що інформатизація професійно-технічної освіти, формування
та впровадження інформаційного освітнього середовища, розробка педагогічних
програмних засобів, створення систем дистанційної освіти та забезпечення
доступу до світових інформаційних ресурсів є важливою умовою її модернізації.
Цілком логічним продовженням цього твердження є думка В. Кременя, котрий
вважає, що одним із пріоритетних напрямів, що забезпечує подальше збагачення
системи професійної освіти, її ефективність, підготовку майбутніх фахівців до
діяльності в інформаційному середовищі, є активне впровадження на основі
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання
(Кремень, В., 2005). Тобто, поява дистанційного навчання є наслідком процесу
інформатизації суспільства та освіти, як найбільш перспективної, гуманістичної,
інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.
Здійснивши ґрунтовний аналіз літератури, можна визначити, що
дистанційне навчання – це нова, специфічна форма навчання; основою якої є
самостійна робота здобувачів освіти та широке застосування сучасних
інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють навчатися на
відстані. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого
місця,

можна

підтримувати

контакт

з

викладачем

за

допомогою

телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати
структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді.
За умови дистанційного навчання активна роль викладача не зменшується,
оскільки він має визначити рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо
коригування програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння
пройденого матеріалу. За потреби магістрант може отримати консультативну
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допомогу викладача, спілкуючись з ним в онлайн режимі, безпосередньо
використовуючи інтернет як засіб зв'язку (web-чат, IRC, ICQ, інтерактивне TV,
web-телефонію). Спілкування в режимі «онлайн» дозволяє активізувати
навчально-пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти, сприяє розвитку
їхнього навчального діалогу та взаємодії. У них з’являється можливість для
обговорення будь-якої теми, яка їх цікавить, із студентами та викладачами з
різних міст, з якими вони спілкуються онлайн. Дистанційне навчання варто
сприймати не як реального суперника традиційної університетської освіти, а як
одне з новітніх досягнень інформаційних технологій, яке потенційно може
змінити характер усталених віками освітніх практик, розширивши та
доповнивши можливості класичної системи навчання.
Як показує досвід, у сучасних умовах існує потреба отримання вищої
освіти дистанційно. Це викликано необхідністю навчатися без відриву від
виробництва, отримання освіти людьми з обмеженими можливостями та тими,
що перебувають за кордоном. Така форма навчання є актуальною для майбутніх
магістрів

початкової

освіти,

котрі

працевлаштовані

і

навчаються

за

індивідуальним графіком. Сучасні науковці дистанційну форму навчання
називають «освітньою системою XXI століття».
Водночас, В. Биков визначає такі основні принципи дистанційного
навчання:
– принцип інтерактивності – сучасні засоби телекомунікацій при
дистанційному навчанні забезпечують більш інтерактивний спосіб спілкування
студента з викладачами;
– принцип стартових знань – для навчання у системі дистанційної освіти
студенту необхідні деякі стартові знання та апаратно-технічне забезпечення
(володіння мінімальними навичками роботи в мережі);
– принцип індивідуалізації – завдяки інтерактивному стилю спілкування та
оперативному зв’язку в дистанційному навчанні відкривається можливість
індивідуалізувати навчальний процес (викладач в залежності від успіхів
студента може застосовувати гнучку, індивідуальну методику навчання,
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пропонувати йому додаткові, орієнтовані на студента блоки навчальних
матеріалів, посилання на інформаційні ресурси, студент може також обрати свій
темп вивчення матеріалу, тобто, працювати по індивідуальній програмі,
узгодженій із загальною програмою курсу);
–

принцип

педагогічної

доцільності

використання

засобів

нових

інформаційних технологій (Биков, В., Кухаренко, В. (Ред.)., 2008, 324).
Доцільною є організація навчальної самостійної роботи магістрантів із
використанням форм дистанційного навчання. Метою дистанційного навчання
у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника є
надання

освітніх

послуг

шляхом

застосування

у

навчанні

сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями
відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян
до вступу в університет, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації
працівників. Завданнями дистанційного навчання в університеті є: забезпечення
громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та
професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять,
світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії,
віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їхніх
здібностей; забезпечення індивідуалізації освітнього процесу у відповідності до
потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається; застосування
актуальних освітніх технологій; створення додаткових можливостей для
спілкування педагогічних (науково-педагогічних) працівників зі студентами та
студентів між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання;
забезпечення контролю якості освіти. Виконані завдання магістранти можуть
надсилати на електронну пошту, а викладач може перевіряти їх у зручний для
себе час. Зазначена система пропонує різноманітні способи надання
інформаційного
успішності.

навчального

матеріалу,

перевірки

знань

та

контролю
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Ще однією формою інтернет-діалогу є вебінар – особливий різновид
інтернет-семінару. Сервіси для проведення вебінарів, такі як BigBlueButton,
WiZiQ або DimDim, ZOOM, Googl Meet, що дозволяють розширити можливості
проведення аудиторних занять, залучаючи до них студентів із різних країн світу.
Нами запропоновано проведення двох вебінарів з тем «Елементи STEAMосвіти у початковій школі», «Освітнє середовище як фактор розвитку творчої
особистості».
Зазначимо, що в освітньому процесі у ЗВО часто використовують хмарні
технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних
ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу
на основі потужності віддаленого сервера. Поняття хмарних технологій
нещодавно увійшло в сферу активного наукового пошуку в Україні. Назву цей
вид організації освітнього простору отримав від віртуального середовища для
зберігання інформації, що зазвичай створюється для полегшення роботи з
документацією, науковою, навчальною та іншою інформацією на сервері певної
установи – віртуальної хмари.
Цілком логічним є те, що впровадження дистанційних технологій у
освітній процес спрямоване на глибше розуміння навчального матеріалу;
формування таких компетенцій, як: комунікативні (безпосереднє спілкування за
допомогою засобів Інтернет мережі), інформаційні (пошук інформації з різних
джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (уміння навчатись
самостійно). Як показує практика, якщо студент не навчиться самостійно
приймати рішення, визначати зміст своєї навчальної діяльності та знаходити
засоби її реалізації, він не зможе якісно оволодіти знаннями з тієї чи іншої
дисципліни. Окрім того, дистанційне навчання виконує й виховну функцію –
сприяє формуванню провідних якостей особистості, таких як: активність,
самостійність, самовдосконалення, творчість.
Засобами професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності називаємо природні та/або штучні, спеціально створені
об’єкти, які дидактично та технічно формують інноваційне освітнє середовище
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професійної підготовки та забезпечують ефективне функціонування освітнього,
соціально-культурного

та

інформаційно-комунікаційного

середовища.

Навчальні підручники, посібники, навчально-методичні комплекси забезпечення
навчальних дисциплін нині залишаються важливими в підготовці майбутніх
фахівців. Їх чітка структурованість, фундаментальне змістове наповнення та
практико-орієнтований характер завдань забезпечують мотивацію навчальнопізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.
Обрані форми і методи навчання були використані нами у процесі
моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності. Використання названих форм та методів
навчання магістрантів у ЗВО дозволить їм добре оволодіти дисциплінами
психолого-педагогічного циклу, фаховими методиками навчання; знати зміст і
організацію освіти в початковій школі; ознайомитися із програмами і
підручниками; уміти використовувати нормативно-правові документи з питань
навчання та виховання; уміти застосовувати набуті знання у практичній роботі,
володіти методами педагогічних досліджень, впроваджувати результати
дослідження у практичну інноваційну діяльність; володіти комунікативними й
організаторськими навичками, почуттям такту; уміти організовувати власну
інноваційну діяльність у відповідності з професійними завданнями, визначати її
пріоритетні

напрями;

адаптувати

особливості

організації

професійної

інноваційної діяльності до запитів різних сфер суспільної практики.
Вважаємо, що запропонований комплекс комплекс традиційних (вступна
лекція, інформаційна лекція, проблемна лекція, оглядова лекція, лекція-бесіда,
лекція-презентація, лекція з елементами дискусії, лекція-конференція, лекція у
формі круглого столу, лекція з попередньо запланованими помилками тощо),
інноваційних (медіа-лекції, лекція-брифінг, коучинг, ігрові методи, метод Уолта
Діснея, метод інверсії, метод конкретної ситуації, метод кейс-стаді, метод
«брейнстормінг», метод створення ситуації інтересу, метод опори на життєвий
досвід тощо), інтерактивних (тренінг, відеотренінг, баркемп тощо) та
дистанційних (вебінар тощо) форм і методів навчання сприятиме активізації
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творчої праці майбутніх педагогів, впровадженню кращого передового
педагогічного досвіду в освітню практику, забезпечить співпрацю закладу вищої
освіти, закладу загальної середньої освіти щодо здійснення інноваційної
діяльності.
Таким чином, із вище зазначеного, можна зробити висновок, що
систематичне використання комплексу зазначених форм та методів навчання у
системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти дозволяє
активізувати освітній процес у закладах вищої освіти, зробити його більш
цікавим та менш передбачуваним для учасників, котрі матимуть можливість
відчувати себе в «контексті» спільної роботи, формуватимуть позитивну
мотивацію на становлення активної позиції у навчальній діяльності.
Підвищенню якості та інтенсивності освітнього процесу у ЗВО сприятиме
органічне поєднання інноваційних методик з класичними, традиційними,
продумане і гармонійне поєднання різних методів щодо кожної дисципліни та
кожного заняття залежно від мети та специфіки. Сукупність цих методів утворює
методичну скарбницю закладів вищої освіти, яка свідчить про серйозну роботу
щодо якісної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.

4.3. Виробнича практика у системі професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Модернізація вищої освіти України, її євроінтегрування актуалізує
проблему практичної підготовки майбутніх педагогів, що передбачає орієнтацію
змісту,

форм,

методів

і

засобів

навчання

на

формування

фахових

компетентностей та практичних навичок, що уможливить ефективне здійснення
інноваційної діяльності в умовах Нової української школи.
Варто

зазначити,

що

у

2017-2018

навчальному

році

пілотував

Всеукраїнський проєкт «Нова українська школа», Концепція якого була
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запропонована суспільству 27 жовтня 2016 року. Як відомо, практичне втілення
Концепції передбачає ґрунтовне впровадження нових освітніх стандартів,
програм,

удосконалення

мережі

закладів

освіти,

створення

нового

(інноваційного) освітнього середовища, розроблення системи моніторингу
якості освіти, підвищення кваліфікації освітян.
Зважаючи на такий контекст, Нова українська школа ставить перед
закладами вищої освіти завдання, які потребують негайного вирішення і, разом
з тим, моделювання системи професійної підготовки магістрантів як майбутніх
педагогів-новаторів, конкурентоспроможних, здатних якісно та ефективно
реалізовувати завдання інноваційного характеру, визначені Концепцією «Нова
українська школа» (2016) та Державним стандартом початкової освіти (2018).
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
акцентується увага на потребі «залучення роботодавців до співпраці з закладами
вищої освіти, зокрема, до …організації проходження практики студентами,
вирішенні питань надання першого робочого місця випускникам». І це не
випадково, адже проблема працевлаштування майбутніх педагогів в Україні
залишається актуальною.
Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти, як складний
і багатогранний процес, включає теоретичну та практичну підготовку. Згідно із
Законом України «Про вищу освіту» (2014) практика у підготовці фахівців
займає одне з провідних місць у навчальних планах, є органічною складовою
освітнього

процесу,

психолого-педагогічної

і

методичної

підготовки

майбутнього педагога та передбачає безперервність, послідовність її проведення
при одержанні достатніх практичних знань і умінь. Саме у період проходження
здобувачами вищої освіти різних видів практик створюються належні умови для
виявлення їхніх творчих здібностей до інноваційної діяльності.
У контексті проблеми нашого дослідження виробничу педагогічну
практику розуміємо як важливу складову системи професійно-практичної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти, що забезпечує формування
умінь та навичок, необхідних для здійснення інноваційної діяльності.
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Практика майбутніх фахівців освітного рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта є завершальним етапом їхньої професійної підготовки, яка
передбачає узагальнення, систематизацію і поглиблення загально-педагогічних
знань, умінь і навичок, а також підготовку до виконання усіх професійних
функцій учителя початкової школи чи викладача у закладах освіти. Переконані у
тому, що практика тільки тоді є ефективним засобом підготовки до інноваційної
діяльності, коли сам студент-практикант прагне стати справжнім педагогом,
свідомо організовує процес самоосвіти, усвідомлює свою відповідальність за
здійснену інноваційну діяльність.
У системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
виробнича педагогічна практика виконує низку важливих функцій, а саме:
навчальну, розвивальну, виховну, діагностичну, комунікативну, організаторську,
прогностичну та ін. Навчальна функція передбачає актуалізацію, поглиблення і
застосування теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок.
Прерогативою розвивальної функції є розвиток пізнавальної і творчої активності
майбутніх педагогів, критичного мислення. Під час здійснення виховної функції
формується світоглядна культура магістрантів, соціальна активність, професійно
важливі якості. Зміст діагностичної функції – перевірка рівня професійної
спрямованості та готовності до інноваційної діяльності. Комунікативна функція
полягає в налагодженні соціальної взаємодії особистості майбутнього педагога з
усіма учасниками освітнього процесу в мікросоціумі. Організаторська
характеризує педагогічну діяльність з погляду соціального менеджменту, що
полягає в структуруванні, плануванні, розподіленні різних видів діяльності.
Прогностична – означає передбачення майбутнім педагогом результатів власної
інноваційної діяльності (Наскрізна програма практики, 2017, 48 с.).
Мета практичної підготовки полягає у творчому застосуванні отриманих
теоретичних знань у практичній діяльності; оволодіння сучасними формами і
методами організації праці в галузі майбутньої професії; формування у
здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок для прийняття
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самостійних рішень у реальних умовах; виховання потреби систематично
поновлювати свої знання, вести наукові дослідження.
Важливими завданнями практичної підготовки є: закріплення

і

поглиблення знань з психолого-педагогічного та методичного циклів
дисциплін, розширення обсягу теоретичних знань з фаху; встановлення та
поглиблення зв'язку теоретичних знань з реальним освітнім процесом,
розвиток умінь використовувати ці знання під час вирішення завдань
інноваційного характеру; ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасним
станом навчально-виховної роботи в різних типах закладів освіти, передовим
педагогічним досвідом, станом реалізації основних завдань Концепції «Нова
українська школа»; формування професійної готовності до інноваційної
діяльності у закладах освіти; розвиток особистих якостей, які необхідні в
професійній діяльності педагога-новатора; виховання у здобувачів вищої
освіти національно-патріотичних, інтелектуальних, моральних, етичних,
естетичних та інших якостей, інтересу до обраної професії, потреби в
самоосвіті, вироблення творчого, навчально- і науково-дослідницького
підходу до майбутньої інноваційної діяльності.
Критерієм оцінки результатів виробничої педагогічної практики є рівень
сформованості компетентності у майбутніх освітян. До компетентностей, якими
повинні оволодіти здобувачі вищої освіти у процесі проходження педагогічної
практики належать: уміння застосовувати у професійній діяльності положення
нормативно-правової бази; здатність використовувати теоретичні знання та
набуті уміння на практиці; проводити порівняльний аналіз різних дидактичних
систем, їх принципів, змісту, технологій навчання; розпізнавати дидактичні
теорії і системи на предмет їх відповідності особистісно орієнтованому підходу;
розробляти тематичні плани, конспекти уроків і позакласних заходів, відкритих
занять; використовувати найбільш ефективні інноваційні форми, методи і
засоби навчання для розвитку творчої особистості школяра (патріота,
інноватора); використовувати методи педагогічних досліджень (анкетування,
тестування тощо), проводити експерименти для обґрунтування цікавих освітніх
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проблем; сумлінно виконувати професійні обов’язки та діяти відповідно до
етичних норм та правил; володіти засобами дистанційних освітніх комунікацій
за допомогою Інтернет-технологій; уміти шукати та аналізувати інформацію з
різних ресурсів; розуміти наукову термінологію.
Проналізуємо практичну підготовку майбутніх магістрів початкової
освіти, яка здійснюється у Прикарпатському національному університеті імені
Василя Стефаника на основі Закону України «Про вищу освіту» (2014),
Концепції «Нова українська школа» (2016), Державного стандарту початкової
освіти (2018), наказу МОН України «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня
1993 року № 93, Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти України від
02.06.1993 р. № 161), Положення про організацію та проведення практики у
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
затвердженого Вченою Радою університету, протокол №3 від 26.03.2013 р.,
навчального плану за напрямом підготовки 013 Початкова освіта, наказів
ректора університету та інших нормативних документів. Основним навчальнометодичним документом, що забезпечує комплексний підхід до практичної
підготовки магістрантів є наскрізна програма практики (2017).
Складовими практичної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
є такі види практики:
− виробнича педагогічна практика в початковій школі;
− виробнича асистентська практика;
− науково-дослідна практика.
Виробнича педагогічна практика в початковій школі будується за
принципом комплексності і цілісності характеру діяльності. До початку
практики здобувач вищої освіти зобов’язаний одержати консультацію щодо
оформлення документів (на настановній нараді з практики), своєчасно прибути
на базу практики, засвоїти і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки
безпеки і виробничої санітарії; у повному обсязі виконувати усі завдання
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програми практики. Магістрантам необхідно опрацювати: навчальні програми,
тематичні плани учителя, плани позаурочної виховної роботи; особові справи
здобувачів освіти, медичні картки, щоденники, класні журнали та ознайомитися
з методиками їх ведення.
За час практики магістранти відвідують і самостійно проводять уроки,
виховні заходи, вивчають передовий педагогічний досвід учителів.
Важливою складовою практики є проведення психолого-педагогічної
діагностики, спрямованої на вивчення особистості дитини та соціометричне
дослідження

групи.

Основним

методом

дослідження

школярів

слугує

педагогічне спостереження. Отримані під час спостереження відомості
уточнюються і доповнюються в бесідах із батьками учнів, вихователями груп
продовженого дня, під час індивідуальних діагностичних вправ. Вивчення
дитячого

колективу

(індивідуальні

бесіди,

соціометричні

методики)

здійснюється з метою аналізу загального рівня фізичного і психічного розвитку
здобувачів освіти, наявності ігрових, трудових та навчальних навичок,
моральних якостей, пізнавальних інтересів.
У процесі організації та проведення виробничої педагогічної практики в
початковій школі реалізуються основні положення Концепції «Нова українська
школа», які спрямовують майбутніх педагогів на здійснення інноваційної
діяльності у закладах освіти. Відтак, проводяться настановчі наради, на яких
аналізуються нові нормативно-правові документи у галузі освіти. Значна увага
приділяється обговоренню основних положень Концепції НУШ (2016),
Державного стандарту початкової освіти (2018) та Типових освітніх програм.
Як правило, організовується навчання факультетських керівників,
керівників-методистів на дистанційному «Онлайн-курсі для вчителів початкової
школи», розробленого Міністерством освіти і науки України, студією онлайносвіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія». Також факультетськими
керівниками практики оновлюється навчально-методичне забезпечення щодо
організації та проведення практики на основі нового змісту загальної середньої
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освіти, що ґрунтується на компетентнісному, особистісно орієнтованому та
інтегрованому підходах до навчання.
Майбутні

магістри

початкової

освіти

розглядають

можливості

тематичного планування за допомогю інтелект-карти – популярного нині
освітнього інструмента. На конкретному навчальному матеріалі з мовнолітературної, математичної чи природничої галузей здобувачі вищої освіти
обмірковують ідеї та шукають шляхи творчого застосування графічних
організаторів як прийомів технології розвитку критичного мислення.
Магістранти знайомляться з методикою та практикою проведення
«Ранкових

зустрічей»,

розглядають

особливості

використання LEGO-

технології та впровадження інноваційного формату роботи з батьками на основі
ідей

педагогіки

партнерства.

Також

вони

удосконалюють

методичну

компетентність через застосування новітніх технік: «Фішбоун», «Ромашку
Блума», «Шість капелюхів», «Ментальна карта» тощо. Важливим є детальне
вивчення особливостей формування фізичного середовища, облаштування
навчальних

осередків

як

необхідної

умови

продуктивного

навчання.

Магістрантам пропонуються завдання щодо розроблення власних планів
класних кімнат. Окрім того, працюючи з учнями, майбутні педагоги зобов’язані
створити толерантний простір, тобто, сприятливі умови для навчання та
виховання. Взаємини у дитячому колективі мають бути організовані на засадах
взаємодопомоги, довіри, доброзичливого й відкритого спілкування.
Майбутнім магістрам початкової освіти пропонується тематика творчих
проєктів відповідно до Концепції НУШ. Разом з тим, магістрантам
рекомендується проводити самоаналіз уроків, що сприяє оволодінню
навичками самооцінки та самоконтролю, самоактуалізації, здатності до
створення індивідуальної методики проведення уроків, коригування процесом
власного розвитку шляхом розроблення та втілення системи оптимальних
технологічних прийомів викладання під час практики, що визначено
завданнями, запропонованими у робочій програмі.
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У період виробничої педагогічної практики в початковій школі
магістранти виготовляють наочний матеріал, у тому числі і тематичні або
інтерактивні папки – лепбуки. Це активізує творчість практикантів, що є
беззаперечним мотиваційним рушієм у процесі формування їхньої професійної
готовності до інноваційної діяльності.
Варто

зазначити,

що

проводяться

індивідуальні консультації

із

здобувачами вищої освіти, котрі на час практики перебувають у інклюзивному
класі. Керівники-методисти зосереджують їхню увагу на особливостях
організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі, трактують основні
поняття: «інклюзивна освіта», «діти з особливими освітніми потребами»,
надають практичні поради щодо роботи з учнями з різними функціональними
обмеженнями.
За час роботи в школі майбутні магістри початкової освіти допомагають
класному керівникові у навчально-виховній роботі з учнями: перевіряють
учнівські роботи, щоденники, підтримують зв’язки з батьками, беруть участь у
репетиціях щодо підготовки до позакласних виховних заходів; готують
школярів до участі в предметних та художніх олімпіадах; допомагають в
оформленні класних куточків; проводять ігри, екскурсії, диспути тощо. У
результаті, випускники повинні створити необхідні умови для гармонійного
фізичного та інтелектуального розвитку школярів, формувати у них позитивне
ставлення до навчання, створювати атмосферу поваги, людяності та
взаєморозуміння.
За результатами практик організовуються звітні конференції, де
магістранти презентують оригінальні фото-звіти, мультимедійні презентації,
відеофільми із шкільного життя, показавши належний рівень теоретикометодичної готовності до реалізації професійних функцій учителя Нової
української школи. За результатами звітів визначають також краще педагогічне
портфоліо, зібране у період практики. Магістранти мають можливість
поділитися враженнями від самостійних педагогічних кроків у шкільній
практиці, висловитися про труднощі, які виникали у підготовці до уроків і
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виховних заходів, а також дати практичні поради студентам 4 курсу щодо
підготовки до проходження виробничої педагогічної практики в початковій
школі. Є очевидним, що професійна мобільність, адаптація сучасного педагога
до освітньої інноваційної діяльності можлива лише за умови високого рівня
фахової компетентності, позитивної мотивації до інноваційної діяльності,
наявності системи ціннісних орієнтацій, розвинених творчих здібностей та
особистісних якостей.
Наведемо міркування магістрантів, висловлені після проходження ними
виробничої педагогічної практики в початковій школі:
Діана С.: «Будьте з дітьми щирими та відкритими, адже вони все бачать
і відчувають. Перш за все любіть дітей і поважайте самих себе. Будьте
впевнені у собі, у своїх знаннях, даруйте любов дітям».
Ярослав В.: «Головне, що потрібно взяти з собою у школу – гарний
настрій, усмішку та любов до дітей. Бути привітними, відкритими, адже ці
перші сходинки до вершин професійної майстерності – яскраві дні практики –
запам’ятаються на все життя».
Юлія Щ.: «Тепер я точно знаю, що бути вчителем – це моє. Діти – це
маленькі позитивчики, які заряджають тебе позитивом на цілий день. І ще – це
маленькі промінчики, які без ласки вчителя гаснуть. Тому будьте для дітей, наче
сонечком, щоб вони були вашими промінцями, будьте тим ключиком, який буде
відкривати їхні душі і серця».
Тетяна Л.: «Будьте креативними, інноваційними і цікавими. Не жалійте
для дітей своєї уваги і любові, вони все відчувають. Готуйтесь ретельно до
уроку, використовуйте інноваційні форми і методи. Діти хочуть завжди чогось
нового, ось і будьте тим новим у їхньому житті! А для себе взамін отримаєте
неоцінений досвід».
Вище зазначете дозволяє зробити висновок, що виробнича педагогічна
практика в початковій школі сприяє формуванню і розвитку ерудиції,
критичного мислення, професійної інтуїції, здатності до імпровізації,
педагогічного оптимізму та рефлексії. Також практика має педагогічні
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можливості у формуванні професійної готовності магістрантів до інноваційної
діяльності, оскільки є складовою освітнього процесу, забезпечує формування
умінь та навичок інноваційної діяльності через інтеграцію теоретичної
професійної підготовки з практичною діяльністю у закладах освіти. Високий
рівень сформованості професійної готовності магістрантів до інноваційної
діяльності характеризується: стійкою творчою активністю і продуктивністю;
оволодінням магістрантом під час практики методикою організації і проведення
дослідно-експериментальної

роботи,

що

сприяє

моделюванню

нового

педагогічного досвіду, розробки власних інноваційних методик; здатністю
оцінити власний індивідуальний стиль інноваційної діяльності.
Виробнича асистентська практика є складовою професійної
підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр», яка дозволяє майбутнім
магістрам початкової освіти набути практичних навичок та досвіду
викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем
набутої спеціальності у закладах вищої освіти після завершення навчання.
Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та
методики викладання.
Мета виробничої асистентської практики полягає у формуванні
професійної готовності магістрантів до викладацької діяльності у закладах
передфахової вищої освіти та закладах вищої освіти. Основними завдання
практики є: розвиток професійних умінь майбутнього викладача шляхом
залучення його до виконання різних інноваційних форм роботи у ЗВО;
формування умінь щодо планування та організації методичної роботи (у межах
окремого заняття, теми, курсу) (уміння складати робочу програму з навчальних
курсів; проводити лекції, семінарські та практичні заняття); здійснювати
контроль та облік знань здобувачів вищої освіти; вироблення умінь та навичок
працювати з першоджерелами та науковою літературою, аналізувати та
систематизувати наукові джерела під час підготовки до занять; уміння
застосовувати в процесі навчання сучасні інформаційні технології, новітні
методики викладання навчальних дисциплін, кращий педагогічний досвід);
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формування професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності у
закладах вищої освіти.
Зміст виробничої асистентської практики полягає у відвідуванні
магістрантами лекцій, семінарських (практичних) занять, що проводять
керівники-методисти з метою вивчення педагогічного досвіду, оволодіння
методикою підготовки проведення навчальних занять; освоєнні інноваційних
засобів організації та контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
відвідуванні занять, що проводять магістранти з наступним обговоренням і
письмовим рецензуванням; підготовці текстів лекцій, планів-конспектів
семінарських (практичних) занять та якості їх проведення.
У процесі проходженя виробничої асистентської практики майбутні
магістри початкової освіти є рівноправними партнерами, суб’єктами спільної з
викладачем навчально-пізнавальної діяльності. Магістранти знайомляться з
основними поняттями навчальної дисципліни, яку читає викладач, метою та
основними завданнями, науковими засадами та принципами. Вони повинні
розуміти концептуальні основи предмета та мати уявлення про зв'язок
навчальної дисципліни з майбутньою професійною інноваційною діяльністю.
Усе це свідчить про те, що основу змісту практики складає навчальнометодична, наукова і організаційно-виховна робота. Саме у ході цієї роботи
реалізуються основні завдання практики, що полягають у формуванні навичок
викладацької роботи.
Під час проходження виробничої асистентської практики магістранти
мають оволодіти уміннями: складати розгорнутий план-конспект лекцій, плани
практичних та семінарських занять, визначаючи конкретні цілі, завдання та
етапи проведення; самостійно обирати форми й методи викладання навчальних
дисциплін з урахуванням засобів навчання; аналізувати результати власної
практичної інноваційної діяльності.
У ході проведення лекцій і семінарських занять майбутні магістри
початкової освіти

повинні дотримуватися

плану проведення

заняття;

раціонально поєднувати індивідуальні та групові форми роботи; методично
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грамотно застосовувати технічні засоби навчання та різноманітні прийоми
активізації навчального процесу залежно від рівня підготовки здобувачів вищої
освіти. Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними.
Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу групи.
Найбільш поширеними видами семінарів є: розгорнута бесіда; виступи з
науковими повідомленнями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо.
Постійна взаємодія викладача та магістранта-практиканта передбачає
формування професійних якостей та ґрунтовної теоретичної підготовки,
засвоєння методики викладання, уміння організовувати та планувати власну
професійну роботу, розробляти методичні матеріали та застосовувати їх на
практиці.
Науково-дослідна практика є обов'язковим компонентом освітньої
програми

для

здобуття

освітнього

рівня

«Магістр»

зі

спеціальності

013 Початкова освіта. Метою практики є оволодіння магістрантами сучасними
методами наукових досліджень, формами організації праці в галузі майбутньої
професії.
Основними завданнями науково-дослідної практики є: оволодіння
сучасною методологією наукового дослідження; закріплення знань, умінь і
навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової
інформації; оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів,
публікацій, доповідей; формування уявлень про сучасні інформаційні технології
наукової інформації; формування навичок самоосвіти і самовдосконалення,
сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів; формування
потреби систематично доповнювати свої знання та творчо застосовувати їх для
виконання магістерської роботи, набути практичних професійних навичок у
науково-дослідницькій сфері.
Процес проходження практики спрямовується на формування таких
компетентностей: здатність розуміти сутність поняття «наукове дослідження»,
знання його основних складових і характеристик; здатність володіти знаннями з
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методології та методики проведення науково-педагогічних досліджень; здатність
формулювати тему наукового дослідження та розробляти план його реалізації;
здатність відбирати та аналізувати необхідну інформацію для наукового
дослідження; формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження;
здатність порівнювати отримані результати дослідження із теоретичним
обґрунтуванням проблеми, формулювати висновки наукового дослідження
(Інформаційний пакет. Початкова освіта (Магістр), 2019, 26).
Робота магістрантів під час науково-дослідної практики організується
відповідно до логіки роботи над магістерською роботою. Вони працюють з
першоджерелами,

монографіями,

авторефератами

і

дисертаційними

дослідженнями, аналізують результати досліджень, консультуються з науковими
керівниками.
Науково-дослідна робота тісно пов’язана із вивченням психології,
педагогіки, соціології та спеціальних методик, методології та методики
наукових досліджень. Вона ґрунтується на дотриманні принципів доступності,
науковості та послідовності, а саме на знаннях, уміннях та навичках, отриманих
при вивченні вступу до спеціальності, загальної психології, педагогіки, теорії та
методики за професійним спрямуванням, методології та методики науковопедагогічних досліджень тощо.
В основу організації виробничої педагогічної практики магістрантів
покладено такі принципи: педагогічна спрямованість цілей, завдань і змісту
практики, її зв’язок з життям, відповідність змісту вимогам, що висуваються до
освітнього процесу сучасних закладів освіти; безперервність педагогічної
практики, яка забезпечується поступовим ускладненням завдань, підвищенням
вимог до якості їх виконання (від візуального ознайомлення до наукового
вивчення педагогічних явищ і процесів, від фронтальних форм роботи до
особистісно орієнтованих, від виконання окремих завдань як помічника вчителя
та класного керівника до самостійного вирішення педагогічних завдань);
діяльнісний підхід, що орієнтує не лише на засвоєння прикладів і способів
діяльності педагогів, але й самовираження магістрантів у активному творчому
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процесі; комплексний характер змісту й організації практики, який передбачає
здійснення міжпредметних зв’язків суспільних і методичних знань у проведенні
різноманітних форм освітньої роботи; особистісно орієнтована спрямованість
організації педагогічної практики, диференціація та індивідуалізація її змісту.
Таким чином, із вище зазначеного можна зробити висновок, що
особливість практичної підготовки полягає у тому, що практиканти пізнають
реальні проблеми професійної праці учителя Нової української школи та
викладача ЗВО, знайомляться із змістом інноваційної діяльності. Разом з тим,
практика спирається на конкретно визначений теоретичний фундамент з
дисциплін психолого-педагогічного циклу, забезпечуючи практичне пізнання
закономірностей і принципів професійної інноваційної діяльності, оволодіння
способами їхньої організації. У процесі практики здійснюється не лише
перевірка теоретичної та практичної підготовки здобувача вищої освіти, але й
створюються умови для розкриття його творчих здібностей та особистісних
якостей як майбутнього педагога-новатора.
4.4. Організація

самостійної

та

науково-дослідницької

роботи

магістрантів спеціальності 013 Початкова освіта
Загальновідомо, що особливістю нового формату освітнього процесу
закладів вищої освіти є підготовка майбутнього педагога, котрий уміє
ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та
застосовувати їх на практиці; педагога здатного до саморозвитку, самоосвіти,
самовдосконалення. Як показує досвід, саме там, де здійснюється самостійний
пошук принципів, способів дій починається творчість, що є вищим ступенем
розвитку особистості.
У сучасних умовах самостійність стає необхідною якістю особистості.
Тому, у системі професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
чільне місце має займати самостійна робота (Цюняк, О., 2019а, с. 269–275).
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Ретроспективний аналіз наукової літератури показав, що організація
самостійної роботи у ЗВО України має давню історію. Ще з античних часів
дослідники проблеми (Геракліт, Демокрит, Платон) стверджували, що розвиток
людини

відбувається

лише

в

процесі

самопізнання

та

самостійного

вдосконалення знань, умінь і навичок. Самостійне намагання пізнати довкілля,
певні закономірності закладено в античних філософських постулатах «Пізнай
самого себе» і «Людина – міра всіх речей».
В умовах сьогодення особливо актуальними є поради Сократа, Платона,
Аристотеля, Демокрита. До прикладу, варто згадати практичні поради Сократата
щодо самостійної підготовки виступу та оприлюднення самостійно складеного
тексту перед аудиторією, а також прогнозування запитань задля попередньої
самостійної підготовки відповідей на запитання слухачів. Відтак, трактати
Аристотеля зорієнтовували промовця на систематичне самостійне оволодіння
знаннями. Філософ радив самостійно шукати інформацію, що містить нові,
цікаві та невідомі слухачеві факти, самостійно складати за дібраним матеріалом
план виступу та обговорення.
Важко переоцінити «філософію щастя» Г. Сковороди, стрижнем якої є
думка про те, що людина розвиває себе до гармонійного поєднання теоретичних,
практичних і розумових здібностей. Адже, основним чинником і критерієм
людської поведінки є знання, тому людина насамперед повинна пізнати себе. Без
розуміння свого місця у світі, смислу життя не може бути ефективного
формування бажаних рис характеру і волі. Цілком логічним є те, що однією з
провідних ідей філософа є ідея самопізнання. Г. Сковорода писав, що, пізнавши
себе, людина може розкрити й використати свої реальні, але ще не задіяні
(приховані) резервні можливості, задатки і здібності (Сковорода, Г., 1994, с. 18–
46). Філософ неодноразово порушував питання про значення самостійних зусиль
людини в навчанні. Він стверджував, що успіхів досягають лише ті, хто
самостійно працює з книжкою, може міркувати, спостерігати (Там само, с. 51).
Ідеї Г. Сковороди щодо організації самостійного навчання, самопізнання,
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самовдосконалення, саморефлексії особистості заклали теоретичні підвалини
для моделювання системи самостійної роботи у процесі професійної підготовки.
Для нашого дослідження цінними є праці видатних українських педагогів
і просвітителів (О. Духновича, І. Огієнка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та
інших), котрі наголошували на необхідності залучення суб'єкта навчання до
«самостійності». Дослідники розглядали самостійність як ефективний засіб
розвитку мисленнєвої діяльності. Актуальною є думка видатного педагога
В. Сухомлинського про формування у суб’єктів навчальної діяльності уміння
здійснювати самооцінювання: «Правдива оцінка самого себе – що я вже можу й
чого не можу, як я просуваюся до тієї вершини самовдосконалення, досягнувши
якої, я маю право сказати: я господар своєї волі..» (Сухомлинський, В., 1976,
670 с.).
Сучасні учені по-різному трактують поняття «самостійна робота». Одні
дослідники визначають самостійну роботу як метод навчання, інші – як прийом
учіння та форму організації діяльності здобувачів освіти. У зарубіжній
педагогічній літературі для з’ясування змісту поняття «самостійна робота»
використовують низку термінів. Популярним є «опосередковане навчання»,
тобто, це діяльність студентів, яка виконується під опосередкованим
керівництвом викладача. Протилежним цьому поняттю є «пряме» навчання, яке
відбувається під безпосереднім керівництвом наставника.
З психолого-педагогічного погляду самостійну роботу в «Енциклопедії
освіти» охарактеризовано, по-перше, як таку, що призначена не тільки для
оволодіння кожною дисципліною, а й для формування навичок самостійної
роботи загалом, у навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності
приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити
конструктивні рішення, вихід з кризової ситуації; по-друге, як таку, що необхідна
тим студентам, які мають намір пов'язати своє життя з наукою, упродовж усього
навчання у вищому навчальному закладі» (Кремень, В., 2008).
У «Психолого-педагогічному словнику» поняття «самостійна робота»
витлумачено як метод навчання та самоосвіти, передумову дидактичних зв’язків
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різних методів між собою. У процесі самостійної роботи суб’єкти навчальної
діяльності виступають як активні творчі особистості, як творці власної культури,
ерудиції, готовності до майбутньої діяльності. Активність суб’єкта виявляє себе
в досягненні мети самостійної роботи, її плануванні, визначенні способів
самомобілізації й самоконтролю, оцінки результатів (Психологічний тлумачний
словник найсучасніших термінів, 2009, 672).
В аналізованому джерелі справедливо зазначено, що «самостійна робота
суб’єкта навчального процесу вимагає інтенсивного мислення, розв’язання
важливих пізнавальних завдань, сформованості вмінь працювати з інформацією,
ведення

записів

(зокрема,

конспектування),

сортувати

інформацію,

усвідомлювати й запам’ятовувати необхідний теоретичний матеріал чи важливу
інформацію (Там само). За А. Кузьмінським «самостійна робота студента – це
навчальна діяльність студента, яка планується, виконується за завданням, під
методичним керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі»
(Кузьмінський, А., Омеляненко, В., 2008, 309).
У контексті нашого дослідження, звернемо увагу на проблему організації
самостійної роботи магістрантів у закладах вищої освіти. Самостійна робота
студентів відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» (2014) –
одна із форм організації освітнього процесу (Рис.4.1.) передбачає інтеграцію
різних видів індивідуальної та

колективної навчальної діяльності, яка

здійснюється без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом
(Фіцула, М., 2010).
Самостійна

робота

регламентується

Положенням

про організацію

навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим
наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.93 р. Положенням
передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів,
визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та
не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного студенту для
вивчення конкретної дисципліни. У процесі впровадження кредитно-модульної
системи навчання у закладах вищої освіти значна частина навчального матеріалу
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виноситься на самостійне опрацювання. Приміром, Т. Туркот зазначає, що
самостійну роботу студентів можна класифікувати за різними критеріями:
‒ з урахуванням на місце і час проведення, характер керівництва і спосіб
здійснення контролю за її якістю з боку викладача можна виокремити:
а) самостійну роботу студентів на аудиторних заняттях; б) позааудиторну
самостійну роботу (3-4 години на день, у т.ч. й у вихідні); в) самостійну
роботу під контролем викладача – індивідуальні заняття з викладачем;
‒ за рівнем обов'язковості виокремлюють: а) обов'язкову, окреслену
навчальними планами і робочими програмами (виконання домашніх
завдань, підготовка до лекцій, практичних робіт та різновиди завдань, які
виконуються

під

час

ознайомлювальної,

навчальної,

виробничої,

переддипломної практики; підготовка і захист дипломних та курсових
робіт); б) бажану (участь у наукових гуртках, конференціях, підготовка
наукових тез, статей, доповідей, рецензування робіт інших студентів тощо);
в) добровільну (участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, вікторинах,
виготовлення наочності, підготовка технічних засобів навчання);
‒

з

огляду

на

рівень

прояву

творчості

студентів

виокремлюють:

а) репродуктивну самостійну роботу, що здійснюється за певним зразком
(розв'язування типових задач, заповнення схем, таблиць, виконання
тренувальних завдань, що вимагають осмислення, запам'ятовування і
простого відтворення раніше отриманих знань); б) реконструктивну
самостійну роботу, яка передбачає слухання і доповнення лекцій викладача,
складання планів, конспектів, тез та ін. в) евристичну самостійну роботу
спрямовану на вирішення проблемних завдань, отримання нової інформації,
її структурування і використання в нових ситуаціях (складання опорних
конспектів, схем-конспектів, анотацій, побудову технологічних карт,
розв'язання творчих завдань); г) дослідницьку самостійну роботу, яка
орієнтована на проведення наукових досліджень (експериментування,
проєктування приладів, макетів, теоретичні дослідження та ін.) (Туркот, Т.,
2011).

284
Вичерпно представлено теоретичні засади організації самостійної роботи
у наукових працях М. Солдатенка, котрий стверджує що в умовах оновленої
освітньої парадигми «проблема організації самостійної навчальної роботи є
винятково важливим аспектом у діяльності сучасних вишів, оскільки має
вирішальний вплив на розвиток пізнавальної активності студентів, механізмів
самоуправління, особистісного розвитку, виховання відповідальності, а також
уможливлює безпосереднє поєднання теорії з власне практичними завданнями».
Дослідник особистісний підхід визначає як пріоритетний в організації
самостійної роботи студентів з огляду на його потужний розвивальний
потенціал, спрямований на навчання самоорганізації (Солдатенко, М., 2007,
с. 47).
Нам імпонує думка В. Козакова, котрий вважає, що «теоретичне
обґрунтування системи самостійної роботи студентів ЗВО є суттєвим чинником
формування змісту сучасної освіти з урахуванням прогностичного аспекту
розвитку й передбачає акцентування значущості не лише змісту навчального
матеріалу, а й логічних зв'язків між складниками цього змісту; послідовність у
процесі

організації

навчально-пізнавальної

і

самоосвітньої

діяльності;

розроблення критеріїв відбору нових відомостей до змісту вищої освіти та
механізмів вилучення зі змісту навчання другорядних, а також застарілих
відомостей; формування цілісної системи знань студентів на основі нормативних
дисциплін, дисциплін циклу професійної, практичної та науково-предметної
підготовки з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, на
основі якої формуються навчальні плани та програми для студентів закладів
вищої освіти (Козаков, В., 1990). Розроблена ученим система самостійної роботи
здобувачів вищої освіти є прийнятною для майбутніх педагогів з огляду на її
мобільність, високу адаптивність, практичну значущість.
Актуальною для нашого дослідження є думка А. Кузьмінського, котрий
стверджує,

що

сучасний

педагог

повинен

мати

високу

культуру,

комунікабельність, «здатність неперервно поповнювати свої знання самостійно»
(Кузьмінський, А., 2005, 347). Також підтримуємо міркування Н. Голуб, котра
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переконана, що результати самостійної роботи студентів значною мірою
залежать від добору ефективних форм, методів і прийомів навчання, контролю й
корекції навчальних досягнень. Сутність самостійної роботи як дидактичної
категорії становлять, насамперед, різноманітні типи навчальних, виробничих,
дослідницьких завдань для засвоєння знань, набуття умінь і навичок, досвіду
творчої діяльності й вироблення системи поведінки. На думку дослідниці, мета
самостійної роботи полягає в тому, щоб сприяти формуванню у студентів
психологічної настанови на систематичне збагачення власних знань, розвивати
в них уміння орієнтуватися у потоці наукової інформації під час розв’язання
поставлених завдань, формувати навички самоорганізації і самодисципліни
(Голуб, Н., 2008, 232 с.).
У світлі зазначеної проблеми, звернемо увагу на організацію самостійної
роботи майбутніх магістрів початкової освіти у закладах вищої освіти. Аналіз
навчальних планів та програм професійної підготовки фахівців освітнього рівня
«Магістр» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника», Херсонського державного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Полтавського національного педагогічного
університету

імені

В.Г. Короленка,

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки, Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича засвідчив, що самостійна робота магістрантів становить
не менше 50% загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної
дисципліни. Така тенденція зростання питомої ваги самостійної роботи
пояснюється тим, що без стійкого прагнення до вдосконалення знань у процесі
самостійної роботи майбутній педагог не зможе бути обізнаний у сучасних
досягненнях науки та не зможе належним чином реалізувати себе у професійній
діяльності. Саме тому, самостійна робота магістрантів у сучасних умовах має
стати підґрунтям освітнього процесу, що дає їм змогу оволодівати навчальними
дисциплінами, формувати вміння й навички самостійної роботи в навчальній та
майбутній інноваційній діяльності (Цюняк, О., 2019а, с. 269–275).
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Вважаємо, що організація самостійної роботи майбутніх магістрів
початкової освіти має здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема, таких:
розвиток у магістрантів мотивації до самостійної роботи, їхня готовність до
активної

інноваційної

діяльності;

систематичність,

послідовність

і

безперервність у отриманні знань. Адже, тривала перерва у роботі з навчальним
матеріалом негативно впливає на засвоєння знань, спричинює втрату логічного
зв’язку з раніше вивченим; правильне планування самостійної роботи,
раціональне

використання

часу.

Чіткий план допоможе

структурувати

самостійну роботу, зосередитися на найсуттєвіших питаннях; використання
відповідних методів, способів і прийомів роботи; відкритість та загальна
оглядовість завдань. Магістранти повинні знати зміст самостійної роботи, мати
можливість порівнювати виконані завдання в одній та в різних групах,
аналізувати правильність та корисність виконаної роботи; можливість
виконувати творчі роботи, які відповідають професійному рівню засвоєння
знань; керівництво з боку викладачів.
Можемо упевнено стверджувати, що самостійна робота потребує чіткої
організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи
завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних
труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє
підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому
залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності,
тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час організації
самостійної роботи магістрантів мають їхня спрямованість, психологічна
готовність, а також певний рівень теоретичних знань.
Вважаємо, що однією з умов успішної організації та здійснення такої
роботи є відповідне структурування навчального матеріалу з дисципліни на
логічно завершені модулі, які охоплюють певну кількість тем й відображені у
змісті нормативної навчальної програми. Це дає змогу в змісті кожної теми
виокремити теоретичні аспекти навчального матеріалу, засвоєння якого
здійснюється у процесі самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Слід
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зазначити, що самостійна робота у закладах вищої освіти забезпечується
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення навчальної
дисципліни чи окремої теми: підручниками, методичними посібниками,
конспектами лекцій, методичними вказівками для самостійної роботи,
навчальною і методичною літературою,
словниками,

енциклопедіями,

тематичними і педагогічними

періодичними

виданнями,

електронними

хрестоматіями тощо.
Зважаючи на такий контекст, нами запропоновано навчально-методичний
посібник для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
«Педагогічна інноватика», у якому упорядковано матеріали для самостійної
роботи, включаючи опорні поняття та схеми; вправи та тестові завдання для
контролю

якості знань;

термінологічний

словник,

відповідну наукову,

хрестоматійну, періодичну літературу, додатки.
У процесі нашого дослідження використовувалися такі види самостійної
роботи, як: самостійне вивчення окремих тем з навчальної дисципліни, робота з
електронними конспектами лекцій, виконання тестових завдань у дистанційній
системі навчання; підготовка і написання наукових повідомлень, есе, творівміркувань, наукових статей, повідомлень, робота над творчими проєктами;
підготовка

письмових

мультимедійних

відповідей

презентацій

та

на

дискусійні

профорієнтаційних

питання;
відео,

створення
завдання

з

аналітичним навантаженням, створення логічних схем, аналіз ситуацій тощо.
Звичайно, що зміст завдань для самостійної пізнавальної діяльності магістрантів
залежить від конкретної теми навчальної дисципліни та специфіки її вивчення.
Окрім того, слід використовувати завдання різних видів. Це слугуватиме
кращому засвоєнню навчального матеріалу, підвищить пізнавальну активність
майбутніх педагогів, розвиватиме творчий потенціал (Цюняк, О., 2019а, с. 269–
275).
До прикладу, наведемо декілька завдань, які пропонуємо здобувачам вищої
освіти на самостійне опрацювання під час вивчення теми «Інноваційні тенденції
розвитку сучасної освіти» :
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1. Підготуйте наукове повідомлення на тему: «Передумови виникнення
інноваційної педагогіки»; «Зв'язок педагогічної інноватики з іншими
науками».
2. Заповніть таблицю «Характеристика нормативно-правових документів
у контексті інноваційної діяльність сучасного педагога»:
Документи

Зміст

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про інноваційну діяльність»
Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на 2012-2021 роки
Концепція Нової української школи
Державний стандарт початкової освіти
3. Зобразіть схематично інновації в освіті залежно від сфери застосування.
4. Складіть опорну схему класифікації педагогічних технологій.
5. Основою

для

проєктування

педагогом

інноваційної

авторської

технології є:……………………………………………………………….
6. Створіть асоціативний ряд до слова інноваційність. До прикладу:
ІННОВАЦІЯ
І — індивідуалізація;
Н— наслідування;
Н — новація;
О — оновлення;
В — впровадження;
А — апробація;
Ц — цінність;
І — інформація;
Я — особистісно-зорієнтована модель виховання.
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7. Заповніть схему «Місія Нової Української школи» (другий аспект НУШ).

Місія Нової
Української
школи

8.Заповність схему «Ключові складники парадигми Нової української школи».

Ключові
складники
парадигми
НУШ

Вивчаючи тему «Діяльнісний та тематичний підходи інтегрованого
навчання» здобувачам вищої освіти пропонуємо такі завдання:
1. Заповніть таблицю, відповівши на запитання: «Що я знаю про інтегроване
навчання? Що я хочу дізнатись про інтегроване навчання?
Знаю

Хочу дізнатись

Дізнався (дізналась)
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2. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Традиційне предметне навчання та
інтегроване навчання». Оберіть свою позицію (традиційне предметне
навчання чи інтегроване) і обґрунтуйте свій вибір.
Традиційне предметне навчання

Інтегроване навчання

3. Заповніть таблицю.
Позитивні аспекти

Негативні аспекти

інтегрованого навчання

інтегрованого навчання

4. Проаналізуйте міркування: «Уміння людини, яка критично мислить –
це…?». Міркування занотуйте.

6. Складіть

план-конспект

інтегрованого

уроку

з

використанням

інноваційних методів навчання (навчальний предмет на вибір студентів).
7. Напишіть твір-міркування на тему: «Ранкові зустрічі у Новій українській
школі: що це і навіщо?».
8. Розробіть завдання для учнів початкових класів, використовуючи
технологію «Ромашка Блума».
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9. Спроектуйте етап уроку (навчальний предмет за вибором студента) з
використанням методу «Мозкова атака».
Цікавою для вивчення є тема «Інтерактивне навчання як інноваційна
технологія організації освітнього процесу». На самостійне опрацювання
пропонуємо такі завдання:
1. Чому інтерактивні методи навчання успішні? Арґументуйте свою думку.
2. Запропонуйте приклади алгоритму роботи за стратегією «Асоціативний
кущ» (ґронування).
3. Запропонуйте вправу «Вилучи зайве слово».
4. Запропонуйте тему та розробіть план дискусії в стилі телевізійного токшоу (тематика за вибором студента).
5. Підберіть перелік інтерактивних форм роботи для саморозвитку учителя
початкових класів.
6. Що дає впровадження методів інтерактивного навчання різним суб’єктам
освітнього процесу? Обґрунтуйте свою думку.
7. Запропонуйте правила організації інтерактивної роботи учнів на уроках у
початкових класах.
Тема «Проєктні технології в освітньому процесі початкової школи»
пропонує на самостійне опрацювання такі завдання:
1. Дайте письмово відповідь на запитання: «Чим відрізняються дослідницькі
проєкти від інформаційних?». Обґрунтуйте свою думку.
2. Перечисліть основні напрями ефективного використання проєктної
технології у початковій школі. Занотуйте їх.
3. Розробіть проєкт програми інноваційного розвитку закладу освіти (для
розробки проєкту пропонується створити творчу робочу групу у кількості
4 – 5 осіб).
У контексті нашого дослідження актуальною для вивчення є тема
«Інноваційна діяльність педагога в умовах Нової української школи». Здобувачам
вищої освіти на самостійне опрацювання пропонуємо завдання:
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1. Проаналізуйте співвідношення понять «педагогічне новаторство»,
«передовий педагогічний досвід», «педагогічна творчість».
2. Поміркуйте, на яких принципах ґрунтується педагогіка партнерства? У
чому полягає головне завдання педагогіки партнерства? Свої міркування
занотуйте.
3. За допомогою інтерактивної вправи «Мозковий штурм» з’ясуйте, який
зміст ви вкладаєте в слово інновації, які асоціації у вас виникають?
4. Чи Ви є прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся
того, що використання традиційної методики є цілком виправданим.
Обґрунтуйте (письмово) свої міркування.
5. Тема для роздумів: «Від колективу до команди. Як проводити ефективні
зустрічі усіх учасників освітнього процесу».
6. Напишіть есе на тему: «Емпатія вчителя як шлях до серця дитини» або
«Кредо педагога інноваційної формації».
7. Підготуйте наукове повідомлення на тему: «Досвід педагога як важливий
чинник проєктування авторської технології».
8. Запропонуйте приклади на основі власного життєвого досвіду чи з
педагогічної преси про вплив якостей особистості на професійну
інноваційну діяльність (домінантні, периферійні, негативні і професійно
недопустимі якості).
9. Спроєктуйте соціально-психологічний портрет педагога-новатора.
10. Розробіть кодекс інноваційних цінностей як чинників ефективності
інноваційної діяльності педагога.
11. Підготуйте мультимедійну презентацію на тему: «Пріоритетні завдання
сучасної освіти в контексті інноваційних змін у педагогічній теорії та
практиці».
12. Обґрунтуйте актуальні аспекти інноваційної діяльності сучасного
педагога в умовах Нової української школи.
13. Запропонуйте Рекомендації щодо створення комфортного фізичного
середовища у класі.
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14. Складіть план реалізації своєї мрії щодо оформлення класу Нової
української школи.
У проєктній роботі доцільно застосовувати Артбуки − колекція зображень
та ілюстрацій, зібрана у вигляді альбому під однією обкладинкою. Вміст
графічного альбому пов'язаний між собою спільною темою. Учасники проєктної
групи самостійно працюють над дослідженням проблеми і перетворюють
результати своїх пошуків у цікавий мистецький проєкт: журнал, карту,
інструкцію, комікс, щоденник дослідника тощо. Технологія виконання Артбуку
базована на принципах STEAM.
Організація самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни має
здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких: обґрунтування
необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає
виявлення позитивних мотивів діяльності; відкритість та загальна оглядовість
завдань. Магістранти повинні знати зміст завдання, мати можливість порівняти
виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та
корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність
оцінювання); надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання
роботи; надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які
відповідають професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх
виконанням стандартних завдань.
Із вище зазначеного, можемо зробити висновок, що система професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
повинна сприяти підвищенню зацікавленості їх у використанні інноваційних
педагогічних технологій як під керівництвом викладача, так і самостійно. Під
час виконання самостійної роботи магістранти мають оволодіти методологією та
методикою наукового дослідження,

осмислено й критично сприймати

пропоновані джерела та наукову педагогічну літературу, навчитися працювати з
бібліографією, а також чітко, переконливо, логічно та стилістично правильно
викладати свої думки (Цюняк, О., 2019а, с. 269–275). Пошук інформації в
літературі, комп’ютерній системі або інтернеті з коротким реферуванням джерел
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не гарантує якості й належного опанування матеріалів, але дозволяє сформувати
узагальнене уявлення про відповідну навчальну інформацію за змістом
запропонованих питань. Підготовка наукових повідомлень з актуальних питань
дисципліни надає студенту можливість сформувати власний погляд на проблему.
Завдання щодо складання опорних схем, заповнення узагальнювальних таблиць,
побудови графіків, діаграм привчають здобувачів вищої освіти до необхідності
візуалізації ключової інформації, яка є запорукою її адекватного сприйняття.
Візуальні форми також зручні для перевірки й дають можливість викладачу
здійснювати їх практично миттєву оцінку. Окрім того, самостійну роботу варто
планувати так, щоб результат її виконання мав творчий підхід з врахуванням
сформованих педагогічних здібностей, нахилів та усебічного розвитку
особистості. Адже, лише ефективно організована та керована викладачем
самостійна робота магістрантів впливатиме на процес формування їхньої
інноваційної компетентності та професійної готовності до інноваційної
діяльності.
Успішність самостійної роботи визначається перш за все підготовленістю
магістрантів до такої навчальної діяльності. На нашу думку, самостійна робота
матиме ефективність за таких умов: якщо ця робота чітко організована з боку
викладача; є складовою освітнього процесу, а не епізодичним явищем; якщо за
самостійною роботою здійснюється педагогічний контроль (оцінка і корекція
знань). Тому самостійну роботу можна вважати засобом досягнення міцних
знань, інструментом формування таких професійно значущих якостей, як:
самостійність,

активність,

мобільність,

креативність

(Цюняк, О.,

2019а,

с. 269–275).
Як показує досвід, самостійна робота магістрантів тісно пов’язана з
науково-дослідницькою роботою, яка також є складовою системи професійної
підготовки у закладах вищої освіти. Функціонують два види науководослідницької роботи: навчальна науково-дослідницька робота, передбачена
навчальними планами, та науково-дослідницька робота, яка здійснюється під
керівництвом професорсько-викладацького складу.
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Як стверджує В. Кремень, наукова діяльність безпосередньо впливає на
якість освітнього процесу, створюючи наукове співтовариство викладачів і
студентів, атмосферу творчого пошуку. Для студентів це унікальна можливість
опанувати сучасні наукові методики, доторкнутись до глибинних наукових
проблем обраної ними галузі знань і стати продовжувачами традицій та
досягнень кращих науковців України (Кремень, В., 2003, с. 1−10).
Участь студентів у науково-дослідницькій роботі надає змогу реалізувати
їм

свій

творчий

потенціал,

забезпечити

набуття

первинного

досвіду

дослідницької діяльності та розвиток творчих здібностей і якостей особистості,
оскільки «в особистості психічні властивості, здібності, риси характеру …» не
тільки проявляються, але й формуються в процесі власної діяльності
(Полякова, О., 1999, с. 18).
Дослідницька

складова

системи

професійної

підготовки

вимагає

відповідного змістового наповнення освітніх програм, форм і методів організації
освітнього процесу, а саме:
‒ знання сучасних парадигм у предметній галузі науки та орієнтирів
розвитку педагогічної освіти;
‒ засвоєння форм, методів та прийомів проведення наукових досліджень за
результатами практичної діяльності;
‒ вміння

використовувати

експериментальні

та

теоретичні

методи

дослідження у професійній діяльності;
‒ вміння адаптувати сучасні досягнення науки і наукомістких технологій до
освітнього процесу тощо (Adelman, C., 2011, 105 s.).
Наукові розвідки з проблеми дозволяють трактувати науково-дослідницьку
діяльність майбутніх магістрів початкової освіти як динамічну систему пошуку
нового об’єктивного, системно-організованого і обґрунтованого знання, уміння,
досвіду, для здійснення інноваційної діяльності.
Підготовка магістрантів до науково-дослідницької роботи необхідна не
тільки для проведення наукових досліджень, а й у навчально-виховній практиці
власної інноваційної діяльності, пріоритетних шляхів удосконалення організації
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різних педагогічних процесів тощо. Важливим аспектом є залучення
магістрантів до самостійної науково-дослідницької роботи. Це написання
наукових статей, курсових проєктів, магістерських робіт, активізація їхньої
діяльності різноманітними груповими та колективними формами роботи
(тренінги, гуртки, педагогічні читання, дискусії тощо).
У Прикарпатському національному університет імені Василя Стефаника
проводиться систематична підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до
даного виду діяльності. Приміром, вивчаючи обов’язкову дисципліну циклу
професійної підготовки «Методологія та організація наукового дослідження»
магістранти знайомляться з теорією, методологією та методикою педагогічного
дослідження. Грунтовно вивчають характеристики основних методів наукового
пізнання та методологічних моделей дослідження; загальнометодологічні
принципи організації наукової діяльності; основні критерії оцінювання
наукового знання і вимоги до організації дослідницько-пошукової діяльності;
методологію написання наукових робіт та способи їх представлення.
Науково-дослідницька робота майбутніх магістрів початкової освіти
спрямована на розвиток у них здібностей до пошукової, дослідницької
діяльності, творчого розв’язання освітніх завдань у закладах освіти, а також
формування умінь та навичок застосування дослідницьких методів для
розв’язання практичних завдань навчання і виховання.
Нами

практикуються

проведення

досліджень

під

час

науково-

дослідницької практики. Ці дослідження пов’язані з виконанням навчальних
завдань. Вони формують у здобувачів вищої освіти досвід збирання
експериментального матеріалу. Одночасно, накопичується досвід вивчення та
критичний аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), особливо тієї,
що стосується методологічних питань та методів наукового дослідження.
Результати науково-дослідницької роботи, з різних дисциплін, магістранти
можуть подавати в одній із форм: науковий звіт; наукова доповідь; методичні
доробки з теми дослідження, наукова стаття. До прикладу, на кафедрі педагогіки
початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя
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Стефаника щорічно випускається збірник «Розвиток особистості молодшого
школяра: сучасні реалії та перспективи», де друкуються наукові статті
магістрантів за результатами написання магістерської роботи.
Підсумком самостійної науково-дослідницької роботи майбутніх магістрів
початкової освіти є магістерська робота – кваліфікаційний науково-практичний
доробок, що містить математично обґрунтовані теоретичні чи експериментальні
результати, наукові положення і свідчить про спроможність магістранта
самостійно проводити наукові дослідження з обраної галузі знань. Результати
досліджень мають бути апробованими у вигляді публікацій в періодичних
виданнях та наукових збірниках, доповідях на наукових або науково-практичних
конференціях тощо. Тематика магістерських робіт визначається фаховими
(випускаючими) кафедрами та кафедрами педагогіки, затверджується вченими
радами факультетів. До прикладу, із темами магістерських робіт можна
ознайомитися на сайтах кафедр та факультетів закладів вищої освіти – кафедра
педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника (URL:https://bit.ly/30WmVBT), факультет педагогічної освіти
Львівського

національного

університету

імені

Івана

Франка

(URL:https://bit.ly/3jQsn1Q), кафедра педагогіки та методики початкової освіти
Чернівецького

національного

університету

імені

Юрія

Федьковича

(URL:https://bit.ly/2EpqJnu) тощо. Загальні критерії оцінювання цих робіт
співпадають з критеріями оцінки дисертаційних робіт, а саме: актуальність
обраної проблеми дослідження, її теоретична і практична значущість,
самостійність дослідницької діяльності, наявність експериментальних даних;
новизна підходу до дослідження проблеми; методологічна обґрунтованість,
адекватність методики дослідження його предмету; оформлення тексту,
наявність обґрунтованих висновків; володіння науковою мовою.
Магістерські роботи віддзеркалюють два рівні досліджень: емпіричний і
теоретичний. На першому рівні аналізуються нові наукові факти, формулюються
емпіричні закономірності. На другому рівні формулюються основні, загальні
закономірності, що дозволяють пояснити раніше висловлені факти, а також
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передбачити факти і явища, що відбудуться у майбутньому. Емпіричне
дослідження націлене на педагогічний об’єкт, явище, процес або закономірність.
До методів емпіричного рівня дослідження належать такі: спостереження,
анкетування, бесіда, інтерв’ю, тестування, експеримент, біографічний метод,
метод вивчення продуктів діяльності. Теоретичне дослідження пов’язано із
вдосконаленням та розвитком понятійного апарату і націлене на різнобічне
пізнання

об’єктивної

дійсності,

разом

з

її

суттєвими

зв’язками

й

закономірностями. До теоретичних методів дослідження належать: аналіз та
синтез,

індукція

та

дедукція,

логічні

методи

(порівняння,

аналогія,

класифікація), а також методи моделювання.
Як показує досвід, навчаючись у магістратурі, молодий науковець має
володіти уміннями: організувати власну інноваційну діяльність; здійснювати
літературний пошук, бібліографічний огляд наукових джерел; обґрунтувати
актуальність теми дослідження; чітко визначити мету і завдання дослідження;
оперувати науково-понятійним апаратом; володіти науковими методами
пізнання; визначати об’єкт, предмет дослідження; формулювати гіпотезу,
доводити або спростовувати її достовірність; обґрунтувати наукову новизну і
практичну значущість дослідження; оформляти результати дослідження у
числових і графічних формах; захищати результати дослідження у відповідній
формі.
З 2018-2019 навчального року у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника започатковано підготовку наукових
дипломних робіт міждисциплінарного спрямування (спеціальності «Початкова
освіта», «Інформатика», «Графічний дизайн») у рамках синергії міжнародних
проєктів ERASMUS+ «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання
інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2CBHE-JP) та «GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій
індустрії в Україні» (№56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).
Магістерські роботи, які були виконані у команді викладачів і студентів
трьох структурних підрозділів університету, підготували студенти: Ірина
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Терешкун (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика»), Тетяна Ціцюра
(спеціальність «Графічний дизайн») на тему: «Економічне виховання здобувачів
загальної середньої освіти на уроках STEAM засобами навчальної комп’ютерної
гри»; Віра Копильчук (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика»), Анна
Блінова (спеціальність «Графічний дизайн») на тему: «Інтегроване навчання
учнів у Новій українській школі засобами ІКТ (на прикладі уроків природничоматематичного циклу)». Керівники цих робіт: доктор філософських наук,
професор Галина Михайлишин; доктор педагогічних наук, професор Олена
Будник; кандидат мистецтвознавства, доцент Олег Чуйко; кандидат педагогічних
наук, доцент Ольга Дудка; кандидат технічних наук, доцент Марія Семаньків.
Можемо упевнено стверджувати, що завдяки програмі ERASMUS+ зросла
академічна мобільність магістрантів та науково-педагогічних працівників ЗВО.
У аспекті означеної проблеми, варто зазначити, що вже третій рік поспіль
за ініціативи Фонду Інституту Східноєвропейських Досліджень (Республіка
Польща), засновником якого є Зигмунт Бердиховський, відповідно до Угоди про
співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя
Стефаника та Фондом, майбутні магістри початкової освіти беруть участь у
конкурсі магістерських робіт.
Підсумовуючи вище зазначене, можемо зробити висновок, що самостійна
та науково-дослідницька робота майбутніх магістрів початкової освіти
важливою складовою у системі професійної підготовки, яка ґрунтується на
тісному зв’язку між теоретичними та практичними компонентами і спрямована
на досягнення таких цілей: поглиблення та закріплення теоретичних знань,
відпрацювання навичок і вмінь застосування фахових знань у конкретних
педагогічних умовах; сприяння формуванню особистості педагога, патріота
своєї держави, що керується загальнолюдськими цінностями.
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Висновки до розділу 4
У контексті нашого дослідження, інноваційним освітнім середовищем
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності називаємо цілісну організовану систему умов, що забезпечують
активну суб’єкт-суб’єктну взаємодію усіх учасників освітнього процесу,
спрямовану на професійний та особистісний розвиток магістрантів та
формування у них професійної готовності до інноваційної діяльності.
Обґрунтовано форми і методи, які нами були використані у процесі
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності.

Обираючи

форми

організації

професійної

підготовки,

ми

орієнтувалися як на форми організації освітнього процесу та види навчальних
занять, передбачені Законом України «Про Вищу освіту», так і на альтернативні
– інтерактивні форми організації. Запропонований комплекс традиційних
(вступна лекція, інформаційна лекція, проблемна лекція, оглядова лекція, лекціябесіда, лекція-презентація, лекція з елементами дискусії, лекція-конференція,
лекція у формі круглого столу, лекція з попередньо запланованими помилками
тощо), інноваційних (медіа-лекції, лекція-брифінг, коучинг, ігрові методи, метод
Уолта Діснея, метод інверсії, метод конкретної ситуації, метод кейс-стаді, метод
«брейнстормінг», метод створення ситуації інтересу, метод опори на життєвий
досвід тощо), інтерактивних (тренінг, відеотренінг, баркемп тощо) та
дистанційних (вебінар тощо) форм і методів навчання, які дозволить
магістрантам добре оволодіти дисциплінами психолого-педагогічного циклу,
фаховими

методиками

навчання;

використовувати

нормативно-правові

документи з питань навчання та виховання; уміти застосовувати набуті знання у
практичній роботі, володіти методами педагогічних досліджень, впроваджувати
результати дослідження

у практичну інноваційну діяльність; володіти

комунікативними й організаторськими навичками, почуттям такту; уміти
організовувати власну діяльність у відповідності з професійними завданнями;
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адаптувати особливості організації професійної інноваційної діяльності до
запитів різних сфер суспільної практики.
Детально проаналізовано практичну підготовку магістрантів у закладах
вищої освіти. Визначено, що практика є завершальним етапом професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти, яка передбачає узагальнення,
систематизацію і поглиблення загально-педагогічних знань, умінь і навичок, а
також підготовку до виконання усіх функцій учителя НУШ та викладача ЗВО.
Разом з тим, спирається на конкретно визначений теоретичний фундамент з
дисциплін психолого-педагогічного циклу, забезпечуючи практичне пізнання
закономірностей і принципів професійної діяльності, оволодіння способами
їхньої організації. У процесі практики здійснюється не лише перевірка
теоретичної та практичної підготовки, але й створюються умови для розкриття
його потенційних можливостей як майбутнього педагога.
Здійснено акцент на самостійну та науково-дослідницьку діяльність
магістрантів. Проаналізовано види самостійної роботи здобувачів вищої освіти,
що сприяють ефективному формуванню професійної готовності до інноваційної
діяльності.
Утім, недостатня увага аналізованих навчальних програм і навчальних
дисциплін до означеної проблеми зумовила прийняття автором рішення про
доповнення змісту предметів інваріантної складової навчальних планів
експериментальних закладів вищої освіти навчально-методичним комплексом
дисципліни

«Педагогічна

експериментальної

роботи

інноватика»,

зміст

забезпечуватиме

якого

в

формування

ході

дослідно-

когнітивного,

мотиваційного, рефлексивного, праксеологічного компонентів професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Результати дослідження, висвітлені у цьому розділі, опубліковані у працях
автора (Цюняк, О., 2015, Цюняк, О., 2016 a, Цюняк, О., 2016 b, Цюняк, О.,
2017 c, Цюняк, О., 2019 а, Цюняк, О., 2019 g, Цюняк, О., 2019 b, Цюняк, О.,
2019 c, Цюняк, О., 2019 i).
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У розділі представлено програму й методику дослідно-експериментальної
роботи. Визначено основні етапи, завдання, зміст і комплекс методів
експериментального дослідження. Професійна готовність полягає у прагненні
респондента виконувати діяльність на достатньому рівні, за умови, що його
якості, психічне і фізичне здоров’я відповідають вимогам інноваційної
діяльності. Подано результати апробації системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності та доведено її
ефективність.

Обґрунтовано

перспективи

впровадження

результатів

дослідження.
5.1. Організація експериментального дослідження
Наше

дисертаційне

дослідження

детерміноване

теоретичним

обґрунтуванням та експериментальною перевіркою ефективності системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності. Як показує досвід, професійна готовність майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності є основою професійно-педагогічної
позиції сучасного педагога, учителя, викладача, конкурентоспроможного
фахівця, підґрунтям для його саморозвитку та самовдосконалення.
З метою експериментальної перевірки гіпотези про те, що система
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності буде більш ефективною за умови розроблення її теоретичних і
методичних засад, відповідних педагогічних умов, а також упровадження
навчально-методичного забезпечення щодо формування професійної готовності
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майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, нами було
обрано метод педагогічного експерименту і проведено упродовж 2017-2020 рр.
експериментальне дослідження.
Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі Херсонського
державного

університету,

університету

імені

Полтавського

В. Г. Короленка,

національного

педагогічного

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету
імені Івана Франка, Мукачівського державного університету, Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Чернівецького
національного

університету

імені

Юрія

Федьковича,

Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника. В експерименті брали
участь

425

здобувачів

освітнього

рівня

«Магістр» за

спеціальністю

013 Початкова освіта. Педагогічний експеримент об’єднав констатувальний,
формувальний

та

узагальнюючий

етапи.

Педагогічний

експеримент

є

комплексом психодіагностичних методик, педагогічних методів, прийомів і
форм роботи, формувально-розвивальних вправ і завдань. Поетапна реалізація
цього комплексу дозволила встановити початкові дані, реалізувати формувальні
впливи і забезпечити науково-об’єктивну перевірку отриманих результатів
дослідження. Під ефективністю отриманих результатів розуміємо як такі, що
мають суттєвий вплив запропонованої системи на формування професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Проаналізуємо загальну методику проведення педагогічного дослідження.
Моделювання системи професійної підготовки здійснювалося у такій
послідовності:
1. Сформульовано гіпотезу, ідею та розроблено концепцію дослідження,
суть якої полягала у забезпеченні основних наукових положень психологопедагогічної науки, закономірностей і принципів освітнього процесу, які на
методологічному,

теоретичному

та

практичному

рівнях

визначили

концептуальні засади моделювання системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти і досягненні достатнього рівня їхньої професійної
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готовності до інноваційної діяльності. Запропонована концепція лягла в основу
створення навчально-методичного комплексу.
2. Розкрито методологічні основи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
3. Обґрунтовано педагогічні умови моделювання системи професійної
підготовки магістрантів спеціальності 013 Початкова освіта.
4. Розроблено та впроваджено у освітній процес закладів вищої освіти
навчально-методичний комплекс «Педагогічна інноватика».
5. Змодельовано систему професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності.
Провідне місце відведено налагодженню організації суб’єкт-суб’єктної
взаємодії усіх учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти, яка є
основою реалізації системи професійної підготовки майбутніх педагогів.
Методологічною

основою

педагогічного

експерименту

визначено

системний, діяльнісний і компетентнісний підходи, які об’єднані у верифіковану
систему. Згідно з положеннями цих підходів професійна готовність як
інтегративна

якість

особистості

забезпечує

успішність

продуктивної

інноваційної діяльності, а застосування науково обґрунтованої системи
професійної підготовки гарантує її результативність.
На першому, теоретико-аналітичному етапі (2014–2015 рр.), визначено
науково-категорійний апарат (об’єкт, предмет, мету та завдання, сформульовано
гіпотезу дослідження); проаналізовано нормативно-правові документи у галузі
освіти, науково-педагогічні, методичні джерела з питань професійної підготовки
фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 013 Початкова освіта;
уточнено сутність базових понять у вимірі дефінітивного аналізу; досліджено
професійну підготовку майбутніх педагогів за кордоном.
На другому, діагностично-пошуковому етапі (2016–2017 рр.), розроблено
програму

дослідно-експериментальної

роботи;

обґрунтовано

структуру

професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; проведено констатувальний експеримент з метою встановлення
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рівнів професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності; обґрунтовано педагогічні умови моделювання системи
професійної підготовки.
На третьому, експериментальному етапі (2018–2019 рр.), проведено
формувальний

експеримент,

експериментально

перевірено

ефективність

змодельованої системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, апробовано навчально-методичний комплекс
щодо формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності.
На четвертому, підсумковому етапі (2019–2020 рр.), проаналізовано та
узагальнено

результати

формувального

експерименту;

встановлено

ефективність запропонованої системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності; систематизовано
дослідницькі

матеріали,

сформульовано

загальні

висновки;

визначено

перспективи подальшого вивчення окресленої проблеми.
Програмою експериментальної роботи передбачено: обґрунтування
вибору типу ЗВО та конструювання вибіркової сукупності дослідження;
обґрунтування приналежності контрольної та експериментальної груп до однієї
генеральної сукупності за допомогою методу математичної обробки t-критерію
Ст’юдента для незалежних змінних; визначення ефективності системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; порівняння рівнів сформованості професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності за допомогою 𝑈-критерія
Манна-Уітні

і

T-критерія

Ф. Вілкоксона;

підведення

підсумків

щодо

ефективності системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності.
Обґрунтовуючи вибір типу ЗВО та характеризуючи генеральну і вибіркову
сукупності респондентів для експериментального дослідження нами було
з’ясовано, що напрям «педагогічна освіта» передбачає підготовку фахівців за
спеціальностями: дошкільна освіта; початкова освіта; технологічна освіта;
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професійна освіта (за профілем); корекційна освіта (за нозологіями); соціальна
педагогіка (наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти», 2013). За даними
Державної служби статистики України, станом на 2017-2018 рр. налічувалося
325 закладів вищої освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації. З 198 університетів:
25 – педагогічні (у тому числі 3 – комунальної форми власності). Фахівців
освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю «педагогічна освіта» готують у 54
ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації. З 325 ЗВО тільки 54 здійснюють підготовку
фахівців за спеціальністю «педагогічна освіта». Означена варіативність
врахована під час конструювання вибіркової сукупності.
Педагогічний експеримент проведено в умовах освітнього процесу ЗВО.
Забезпечення контингенту учасників експерименту базувалось на загальних
принципах досягнення достовірності результатів дослідження: визначення
мінімально

доцільної

кількості

учасників

експерименту;

дотримання

рівнозначного поділу контрольних та експериментальних груп; забезпечення
ідентичних педагогічних умов магістрантам контрольних та експериментальних
груп; урахування репрезентативності вибірки з урахуванням освітнього рівня і
напряму навчання.
Окресливши теоретичні й змістові характеристики професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, нами було
сформовано

з

окресленої

генеральної

вибіркової

сукупності

вибірку

констатувального етапу дослідження (n=425). До якої увійшли магістранти
спеціальністі 013 Початкова освіта: Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» (n=146), Полтавський національний педагогічний
університет

імені

В. Г. Короленка

університет

імені Юрія

(n=124),

Федьковича

Чернівецький національний

(n=112),

Херсонський

державний

університет (n=43). Безумовно, запропонована вибірка відтворює генеральну
сукупність досліджуваного феномену і відповідає

основним вимогам:

репрезентативності, надійності і рандомності. Генеральна сукупність складена з
вибіркової сукупності, яка є певною кількістю відібраних за правилами
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елементів.

У

створеній

констатувальна

вибірка

нами

мікромоделі

максимально

відтворює

генеральної

сукупності,

структуру

генеральної

сукупності за основними якісними характеристиками і контрольними ознаками.
Методика експериментальної роботи передбачала обґрунтування вибору
методів психодіагностики рівнів сформованості професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. При доборі
діагностичного інструментарію ми враховували такі вимоги: відповідність меті
дослідження;

достатня

об’єктивність,

репрезентативність,

надійність

і

валідність тестів; чіткість і однозначність інструкцій щодо проведення
дослідження.
Для визначення рівнів сформованості професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності було використано
психодіагностичний інструментарій – стандартизовані тести, опитувальники,
методики, авторську анкету, характеристика і розміщення за критеріями яких
подано у табл. 5.1.

Таблиця 5. 1
Критерії та діагностичний інструментарій
дослідження сформованості професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Критерії
1
Інформаційнозмістовий

Особистісномотиваційний

Психодіагностичний інструментарій дослідження
2
авторська анкета «Рівень професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності» («ПГІД»);
методика визначення професійного типу особистості
(«ПТО») (Дж. Голланд).
методика вивчення мотивації професійної діяльності
(«МПД») (К. Замфір, модифікація А. Реана);
методика діагностики мотиваційної структури особистості
(«МСО») (В. Мільман).
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Оціннорефлексивний

Операційнодіяльнісний

опитувальник «Рівень соціальних очікувань» («РСО»)
(І. С. Попович);
методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»
(«ЗПТС») (І. В. Нікішина).
тест «Сенсожиттєві орієнтації» («СЖО») (Дж. Крамбо та
Л. Махолік, адаптація Д. О. Леонтьєва);
опитувальник «Рівень суб’єктного контролю» («РСК»)
(Дж. Б. Роттер, адаптація Є. Ф. Бажина, Є. А. Голинкіної,
О. М. Еткінда).

З метою визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності за інформаційно-змістовим
критерієм, нами розроблено і застосовано авторську анкету «Рівень
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності» (Додаток Г-1), а також методику визначення професійного типу
особистості (Дж. Голланд) (Додаток Г-2).
У процесі розроблення авторської анкети ми дотримувалися рекомендації
про те, що необхідно ретельно й обережно підходити до оцінювання отриманих
результатів, їх обговорення і, особливо, до їх оприлюднення (Швець, Д.,
Турба, О., 2011, с. 237–243). Під час анкетування ми використовували такі
прийоми, як: анонімність опитування; традиційну техніку заповнення анкет
(опитування у письмовій формі).
Авторська анкета «Рівень професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності» складалася з двох частин. Перша
частина містила десять тестових запитань першого рівня складності. Друга
частина містила шість запитань, на які необхідно дати розгорнуту відповідь.
Кожен досліджуваний отримував бланк «Авторська анкета», на якому давав
відповіді на тестові запитання, обираючи варіант вірної відповіді і давав
розгорнуту відповідь на запитання з другої частини анкети. Обробка першої
частини полягала у підрахунку кількості правильних відповідей. Далі визначено
коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за тестовими запитаннями, як
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співвідношення кількості правильних відповідей до загальної кількості запитань
за формулою 5.1:
Ктз =

n
N

,

(5.1)

де Ктз – коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за тестовими запитаннями;
n – кількість правильних відповідей за тестовими запитаннями; N – загальна
кількість тестових запитань. Отже, наші параметри Ктз мають діапазон значень
від 0,0 до 1,00. Емпірично визначено й обґрунтовано, що значення від 0,00 до
0,40 свідчать про низький коефіцієнт знань; від 0,41 до 0,80 – середні значення і
від 0,81 до 1,00 високі значення коефіцієнту знань. Межі встановлено
емпіричним шляхом (див. табл. 5.2). Рівні коефіцієнта знань про інноваційну
діяльність за тестовими запитаннями є кількісною обробкою зібраних даних.
Обробка другої частини полягала у дещо складнішій процедурі, яка
об’єднала експертну оцінку визначення правильності відповідей і контентаналізування. Такий комплекс полягав у тому, що розгорнуті відповіді
досліджуваних спочатку перевірялися на правильність даної відповіді, тобто
експертність,

а

потім

тільки

правильні

відповіді

підлягали

контент-

аналізуванню. Поєднання експертної оцінки і контент-аналізування, на відміну
від звичайного тестування вимірює не те, що досліджувані говорять, що
зроблять чи намагаються зробити, а те, що вони насправді зробили. Таким
чином, авторська анкета поєднала комплекс методів, який дозволив релевантно
відобразити предмет дослідження. Контент-аналізування реалізовано у декілька
етапів. На першому етапі, згідно об’єкта і предмету дисертаційного дослідження
виокремлено категорії, одиниці аналізування й одиниці обліку. До одиниць
аналізування

віднесено

окремі

слова,

словосполучення,

терміни,

що

характеризують предмет дослідження. До прикладу: «інноваційна діяльність»,
«інноватика»,

«нове»,

«інноваційне

суспільство»,

«змінювати»,

«удосконалювати», «конструювати», «креативність», «перспектива» та ін. На
другому етапі дослідження створено кодувальну інструкцію, у якій поєднано
категорії і підкатегорії контент-аналізування з конкретними змістовими
елементами досліджуваного тексту. Необхідно у правильних відповідях
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досліджуваних відшукати індикатори обраних категорій дослідження. Склавши
кодувальну інструкції, здійснено пілотажне кодування тексту. Нами проведено
кодування частини масиву відповідей з метою апробації анкети, викладеної в
кодувальній інструкції. На третьому етапі здійснено кодування всього масиву
досліджуваних відповідей, тобто, реалізовано квантифікацію тексту. Процес
квантифікації є переводом тексту у цифрове вираження. Реєстрацію частоти
згадування одиниць виміру здійснювали в заздалегідь підготовленій таблиці –
кодувальній матриці. На четвертому етапі здійснено статистичне опрацювання
даних. На п’ятому етапі, на основі аналізування контексту дослідження,
інтерпретовано дані та проведено їх верифікацію. Інтерпретацією отриманих
даних є визначення коефіцієнта знань про інноваційну діяльність за експертною
оцінкою і контент-аналізуванням, як співвідношення кількості ознак, які
характеризують інноваційну діяльність, підрахованих у вірних відповідях до
загальної кількості таких ознак, яка визначається емпірично за найбільшою
кількістю у досліджуваній вибірці за формулою 5.2:
Кок =

m
M

(5.2)

де Кок – коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за розгорнутими
відповідями; m – кількість ознак, які характеризують інноваційну діяльність,
підрахованих у вірних відповідях; N – загальна кількість ознак (емпірично
визначено найбільшу кількість ознак у досліджуваній вибірці). Отже, наші
параметри Кок мають діапазон значень від 0,0 до 1,00. Емпірично визначено й
обґрунтовано, що значення від 0,00 до 0,31 свідчать про низький коефіцієнт
знань; від 0,32 до 0,72 – середні значення і від 0,73 до 1,00 високі значення
коефіцієнта знань. Межі встановлено емпіричним шляхом (див. табл. 5.2). Рівні
коефіцієнта знань про інноваційну діяльність за експертною оцінкою і контентаналізуванням є кількісною обробкою зібраних даних (Цюняк, О., 2020 d,
с. 205−209).
З метою визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності за інформаційно-змістовим
критерієм нами додатково підібрано методику визначення професійного типу
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особистості (Дж. Голланд) (Додаток Г-2). Методика призначена для визначення
професійної спрямованості досліджуваних з метою конкретизації змістових
особливостей предмету дослідження. Методика об’єднала два варіанти, за якими
респонденти визначали домінуючий тип професії, у якому кожен з них зможе
найбільш повно розкрити свої здібності, досягнути успіху і професійно
самореалізуватися. Досліджуваним повідомлено, що кожна людина володіє
особистісними якостями, характерними для всіх шести типів, однак домінують
при цьому риси всього лише одного або декількох типів. Типи професій за
методикою

визначення

реалістичний (Р);

професійного

інтелектуальний (І);

типу

особистості

соціальний (С);

(Дж. Голланд):

конвенційний (К);

підприємливий (П); артистичний (А). Характеристика типів подана в додатку Ґ2. Акцентуємо увагу на тому, що найсприятливіший домінуючий тип у
досліджуваних повинен бути соціальний (С). Важливо, щоб соціальний тип був
серед домінуючих у досліджуваних констатувальної вибірки.
З метою визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності за особистісно-мотиваційним
критерієм, нами застосовано методику вивчення мотивації професійної
діяльності (К. Замфір, модифікація А. Реана) (Додаток Г-3) та методику
діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман) (Додаток Г-4).
Методика

вивчення

мотивації

професійної

діяльності

(К. Замфір,

модифікація А. Реана) є рекомендованою її авторами для діагностики мотивації
професійно-педагогічної діяльності. Ключовими змістовими параметрами є
внутрішня і зовнішня мотивації, які є центральними в дослідженні особистісномотиваційного критерію респондентів. Зазначимо, що внутрішній тип мотивації
простежується, коли для особистості має значення саме зміст діяльності. Якщо
в основі мотивації професійної діяльності лежить прагнення до задоволення
інших потреб зовнішніх по відношенню до змісту діяльності, зокрема, мотиви
соціального престижу, зарплати та ін., то констатуємо зовнішню мотивацію. У
той же час, зовнішні мотиви диференціюються на зовнішні позитивні і зовнішні
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негативні. Зовнішні позитивні мотиви є ефективнішими і значно бажанішими з
усіх точок зору, ніж зовнішні негативні мотиви.
Для

якісного

відображення

змістових особливостей

особистісно-

мотиваційного критерію професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, перейдемо до висвітлення результатів за
методикою діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман)
(Додаток Г-4). Методика дозволяє встановити низку стійких тенденцій
досліджуваних,

зокрема,

загальну і творчу активність,

прагнення

до

спілкування, забезпечення комфорту і соціального статусу та ін. На основі усіх
відповідей можна скласти уявлення про професійну і життєву спрямованості
магістрантів. Методика має такі шкали: життєзабезпечення (Ж), комфорт (К),
спілкування (С), загальна активність (ЗА), творча активність (ТА), соціальна
корисність (СК). Шість досліджуваних параметрів дозволяють побудувати
структуру типів мотиваційного і емоційного профілів майбутніх магістрів
початкової освіти. Окреслені параметри і профілі дозволили створити чітке
уявлення про особистісно-мотиваційний критерій досліджуваних.
З метою визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності за оцінно-рефлексивним критерієм,
нами застосовано опитувальник «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович)
(Додаток Г-5) та методику «Здібності педагога до творчого саморозвитку»
(І. В. Нікішина) (Додаток Г-6).
Опитувальник «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович) дозволяє
оцінити очікувану регулятивну спроможність респондентів і рекомендований
для діагностики оцінно-рефлексивного комплексу особистості. Досліджуваними
складовими є: рівень обізнаності про передбачуваний перебіг подій, (ОП о);
рівень очікуваного ставлення до учасників міжособистісної взаємодії, (ОС о);
рівень очікуваних результатів діяльності, (ОР о), рівень соціальних очікувань,
(РСОо). Аналізування і рефлексування змістових проблемних ситуацій, що
розглядаються під час проходження тверджень опитувальника, сприяють
актуалізації процесу психічної регуляції поведінки. Психічна регуляція
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поведінки реалізується через когнітивну, емоційну і поведінкову готовність
особистості до передбачуваного перебігу подій. Когнітивна, емоційна та
поведінкова готовність пов’язані зі здатністю особистості до соціальних дій. Ця
здатність є своєрідним психічним станом, яка є відображенням оціннорефлексивної готовності діяти.
Для якісного відображення змістових особливостей оцінно-рефлексивного
критерію професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності, перейдемо до висвітлення результатів за методикою
«Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина) (Додаток Ґ-6).
Методика дозволяє вивчити здібності педагога до творчого саморозвитку в
інноваційній діяльності. Вона являє собою оцінно-рефлексивний комплекс з
п’ятнадцяти запитань, з прямою експериментальною п’ятибальною шкалою
оцінювання Степела.
З метою визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності за операційно-діяльнісним
критерієм, нами застосовано тест «Сенсожиттєві орієнтації» (Дж. Крамбо та
Л. Махолік, адаптація Д. О. Леонтьєва) (Додаток Г-7) та опитувальник «Рівень
суб’єктного

контролю»

(Дж. Б. Роттер,

адаптація

Є. Ф. Бажина,

Є. А. Голинкіної, О. М. Еткінда) (Додаток Г-8).
Тест «Сенсожиттєві орієнтації» (Дж. Крамбо та Л. Махолік, адаптація
Д. О. Леонтьєва) об’єднує дві групи параметрів. У першу входять власне
сенсожиттєві орієнтації: цілі в житті, насиченість життя і задоволеність
самореалізацією. Зазначимо, що ці три категорії співвідносяться з метою –
майбутнім, процесом – теперішнім і результатом – минулим. Досліджувані
респонденти можуть черпати сенс свого життя або в одному, або в іншому, або в
третьому, або у всіх трьох складових життя одночасно. Ці параметри є
ключовими у розумінні операційно-діяльнісного критерію їхньої професійної
готовності до інноваційної діяльності. Два останні параметри характеризують
внутрішній локус контролю. Осмисленість життя майбутнього педагога тісно
пов’язана з загальним світоглядним переконання в тому, що контроль можливий,
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а у другому параметрі – відображена віра у власну здатність здійснювати такий
контроль – образ «Я».
Опитувальник «Рівень суб’єктного контролю» (Дж. Б. Роттер, адаптація
Є. Ф. Бажина, Є. А. Голинкіної, О. М. Еткінда) (Додаток Г-8) дозволяє оцінити
міру активності магістрантів в досягненні цілей, розвиток почуття особистісної
відповідальності за все, що відбувається з ними. Опитувальник містить такі
шкали: загальної інтернальності (Із), інтернальності в галузі досягнень (Ід),
інтернальності в галузі невдач (Ін), інтернальності в сімейних стосунках (І с),
інтернальності в галузі виробничих відносин (Ів), інтернальності стосовно
здоров’я і хвороб (Іх). Окреслений профіль дозволяє якісно доповнити змістові
особливості

операційно-діяльнісного

критерію

професійної

готовності

інструментарію

дозволяє:

магістрантів до майбутньої інноваційної діяльності.
Запропонована
забезпечити

система

достатню

діагностичного

об’єктивність

визначення

рівня

сформованості

професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; здійснювати цілеспрямовану роботу щодо формування професійної
готовності у магістрантів до інноваційної діяльності; аналізувати динаміку змін
педагогічних умов, що впливають на моделювання системи професійної
підготовки та формування професійної готовності магістрантів до інноваційної
діяльності; повно та достовірно співвіднести результати, одержані під час
реалізації системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності у закладах вищої освіти.
5.2. Визначення готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності на констатувальному етапі дослідження
Рівень професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності визначається критеріями, показниками та чинниками,
співвідношення яких свідчить про ефективність системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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Констатувальний експеримент спрямований на визначення рівнів
(низького,

середнього,

високого)

сформованості

професійної готовності

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності за критеріями
(інформаційно-змістовим, особистісно-мотиваційним, оцінно-рефлексивним,
операційно-діяльнісним), детальну характеристику яких подано у розділі 3.
Вхідне діагностування констатувального експерименту проведено у
2017−2018 рр. за участю 425 магістрантів спеціальності 013 Початкова освіта.
Основна мета – визначення рівня сформованості професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Завдання констатувального експерименту полягають у визначенні
наявності системних теоретико-методичних знань про інноваційну діяльність;
усвідомленого ставлення майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності; здатності прогнозувати й адекватно оцінювати власну професійну
готовність до інноваційної діяльності; наявності гностичних, проєктувальних,
конструктивних,

комунікативних,

організаторських

умінь

та

навичок,

необхідних для здійснення інноваційної діяльності. На цьому етапі також
проаналізовано

навчально-програмну

документацію,

науково-методичне

забезпечення, що використовуються у професійній підготовці фахівців
освітнього рівня «Магістр» спеціальності 013 Початкова освіта.
Авторська анкета «Рівень професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності» пройшла апробацію (n=67),
валідизацію і ретестову надійність (інтервал вимірювань склав 21 день,
встановлено результати на рівні p > 0,05). Тобто, значущих відмінностей не
зафіксовано,

що

задовольняє

основну

вимогу

ретестової

надійності.

Валідизацію реалізовано методом відомих груп і методом конвергентної
валідності. Для методу відомих груп відібрано по дві групи магістрантів
першого року навчання, очної та заочної форм, які навчалися за спеціальністю
013 Початкова освіта, вивчали курс

«Педагогічна

інноватика» (чотири

навчальних групи, n=67). Групи підібрано за суттєвою відмінністю між собою з
якості знань і середнього балу з дисципліни. Відмінності досліджуваних
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параметрів були достатньо суттєвими і за λ-критерієм Колмогорова-Смирнова
становили відповідно 0,231; 0,309, що є статистично достовірним за p≤0,05.
Встановлено значущі кореляційні взаємозв’язки: між показниками якості знань і
коефіцієнтом знань про інноваційну діяльність за тестовими запитаннями, (Ктз)
на рівні (r=0,306; p<0,01); показниками середнього балу та коефіцієнтом знань
про інноваційну діяльність за тестовими запитаннями, (Ктз) на рівні (r=0,306;
p<0,01); між показниками якості знань і коефіцієнтом знань про інноваційну
діяльність за відкритими відповідями, (Кок) на рівні (r=0,306; p<0,01);
показниками середнього балу та коефіцієнтом знань про інноваційну діяльність
за відкритими відповідями, (Кок) на рівні (r=0,306; p<0,01). Конвергентну
валідність визначено між обізнаністю про передбачуваний перебіг подій, (ОП о)
за опитувальником «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович), яку
тлумачимо як сукупність знань про потенціал магістранта у контексті
досягнення бажаного результату. Кореляційний взаємозв’язок встановлено за
коефіцієнтами авторської анкети: Ктз (r=0,206; p<0,05) і Кок (r=0,186; p<0,05).
Констатуємо, що апробація, результати визначення валідності методом відомих
груп і конвергентної валідності та ретестова надійність дають підстави вважати
запропоновану авторську анкету «Рівень професійної готовності майбутніх
магістрів

початкової

освіти

до

інноваційної

діяльності»

важливим

діагностичним інструментом дисертаційного дослідження.
Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних за
авторською анкетою, орієнтуючись на такі параметри, визначені за описовими
частотними характеристиками середнього арифметичного значення (M) та
середнього квадратичного відхилення (SD) (див. табл. 5.2).
Проаналізувавши отримані дані, ми бачимо, що середнє арифметичне
значення та середнє квадратичне відхилення коефіцієнтів знань про інноваційну
діяльність мають близькі значення, що є свідченням про задовільний рівень
точності

вимірювання

с. 205−209).

досліджуваного

феномену

(Цюняк, О.,

2020 d,
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Таблиця 5.2
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками авторської анкети «ПГІД» (n=425)
№

Показники досліджуваних параметрів

1
1.

2
Коефіцієнт знань про інноваційну
діяльність за тестовими запитаннями,
Ктз
Коефіцієнт знань про інноваційну
діяльність за розгорнутими
відповідями, Кок

2.

Середнє
арифметичне
значення, М
3

Середнє
квадратичне
відхилення, SD
4

0,61

0,21

0,56

0,19

У табл. 5.3 подано параметри низького, середнього і високого рівнів
коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність, які визначені експериментальним
шляхом. Значення, що менші за нижчу межу низького рівня віднесено до
екстремально низьких, і відповідно, більші за вищу межу високого рівня – до
екстремально високих.
Таблиця 5.3
Діагностичні метричні характеристики
за авторською анкетою «ПГІД»
№

Коефіцієнти

1
1.

2
Коефіцієнт знань
про інноваційну
діяльність
за тестовими
запитаннями, Ктз

2.

Коефіцієнт знань
про інноваційну
діяльність
за розгорнутими
відповідями, Кок

Екстремально Низький
низькі значення рівень
3
4

Середній Високий Екстремально
рівень
рівень високі значення
5
6
7

…<11

12 – 16

17 – 24

25 – 27

28<…

…<4

5–9

10 – 17

18 – 20

21<…
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Відмінності показників коефіцієнтів знань достатньо суттєві за λ-критерій
Колмогорова-Смирнова на статистично достовірному рівні p≤0,05. Визначення
рівнів коефіцієнтів логічно приводить нас до обробки емпіричних результатів
анкетування.
Представимо

відсоткові

частоти

розподілу

емпіричних

даних

досліджуваних за коефіцієнтами (див. рис. 5.1).
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75,87

74,77

70
60
50
40

%

30
20

16,91

13,03

12,20

7,22

10
0
1

2
низький

середній

високий

Примітка: 1 – коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за тестовими
запитаннями, Ктз; 2 – коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за розгорнутими
відповідями, Кок.

Рис. 5.1. Рівні коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність
Як бачимо, профіль констатувальної вибірки за рівнями коефіцієнтів знань
про інноваційну діяльність (n=425) показав відносно схожу криву розподілу
емпіричних результатів між собою і відповідно схожу на криву Гауса. Високі
результати середніх рівнів становлять 74,77% і 75,87% досліджуваних, низькі
рівні – 12,20 % і 16,91% і відповідно високі рівні складають 13,03% і 7,22%
досліджуваних.
Представимо відсоткові частоти (%) розподілу емпіричних даних
досліджуваних за методикою «Визначення професійного типу особистості»
(Дж. Голланд) – перший варіант (див. рис. 5.2).
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12,20

17,78

8,89

17,78

17,78

Р

І

С

К

П

А

22,22

Примітка: P – реалістичний тип; І – інтелектуальний тип; С – соціальний тип;
К – конвенційний тип; П – підприємливий тип; А – артистичний тип.

Рис. 5.2. Розподілу емпіричних даних за професійними типами досліджуваних
(перший варіант)
Представимо відсоткові частоти (%) розподілу емпіричних даних
досліджуваних за методикою «Визначення професійного типу особистості»
(Дж. Голланд) – другий варіант (див. рис. 5.3).
12,20

17,78

2,60

8,89
24,91

18,59
Р

І
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А

Примітка: P – реалістичний тип; І – інтелектуальний тип; С – соціальний тип;
К – конвенційний тип; П – підприємливий тип; А – артистичний тип.

Рис. 5.3. Розподілу емпіричних даних за професійними типами досліджуваних
(другий варіант)

320
У відсоткових значеннях враховано всі отримані бали емпіричного
дослідження. Констатуємо, що превалюючим професійним типом за методикою
«Визначення професійного типу особистості» (Дж. Голланд) у досліджуваних є
соціальний (С), якому віддано 22,22% виборів за першим варіантом методики і
24,91% – за другим варіантом. Ці дані мають суттєве значення щодо розуміння
професійної спрямованості майбутніх магістрів початкової освіти, визначену
через їхні вибори. Важливо встановити структуру домінуючих типів
професійної

спрямованості

майбутніх

магістрів

початкової

освіти

до

інноваційної діяльності. Методику реалізовано через підрахунок балів тільки
двох домінуючих професійних типів досліджуваних. Бали решти типів не
враховувалися. Вважаємо, що перші два типи мають суттєве значення для
змістових параметрів професійної спрямованості, а ті, що ідуть за ними є
доповнюючими і мають менш несуттєве значення. Оскільки два варіанти
методики «Визначення професійного типу особистості» (Дж. Голланд) є
схожими і показали превалювання соціального типу, то для об’єктивності
врахуємо емпіричні значення за двома варіантами (див. рис. 5.4).
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13,59
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Примітка: P – реалістичний тип; І – інтелектуальний тип; С – соціальний тип;
К – конвенційний тип; П – підприємливий тип; А – артистичний тип.

Рис. 5.4. Структура домінуючих типів професійної спрямованості
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
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У отриманих результатах констатуємо, що соціальний тип домінує у
48,91% досліджуваних, артистичний – 15,07%, конвенційний у 13,59%
досліджуваних.
Побудована структура домінуючих типів професійної спрямованості,
визначені коефіцієнти знань магістрантів про інноваційну діяльність окреслили
структурно-змістову

сутність

інформаційно-змістового

критерію

дисертаційного дослідження.
Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних за
методикою вивчення мотивації професійної діяльності (К. Земфір, модифікація
А. Реана), орієнтуючись на такі параметри, визначені за описовими частотними
характеристиками середнього арифметичного значення (M) та середнього
квадратичного відхилення (SD) (див. табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками методики «Вивчення мотивації професійної діяльності»
(К. Земфір, модифікація А. Реана) (n=425)
№

Показники досліджуваних параметрів

1

2

Середнє
арифметичне
значення, М
3

Середнє
квадратичне
відхилення, SD
4

1.

Внутрішня мотивація, ВМ

4,15

1,31

2.

Зовнішня позитивна мотивація, ЗПМ

4,31

1,12

3.

Зовнішня негативна мотивація, ЗНМ

4,11

1,13

Отримані дані дають надзвичайно цікавий матеріал у науковому плані,
який є визначальним для наступного етапу – формувального експерименту.
Очікувано, що середнє арифметичне значення внутрішньої мотивації (M=4,15)
поступається зовнішній позитивній мотивації (M=4,31), у той же час є не
нижчим за зовнішню негативну мотивацію (M=4,11). Загальна формула
констатувальної вибірки набуває такого вигляду: ВМ<ЗПМ>ЗНМ. Це означає,
що зовнішні позитивні мотиви є превалюючими, що у свою чергу дало
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можливість скоординувати створення системи формувально-розвивальних
впливів у руслі зовнішніх мотиваційних стимулів.
У табл. 5.5 подано значення низького, середнього і високого рівнів
параметрів мотивації магістрантів, які отримані експериментальним шляхом.
Значення, що менші за нижчу межу низького рівня віднесено до екстремально
низьких, і відповідно, більші за вищу межу високого рівня – до екстремально
високих.
Таблиця 5.5
Діагностичні метричні характеристики
за методикою вивчення мотивації професійної діяльності
(К. Земфір, модифікація А. Реана)

№
1
1.
2.

3.

Показники
Екстремально
досліджуваних
низькі значення
параметрів
2
3
Внутрішня
…<0,23
мотивація, ВМ
Зовнішня
позитивна
…<0,93
мотивація, ЗПМ
Зовнішня
негативна
…<0,70
мотивація, ЗНМ

Низький
рівень

Середній
рівень

4
0,22 –
2,83

5
2,84 – 5,46

Високий Екстремально
рівень високі значення
6
5,47 –
8,08

7
8,09<…

0,94 –
3,18

3,19 – 5,43

5,44 –
7,67

7,68<…

0,71 –
2,97

2,98 – 5,24

5,25 –
7,51

7,52<…

Відмінності показників мотивації достатньо суттєві за λ-критерієм
Колмогорова-Смирнова, які статистично підтверджені на достовірному рівні
p≤0,05. Після визначення рівнів мотивації здійснено обробку емпіричних
результатів методики.Представимо відсоткові частоти розподілу емпіричних
даних за параметрами мотивації досліджуваних (див. рис. 5.5).
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Примітка: ВМ – внутрішня мотивація; ЗПМ – зовнішня позитивна мотивація;
ЗНП – зовнішня негативна мотивація.

Рис. 5.5. Рівні за параметрами мотивації досліджуваних
Профіль констатувальної вибірки за рівнями параметрів мотивації
досліджуваних (n=425) показав відносно схожу криву розподілу емпіричних
результатів між собою і відповідно схожу на криву Гауса. Закономірно високі
результати середніх рівнів зафіксовано згідно отриманої раніше формули:
ВМ<ЗПМ>ЗНМ (62,77%<64,82%>61,11%), схожий розподіл отримано у високих
значеннях

(12,12%<14,87%>11,08%).

(25,11%>20,31%<27,81%)

відповідно

У
формула

низьких

значеннях

отримає

протилежну

закономірність, тобто, найвищі показники низького значення спостерігаємо в
зовнішній негативній мотивації на рівні 27,76%, у n=118 досліджуваних.
Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних за
методикою діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман),
орієнтуючись на наступні параметри, визначені за описовими частотними
характеристиками середнього арифметичного значення (M) та середнього
квадратичного відхилення (SD) (див. табл. 5.6).
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Таблиця 5.6
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками методики діагностики мотиваційної
структури особистості (В. Мільман) (n=425)
№

Показники досліджуваних параметрів

1

2

Середнє
арифметичне
значення, М
3

Середнє
квадратичне
відхилення, SD
4

1.

Життєзабезпечення, Ж

11,33

3,31

2.

Комфорт, К

13,23

3,62

3.

Спілкування, С

16,24

3,93

4.

Загальна активність, ЗА

11,32

3,01

5.

Творча активність, ТА

17,31

4,11

6.

Соціальна корисність, СК

17,89

5,23

Отримані дані дозволяють констатувати перевагу творчої активності
респондентів (M=17,31) над загальною (M=11,32). Також достатньо високі
показники середнього арифметичного значення мають соціальна корисність
(M=4,15) і комфорт (M=4,15) порівняно з нормами за методикою соціальних
очікувань, запропоновані автором.
У табл. 5.7 подано значення низького, середнього і високого рівнів за
шкалами методики, які отримані експериментальним шляхом. Відповідно,
зазначено ймовірні значення екстремально низьких і екстремально високих
рівнів.
Таблиця 5.7
Діагностичні метричні характеристики за методикою діагностики
мотиваційної структури особистості (В. Мільман)
№

Шкали методики

1

2
Життєзабезпечення, Ж
Комфорт,
К

1.
2.

Екстремально Низький Середній Високий рівень Екстремально
низькі значення рівень
рівень
високі значення
3
4
5
6
7
1,40 –
8,02 –
…<1,39
14,65 – 21,26
21,78<…
8,01
14,64
2,36 –
9,61 –
…<2,35
16,86 – 24,09
24,10<…
9,60
16,85
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3.
4.
5.
6.

Спілкування,С

4,44 –
12,30
2,28 –
8,30
4,98 –
13,19
2,20 –
12,65

…<4,43

Загальна
активність, ЗА
Творча
активність, ТА
Соціальна
корисність, СК

…<2,27
…<4,97
…<2,19

12,31 –
20,17
8,31 –
14,33
13,20 –
21,42
12,66 –
23,12

20,17 – 28,03

28,04<…

14,34 – 20,35

20,36<…

21,43 – 29,64

29,65<…

23,13 – 28,35

28,36<…

Відмінності значень рівнів за шкалами методики є достатньо суттєвими.
Показники λ-критерію Колмогорова-Смирнова є статистично підтверджені на
достовірному рівні p≤0,05. Після визначення мотиваційних рівнів за шкалами
оброблено емпіричні результати за методикою.
Представимо відсоткові частоти розподілу емпіричних даних за шкалами
мотивації досліджуваних (див. рис. 5.6).
%
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Примітка: Ж – життєзабезпечення; К – комфорт; С – спілкування;
ЗА – загальна активність; ТА – творча активність; СК – соціальна корисність.

Рис. 5.6. Рівні за шкалами мотивації досліджуваних за методикою
діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман)
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Профіль

констатувальної

вибірки

за

рівнями

шкал

мотивації

досліджуваних (n=425) показав відносно схожу криву розподілу емпіричних
результатів між собою і відповідно схожу на криву Гауса. Це є позитивним
науковим фактом у контексті емпіричного обґрунтування результатів. У вибірці
найвищі значення фіксуємо середнього рівня творчої активності (n=302;
71,06%), найнижчі також у творчій активності (n=245; 11,77%). Такий розподіл
респондентів констатувальної вибірки свідчить про превалюючу творчу
складову майбутніх магістрів початкової освіти. Творча складова у контексті
інноваційної діяльності посідає чільне місце, на що звернуто увагу під час
створення методики формувального експерименту. Відзначимо, що найвищі
значення високого рівня зафіксовано у мотиваційній шкалі комфорт (n=80;
18,82%), що характеризує констатувальну вибірку у прагненні до зручності,
орієнтації на загальні сприятливі умови діяльності і не протирічить результатам
превалюючих

значень

зовнішньої

позитивної

мотивації

(М=4,31;

ВМ<ЗПМ>ЗНМ) за методикою вивчення мотивації професійної діяльності
(К. Замфір, модифікація А. Реана).
Друга частина методики діагностики мотиваційної структури особистості
(В. Мільман) дозволяє побудувати структуру типів мотиваційного і емоційного
профілів майбутніх магістрів початкової освіти. Методику реалізовано через
підрахунок балів шкал мотивації. Комбінація визначених шкал умовно окреслює
певний тип профілю (додаток Ґ-4). Таких типів у мотиваційному профілі п’ять:
прогресивний (ПР), регресивний (РГ), імпульсивний (ІМ), експресивний (ЕК),
сплощений (СП). Подамо на рис. 5.7 структуру типів мотиваційного профілю,
визначену емпірично за загальною кількістю виборів.
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Примітка: ПР – прогресивний тип; РГ – регресивний тип; ІМ – імпульсивний тип; ЕК
– експресивний тип; СП – сплощений тип.

Рис. 5.7. Структура типів мотиваційного профілю майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності
У отриманих результатах констатуємо, що прогресивний тип набирає
33,12% відповідей досліджуваних, далі представлений імпульсивний тип –
21,83%, регресивний у 18,42%, найменшу долю складає сплощений тип –
11,04%, який відображає недостатню диференційованість мотиваційної ієрархії
особистості.
У структурі емоційного профілю чотири типи: стенічний (СТ), астенічний
(АСТ), змішаний стенічний (ЗСТ), змішаний астенічний (ЗАСТ). Подамо на
рис. 5.8 структуру типів емоційного профілю, визначену емпірично за загальною
кількістю виборів досліджуваних.
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Примітка: СТ – стенічний тип; АСТ – астенічний тип;
ЗСТ – змішаний стенічний тип; ЗАСТ – змішаний астенічний тип.

Рис. 5.8. Структура типів емоційного профілю майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності
У отриманих результатах констатуємо, що стенічний тип отримав
найбільше – 41,04% відповідей досліджуваних, далі представлений змішаний
стенічний тип – 27,06%, астенічний у 20,75%, найменше представлений
змішаний астенічний тип – 11,15%. Позитивним фактом є домінування
стенічного типу емоційного профілю. Він відображає схильність суб’єкта до
активних, дієвих емоційних переживань. Характеризує стійку, конструктивну,
керовану позицію досліджуваних у важких ситуаціях. Автором методики
встановлено, що стенічний тип корелює з «прогресивним» мотиваційним
профілем і успішністю у професійній діяльності. Це буде перевірено на
наступних

етапах

дослідження.

Превалюючі

значення

даних

типів

характеризують досліджуваних як зрілих, прогресивних молодих людей, з
активною життєвою позицією.
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Побудовані структури типів мотиваційного і емоційного профілів,
визначені рівні за шкалами мотивації досліджуваних окреслили змістову
сутність особистісно-мотиваційного критерію.
Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних за
опитувальником «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович), орієнтуючись
на такі параметри, визначені за описовими частотними характеристиками
середнього арифметичного значення (M) та середнього квадратичного
відхилення (SD) (див. табл. 5.8).
Таблиця 5.8
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками опитувальника «Рівень соціальних очікувань» (n=425)
№

Показники досліджуваних параметрів

1

2
Рівень обізнаності про передбачуваний
перебіг подій, ОПо
Рівень очікуваного ставлення
до учасників
міжособистісної взаємодії, ОСо
Рівень очікуваних
результатів діяльності, ОРо

1.
2.
3.
4.

Рівень соціальних очікувань, РСОо

Середнє
арифметичне
значення, М
3

Середнє
квадратичне
відхилення, SD
4

17,91

4,50

14,80

3,55

37,41

8,42

60,12

11,56

Порівнюючи отримані середні значення з нормами, які запропонував
автор опитувальника, зазначимо, що отримані нами емпіричні дані знаходяться
в межах норм.
У табл. 5.9 подано значення низького, середнього і високого рівнів
параметрів очікуваної діяльності майбутніх магістрів початкової освіти, які
отримані експериментальним шляхом. Традиційно, значення, що менші за нижчу
межу низького рівня віднесено до екстремально низьких, а більші за вищу межу
високого рівня – до екстремально високих.
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Таблиця 5.9
Діагностичні метричні характеристики за опитувальником
«Рівень соціальних очікувань»
№

1
1.

2.

3.

4.

Показники
Екстремально Низький Середній Високий Екстремально
досліджуваних низькі значення рівень
рівень
рівень високі значення
параметрів
2
3
4
5
6
7
Рівень обізнаності
про
4,40 –
13,41 –
22,42 –
…<4,39
31,43<…
передбачуваний
13,40
22,41
31,42
перебіг подій, ОПо
Рівень очікуваного
ставлення до
4,15 –
11,25 –
18,36 –
учасників
…<4,14
25,47<…
11,24
18,35
25,46
міжособистісної
взаємодії, ОСо
Рівень очікуваних
12,14 –
28,99 –
45,84 –
результатів
…<12,13
62,68<…
28,98
45,83
62,67
діяльності, ОРо
Рівень соціальних
25,43 –
48,56 –
71,69 –
…<25,42
94,81<…
очікувань, РСОо
48,55
71,68
94,80

Відмінності показників рівнів очікувань магістрантів щодо інноваційної
діяльності достатньо суттєві за λ-критерієм Колмогорова-Смирнова. Вони
статистично підтверджені на достовірному рівні p≤0,05. Після визначення рівнів
досліджуваних

параметрів

здійснено

обробку

емпіричних

результатів

опитувальника.
Представимо відсоткові частоти розподілу емпіричних даних за
параметрами очікуваної діяльності досліджуваних (див. рис. 5.9).
Профіль констатувальної вибірки за рівнями очікуваної діяльності
параметрів мотивації досліджуваних (n=425) показав відносно схожу криву
розподілу емпіричних результатів між собою і відповідно схожу на криву Гауса.
Обґрунтовуємо високі значення високого рівня обізнаності про передбачуваний
перебіг подій, (16,68%) об’єктивним розумінням майбутніх сценаріїв розвитку
подій магістрантами, які зв’язані з умінням оцінювати ситуацію і здатністю її
якісно рефлексувати.
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Примітка: 1 – рівень обізнаності про передбачуваний перебіг подій, ОПо; 2 – рівень
очікуваного ставлення до учасників міжособистісної взаємодії, ОСо; 3 – рівень очікуваних
результатів діяльності, ОРо, 4 – рівень соціальних очікувань, РСОо.

Рис. 5.9. Рівні за параметрами очікуваної діяльності досліджуваних
У контексті нашого дослідження представляє інтерес структура здібностей
педагога до творчого саморозвитку, яка побудована за результатами оцінювання
магістрантами своїх творчих здобутків. Отримані емпіричні результати за
методикою «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина)
дозволяють побудувати структуру здібностей до творчого саморозвитку
магістрантів: активний саморозвиток (АС), відсутня система саморозвитку
(ВСС), зупинений саморозвиток (ЗС). Методику реалізовано через підрахунок
загальної кількості балів респондента і встановлення за отриманим значенням
одного з зазначених рівнів. Подамо на рис. 5.10 структуру здібностей до
творчого саморозвитку досліджуваних (n=425).
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Примітка: АС – активний саморозвиток, ВСС – відсутня система саморозвитку,
ЗС – зупинений саморозвиток.

Рис. 5.10. Структура здібностей до творчого саморозвитку
майбутніх магістрів початкової освіти у контексті інноваційної діяльності
У отриманих результатах констатуємо, що активний саморозвиток має
місце в 22,12% (n=94) досліджуваних, відсутня система саморозвитку – 57,41%
(n=244) і зупинений саморозвиток у 20,47% (n=87). Констатуємо, що активний
саморозвиток і зупинений саморозвиток мають схожі відсоткові частки.
Зазначимо,

що

науковий

інтерес

представляє

досить

значна

частина

досліджуваних з відсутньою системою саморозвитку – 57,41% (n=244), яка є
ресурсним потенціалом для формувального експерименту. А саме з метою
формування у цих досліджуваних системної роботи над активізацією
саморозвитку.
Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних
за тестом смисложиттєвих орієнтацій, орієнтуючись на тестові норми, які
запропонували автори тесту (Леонтьев, Д., 2000). Нами також зроблено
розрахунок середнього арифметичного значення (M) і середнього квадратичного
відхилення (SD) для чоловічої та жіночої груп, незважаючи, що жінок у вибірці
превалююча кількість (див. табл. 5.10).
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Таблиця 5.10
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками тесту смисложиттєвих орієнтацій (n=425)
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показники сенсожиттєвих орієнтацій
2
Цілі в житті, ЦЖ
Процес, ПР
Результат, РЗ
Локус контролю – Я, ЛКЯ
Локус контролю – життя, ЛКЖ
Загальна осмисленість життя, ЗОЖ

Чоловіки (n=18)
М
3
32,36
32,55
26,67
20,47
31,11
105,12

SD
4
7,18
5,92
5,11
4,27
4,21
13,11

Жінки (n=407)
М
5
31,46
31,94
25,67
20,12
29,23
103,11

SD
6
7,21
5,69
4,89
4,39
4,34
14,34

Отримані дані дозволяють констатувати, що розподіл за статтю показав
незначну перевагу середніх значень чоловічої частини вибірки над жіночою.
Загалом, отримані дані знаходяться в допустимих межах з нормами
запропонованими авторами методики. Найсуттєвіше переважають норму, хіба
що середні значення параметру «процес» у чоловічій (M=32,55; SD=5,92) і
жіночій (M=31,94; SD=5,69) вибірках.
Після визначення показників смисложиттєвих орієнтацій оброблено
емпіричні результати за методикою. Представимо відсоткові частоти розподілу
емпіричних даних за показниками смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних
(див. рис. 5.11).
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Примітка: ЦЖ – цілі в житті; ПР – процес; РЗ – результат; ЛКЯ – локус контролю
– Я; ЛКЖ – локус контролю – життя; ЗОЖ – загальна осмисленість життя.

Рис. 5.11 Рівні за показниками сенсожиттєвих орієнтацій
(Дж. Крамбо та Л. Махолік, адаптація Д. О. Леонтьєва)
Профіль констатувальної вибірки за показниками смисложиттєвих
орієнтацій досліджуваних (n=425) показав очікувану відносно схожу криву
розподілу емпіричних результатів на криву Гауса. У вибірці найвищі значення
прогнозовано зафіксовано у показнику «процес» – високий рівень (16,23%;
n=69), середній рівень (76,47%; n=325) і низький рівень (7,30%; n=31).
Пояснюємо це тим, що магістранти сприймають процес свого життя як цікавий,
емоційно насичений і сповнений сенсу. Середні показники характеризують
респондентів задоволених сьогоднішнім днем. Також, у контексті вивчення
операційно-діяльнісного критерію професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності, зазначимо, що діяльність
досліджуваних носить процесуальний характер, а вже потім орієнтований на
результат. Як для освітнього процесу респондентів, які будуть керувати
навчально-виховним процесом – це є закономірним фактом.
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Пропонуємо оцінити отримані індивідуальні результати досліджуваних за
опитувальником «Рівень суб’єктивного контролю», орієнтуючись на такі
показники параметрів, визначені за описовими частотними характеристиками
середнього арифметичного значення (M) та середнього квадратичного
відхилення (SD) (див. табл. 5.11).
Таблиця 5.11
Середні значення та середні квадратичні відхилення
за показниками опитувальника «Рівень суб’єктивного контролю» (n=425)
№

Показники досліджуваних параметрів

Середнє
арифметичне
значення, М
3
195,71

Середнє
квадратичне
відхилення, SD
4
19,44

1
1.

2
Загальна інтернальність, Із

2.
3.

Інтернальність в галузі досягнень, Ід
Інтернальність в галузі невдач, Ін

52,57
49,31

7,73
7,56

4.

Інтернальність у сімейних стосунках, Іс

39,38

6,65

5.

Інтернальність в галузі виробничих відносин,
Ів
Інтернальність стосовно здоров’я і хвороб, Іх

35,48

5,26

18,78

4,12

6.

У табл. 5.12 подано значення низького, середнього і високого рівнів
параметрів суб’єктного контролю діяльності магістрантів, які отримані
експериментальним шляхом. Значення, що менші за нижчу межу низького рівня
віднесено до екстремально низьких, а більші за вищу межу високого рівня
віднесено до екстремально високих.
Таблиця 5.12
Діагностичні метричні характеристики
за опитувальником «Рівень суб’єктивного контролю»
№

1
1.
2.

Показники
Екстремально
досліджуваних
низькі значення
параметрів
2
3
Загальна
…<137,38
інтернальність, Із
Інтернальність в
…<29,37
галузі досягнень, Ід

Низький
рівень

Середній
рівень

Високий Екстремально
рівень високі значення

4
137,39 –
176,26
29,38 –
44,83

5
176,27 –
215,15
44,84 –
60,30

6
215,16 –
254,03
60,31 –
75,76

7
254,04<…
75,77<…
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3.
4.

5.

6.

Інтернальність в
галузі невдач, Ін
Інтернальність у
сімейних
стосунках, Іс
Інтернальність в
галузі виробничих
відносин, Ів
Інтернальність
стосовно здоров’я і
хвороб, Іх

Відмінності

…<26,62

26,63 –
41,74

41,75 –
56,87

56,88 –
64,99

65,00<…

…<19,42

19,43 –
32,72

32,73 –
46,03

46,04 –
59,33

59,34<…

…<19,69

19,70 –
30,21

30,22 –
40,74

40,75 –
51,26

51,27<…

…<14,64

14,65 –
22,89

14,66 –
22,90

22,91 –
31,14

31,15<…

показників

рівнів

інтернальності

магістрантів

щодо

інноваційної діяльності достатньо суттєві за λ-критерієм КолмогороваСмирнова і статистично підтверджені на достовірному рівні p≤0,05. Після
визначення рівнів досліджуваних параметрів здійснено обробку емпіричних
результатів опитувальника.
Представимо відсоткові частоти розподілу емпіричних даних за
параметрами інтернальності в професійній готовності до інноваційної
діяльності досліджуваних (див. рис. 5.12).
Профіль констатувальної вибірки за параметрами інтернальності в
професійній готовності до інноваційної діяльності досліджуваних (n=425)
підтвердив очікувану криву розподілу емпіричних результатів схожу на криву
Гауса. Констатуємо превалюючу кількість досліджуваних, які мають значення
інтернальності в галузі виробничих відносин на високому рівні (14,82%; n=63),
найвищі значення середнього рівня показників (78,12%; n=332) і найнижчі
низького рівня (10,12%; n=43) зафіксовано в загальній інтернальності діяльності.
Превалююча кількість досліджуваних високого рівня інтернальності в галузі
виробничих відносин є співзвучною з високими значеннями показника «процес»
за

тестом

смисложиттєвих

орієнтацій.

Відзначимо,

що

впродовж

констатувального зрізу ми не зафіксували екстремально низьких і високих
значень

досліджуваних

інструментами.

параметрів

за

обраними

психодіагностичними
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Примітка: 1 – загальна інтернальність, Із; 2 – інтернальність в галузі досягнень, Ід; 3
– інтернальність в галузі невдач, І н,; 4 – інтернальність у сімейних стосунках, Іс.; 5 –
інтернальність в галузі виробничих відносин, І в; 6 – інтернальність стосовно здоров’я і
хвороб, Іх.

Рис. 5.12. Рівні за параметрами інтернальності в професійній готовності
до інноваційної діяльності досліджуваних
Встановлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між параметрами
досліджуваного феномену за допомогою кореляційного аналізу.
Керуючись

логікою

дослідження

критеріїв

професійної

готовності

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, вважаємо, що
доцільно

здійснити

встановлення

взаємозв’язків

між

параметрами

запропонованими в авторській методиці «Рівень професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності», яка є
ключовою у відображенні інформаційно-змістового критерію з ключовими
параметрами усіх решти критеріїв, з застосуванням кореляційного аналізу та
визначенням коефіцієнта кореляції Спірмена rs. Мета кореляційного аналізу
полягала у встановленні взаємозв’язків показників двох коефіцієнтів знань про
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інноваційну діяльність (Ктз, Кок) з показниками методики вивчення мотивації
професійної діяльності (К. Замфір, модифікація А. Реана), з шкалами методики
діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман), з показниками
опитувальника «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович), з рівнем
сформованості здібностей педагога до творчого саморозвитку за методикою
(І. В. Нікішина), за показниками тесту «Сенсожиттєві орієнтації» (Дж. Крамбо
та Л. Махолік, адаптація Д. О. Леонтьєва), за показниками опитувальника
«Рівень суб’єктного контролю» (Дж. Б. Роттер,

адаптація

Є. Ф. Бажина,

Є. А. Голинкіної, О. М. Еткінда).
Проаналізовано взаємозв’язки між коефіцієнтами знань про інноваційну
діяльність

(Ктз,

Кок)

з

особистісно-мотиваційним

критерієм,

який

представлений показниками методик «Мотивації професійної діяльності» і
«Мотиваційної структури особистості». Кореляційним аналізом охоплено
констатувальну вибірку досліджуваних n=425. Результати кореляційного
аналізу представлено у таблиці 5.13.
Таблиця 5.13
Кореляційні зв’язки показників
інформаційно-змістового з особистісно-мотиваційним
критерієм досліджуваних (n=425)
№

Досліджувані показники

1
1.

2

2.
3.
4.
5.
6.

Внутрішня мотивація, ВМ

Коефіцієнт знань про
Коефіцієнт знань про
інноваційну діяльність
інноваційну діяльність за
за тестовими запитаннями, розгорнутими відповідями,
Ктз
Кок
3
4
,136**

,124*

,097*

,067

,054

,054

Життєзабезпечення, Ж

,047

,025

Комфорт, К

-,018

-,030

Спілкування, С

-,039

-,044

Зовнішня позитивна
мотивація, ЗПМ
Зовнішня негативна
мотивація, ЗНМ

339
7.
8.
9.

Загальна активність, ЗА

0,044

0,017

Творча активність, ТА

,099*

,098*

Соціальна корисність, СК

,128**

,109*

Примітка: * – статистична значущість при p≤0,05; ** – статистична значущість при
p≤0,01.

На основі отриманих статистично значущих коефіцієнтів кореляції,
встановлено,

що

коефіцієнт

знань

(Ктз)

має

позитивний

значущий

взаємозв’язок з внутрішньою мотивацією (rs=0,136; p<0,01), зовнішньою
позитивною мотивацією (rs=0,097; p<0,05), творчою активністю (rs=0,099;
p<0,05) та соціальною корисністю (rs=0,128; p<0,01). Також встановлено, що
наступний параметр – коефіцієнт знань (Кок) має позитивний значущий
взаємозв’язок

з

внутрішньою

мотивацією

(rs=0,124;

p<0,05),

творчою

активністю (rs=0,098; p<0,05) та соціальною корисністю (rs=0,109; p<0,05).
Проаналізовано взаємозв’язки між коефіцієнтами знань про інноваційну
діяльність (Ктз, Кок) з оцінно-рефлексивним критерієм, який представлений
показниками опитувальника «РСО» і параметром «Здібності педагога до
творчого саморозвитку» за методикою. Результати кореляційного аналізу
представлено у таблиці 5.14.
Таблиця 5.14
Кореляційні зв’язки показників інформаційно-змістового
з оцінно-рефлексивним критерієм досліджуваних (n=425)
№ Досліджувані показники

1
1.

2.

2
Рівень обізнаності про
передбачуваний перебіг
подій, ОПо
Рівень очікуваного
ставлення до учасників
міжособистісної
взаємодії, ОСо

Коефіцієнт знань про
Коефіцієнт знань про
інноваційну діяльність
інноваційну діяльність
за тестовими запитаннями, за розгорнутими відповідями,
Ктз
Кок
3
4
**
,286
,260**

,040

,037
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3.

4.

Рівень очікуваних
результатів діяльності,
ОРо
Рівень соціальних
очікувань, РСОо

,141**

,137**

,168**

,159**

Рівень сформованості
,045
,052
здібностей педагога до
творчого саморозвитку,
ЗТС
Примітка: * – статистична значущість при p≤0,05; ** – статистична значущість при
p≤0,01.
5.

Рівень сформованості здібностей педагога до творчого саморозвитку
(ЗТС) об’єднав: активний саморозвиток (АС), відсутність системи саморозвитку
(ВСС) та зупинений саморозвиток (ЗС). У таблиці 5.14 досліджуваний параметр
поданий одним значенням, яке властиве досліджуваному. Констатовано
позитивний взаємозв’язок, але він не є значущим (p>0,05).
На основі отриманих статистично значущих коефіцієнтів кореляції,
встановлено,

що

коефіцієнт

знань

(Ктз)

має

позитивний

значущий

взаємозв’язок з рівнем обізнаності про передбачуваний перебіг подій (r s=0,286;
p<0,01), рівнем очікуваних результатів діяльності (rs=0,141; p<0,01) та рівнем
соціальних очікувань (rs=0,168; p<0,01). Також встановлено, що наступний
параметр – коефіцієнт знань (Кок) має позитивний значущий взаємозв’язок з
рівнем обізнаності про передбачуваний перебіг подій (rs=0,260; p<0,01), рівнем
очікуваних результатів діяльності (rs=0,137; p<0,01) та рівнем соціальних
очікувань (rs=0,159; p<0,01).
Проаналізовано взаємозв’язки між коефіцієнтами знань про інноваційну
діяльність (Ктз, Кок) з операційно-діяльнісним критерієм, який представлений
показниками методики смисложиттєвих орієнтацій та методики рівня
соціальних очікувань. Результати кореляційного аналізу представлено у таблиці
5.15.
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Таблиця 5.15
Кореляційні зв’язки показників інформаційно-змістового
з операційно-діяльнісним критерієм досліджуваних (n=425)
№

Досліджувані показники

1
1.

2
Цілі в житті, ЦЖ

2.

Процес, ПР

3.

Результат, РЗ

4.

Локус контролю – Я, ЛКЯ

5.
6.
7.

Коефіцієнт знань про
Коефіцієнт знань про
інноваційну діяльність
інноваційну діяльність за
за тестовими запитаннями, розгорнутими відповідями,
Ктз
Кок
3
4
,076

,102*

,104*

,108*

,026

,043

,060

,082

Локус контролю – життя,
ЛКЖ

-,035

-,050

Загальна осмисленість
життя, ЗОЖ
Загальна інтернальність, Із

,058

,062

,169**

,140**

-,005

-,030

-,014

-,012

-,037

-,019

,107*

,121**

,031

,054

Інтернальність в галузі
досягнень, Ід
9. Інтернальність в галузі
невдач, Ін
10. Інтернальність у сімейних
стосунках, Іс
11. Інтернальність в галузі
виробничих відносин, Ів
12. Інтернальність стосовно
здоров’я і хвороб, Іх
8.

Примітка: * – статистична значущість при p≤0,05; ** – статистична значущість при
p≤0,01.

На основі отриманих статистично значущих коефіцієнтів кореляції,
встановлено,

що

коефіцієнт

знань

(Ктз)

має

позитивний

значущий

взаємозв’язок з параметром «процес» за тестом «Смисложиттєві орієнтації»
(rs=0,104; p<0,05) і параметрами за методикою «Рівень суб’єктивного
контролю»: «загальна інтернальність» (rs=0,169; p<0,01) та «інтернальність в
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галузі виробничих відносин» (rs=0,107; p<0,05). Також встановлено, що
коефіцієнт знань (Кок) має позитивний значущий взаємозв’язок з параметрами
за тестом «Смисложиттєві орієнтації»: «цілі в житті» (rs=0,102; p<0,05) і
«процес» (rs=0,108; p<0,05) і параметрами за методикою «РСК»: «загальна
інтернальність» (rs=0,140; p<0,01) та «інтернальність в галузі виробничих
відносин» (rs=0,121; p<0,01). Отримані результати свідчать, що магістранти
вважають, що більшість важливих подій, які мають місце у їхньому житті,
зокрема, у виробничих (професійних) відносинах є результатом власних дій.
Відповідно, відчувати особистісну відповідальність за все, що з ними
відбувається, але не у всіх сферах життєдіяльності, не є позитивним явищем.
Показник «інтернальність в галузі виробничих відносин» є позитивним
значущим (p<0,05; p<0,01) відображенням рівня суб’єктного контролю
респондентів у виконуваній інноваційній діяльності.
Застосування факторного аналізу для зменшення співрозмірності
досліджуваних чинників. Зазначимо, що «факторний аналіз – це, передусім, засіб
перевірки та селекції гіпотез». Тому, як правило, він є продуктивним і
використовується на першій стадії дослідження складного явища для пошуку
гіпотез про його структуру (пошуковий підхід) (Климчук, В., 2006, 43−48).
Комплекс з двадцяти восьми чинників є методологічно обґрунтованим і таким,
що релевантно відображає предмет дослідження рівня професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Назви
чинників

відображають

сутність

досліджуваних

параметрів.

Матриця

факторних навантажень з 28 змінними визначена методом основної компоненти.
Чотири фактори мають власні значення, більші за одиницю і пояснюють 73,92%
дисперсії змінних (табл. 5.16).
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Таблиця 5.16
Матриця факторних навантажень чинників професійної готовності
досліджуваних до інноваційної діяльності (n=425)
Чинники

F1

F2

Коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за
тестовими запитаннями, Ктз

,107

,952

-,190

,021

Коефіцієнт знань про інноваційну діяльність за
розгорнутими відповідями, Кок

,069

,952

-,168

,063

-,055

,287

,133

-,646

Зовнішня позитивна мотивація, ЗПМ

,956

-,013

,035

-,018

Зовнішня негативна мотивація, ЗНМ

,827

-,022

-,026

,089

Життєзабезпечення, Ж

,677

-,016

,213

-,106

Комфорт, К

,875

-,057

,022

-,047

Спілкування, С

,713

-,074

,187

-,154

Загальна активність, ЗА

,368

-,030

,017

,648

Творча активність, ТА

,716

,052

,149

,199

Соціальна корисність, СК

,459

,054

,161

-,376

Рівень обізнаності про передбачуваний перебіг подій,
ОПо

,413

,681

-,114

,019

-,629

,190

-,040

,155

Рівень очікуваних результатів діяльності, ОРо

,700

,151

-,041

,040

Рівень соціальних очікувань, РСОо

,759

,187

-,029

,040

-,030

,167

,039

Внутрішня мотивація, ВМ

Рівень очікуваного ставлення до учасників
міжособистісної взаємодії, ОСо

Рівень сформованості здібностей педагога до
творчого саморозвитку, ЗТС

F3

F4

,932

Цілі в житті, ЦЖ

-,563

,254

,647

,145

Процес, ПР

-,932

,133

,172

-,034

Результат, РЗ

-,895

,111

,203

,015

Локус контролю – Я, ЛКЯ

-,663

,173

,471

,173

,141

,122

,804

,047

Локус контролю – життя, ЛКЖ
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Загальна осмисленість життя, ЗОЖ

,776

,043

,480

-,008

Загальна інтернальність, Із

,959

,007

,090

-,027

Інтернальність в галузі досягнень, Ід

,819

-,052

,126

-,027

Інтернальність в галузі невдач, Ін

-,855

,051

,091

-,031

Інтернальність у сімейних стосунках, Іс

-,979

,052

-,003

-,002

Інтернальність в галузі виробничих відносин, Ів

-,542

,004

,182

-,098

Інтернальність стосовно здоров’я і хвороб, Іх

-,892

,090

-,019

-,039

Дисперсія, %

53,56

9,38

6,83

4,15

∑ дисперсії, %

53,56

62,94

69,77

73,92

Значення

15,00

2,63

1,91

1,16

Примітка: навантаження значущих змінних виділено жирним шрифтом.
F1 «Когнітивна готовність» досліджуваних відображає залежність
інноваційної діяльності тільки від значущих позитивно навантажених значень
параметрів: Ктз (0,952), Кок (0,952), ОПо (0,681). Усі зазначені параметри мають
яскраво виражену когнітивну складову, звідси й назва «когнітивна готовність».
F1 показує значущість знань, обізнаності, поінформованості у професійній
готовності досліджуваних до інноваційної діяльності. Цей фактор має дисперсію
(9,38%) і є важливим у факторній структурі професійної готовності до
інноваційної діяльності і володіє високою когнітивною саморегуляцією
інноваційної діяльності.
F2 «Мотиваційна готовність» досліджуваних відображає залежність
інноваційної діяльності від позитивно навантажених значень параметрів: ЗПМ
(0,956), ЗНП (0,827), Ж (0,677), К (0,875), С (0,713), ТА (0,716), ЗОЖ (0,9), ОР о
(0,700), РСОо (0,759), ЗТС (0,932), Із (0,959), Ід (0,819) та негативно навантажених
параметрів: ОСо (-0,629), ЦЖ (-0,563), ПР (-0,932), РЗ (-0,895), ЛКЯ (-0,663), Ін (0,855), Іс (-0,979), Ів (-0,542), Іх (-0,892). F1 показує значущість мотиваційної
складової, позитивну залежність від очікуваного результату діяльності, від
загальної осмисленості життя і загального рівня суб’єктного контролю своєї
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діяльності. Цей фактор має найбільшу дисперсію (53,56%) і є ключовим у
факторній структурі професійної готовності до інноваційної діяльності і
характеризується

мотиваційно-діяльнісною

саморегуляцією

інноваційної

діяльності.
F3 «Рефлексивна готовність» досліджуваних відображає залежність
інноваційної діяльності також як і попередній, тільки від значущих позитивно
навантажених значень параметрів: ЦЖ (0,647), ЛКЖ (0,804). Ці два параметри
належать до сенсово-життєвої орієнтації особистості, очевидно досліджувані у
обраній діяльності вбачають сенс свого життя, тому звідси й назва «сенсожиттєва готовність». F3 показує значущість сенсово-життєвих параметрів у
професійній готовності досліджуваних до інноваційної діяльності. Цей фактор
має дисперсію (6,83%) і є важливим у факторній структурі професійної
готовності до інноваційної діяльності і володіє високою сенсово-життєвою
саморегуляцією інноваційної діяльності.
F4 «Праксеологічна готовність» досліджуваних відображає залежність
інноваційної діяльності від позитивно навантаженого параметру ЗА (0,647) та
негативно навантаженого параметру ВМ (-0,646). Ці два параметри окреслюють
зорієнтованість досліджуваного на творчу активність, яка має процесуальний
характер і не внутрішньою мотиваційну домінанту, звідси й назва «процесуальна
готовність». F4 показує перевагу творчої процесуальної складової у професійній
готовності досліджуваних до інноваційної діяльності. Цей фактор має найменшу
дисперсію (4,15%) і є також важливим у факторній структурі професійної
готовності до інноваційної діяльності, має високу процесуальну саморегуляцію
інноваційної діяльності.
Також зазначимо, що решта факторів мають навантаження, що знаходиться
за межами сукупної дисперсії змінних (менше 0,976). Отже, за результатами
математичної обробки подано чотири основних фактори (73,92%), які визначили
факторну структуру професійної готовності майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності (див. рис. 5.13).
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4,15; 6%

9,38; 13%

6,83; 9%

53,56; 72%

F1

F2

F3

F4

Примітка: F1 – «когнітивна готовність»; F2 – «мотиваційна готовність»;
F3 – «рефлексивна готовність»; F4 – «праксеологічна готовність».

Рис. 5.13. Факторна структура професійної готовності
майбутніх магістрів до інноваційної діяльності
(після констатувального експерименту)
Проаналізуємо взаємозалежність факторів, що визначають факторну
структуру професійної готовності майбутніх магістрів до інноваційної
діяльності. Акцентуємо увагу на найстійкіших зв’язках між обраними
факторами (див. табл. 5.17). Найбільш значущим (p≤0,01) є співвідношення F1
та F3 (0,204), F2 та F1 (0,123). F2 і F1 мають найбільшу кількість значущих
зв’язків з F2, F3 та F4. У F1 – всі зв’язки є позитивними. Отже, когнітивна
саморегуляція є найважливішою у факторній структурі професійної готовності
майбутніх магістрів до інноваційної діяльності. Найбільш залежними факторами
в факторній структурі є F1 і F2.
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Таблиця 5.17
Кореляційна матриця факторних навантажень професійної готовності
досліджуваних до інноваційної діяльності (n=425)
Фактори

F1

F2

F3

F4

F1

,123**

1.000

,204**

,141**

F2

1.000

,123**

-,121**

-,086*

F3

-,121**

,204**

1.000

,046

F4

-,086*

,141**

,046

1.000

Примітка: * – статистична значущість при p≤0,05; ** – статистична значущість при
p≤0,01.

Таким чином, ми експериментальним шляхом підтвердили важливість
когнітивного (інформаційно-змістовий критерій), мотиваційного (особистісномотиваційний критерій), рефлексивного (оцінно-рефлексивний критерій),
праксеологічного (операційно-діяльнісний критерій) компонентів професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Отримані нами результати дослідження рівня сформованості професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності на
констатувальному етапі експерименту у такій послідовності:
І. Характеристика
застосуванням

результатів

описової

за

статистики

окремими
згідного

шкалами
визначених

методик

з

критеріїв

(див. табл. 5.1);
ІІ. Встановлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між параметрами
досліджуваного феномену за допомогою кореляційного аналізу;
ІІІ. Застосування факторного аналізу для зменшення співрозмірності
досліджуваних чинників.
Маємо підстави стверджувати, що отримані результати дозволять
операціоналізувати змодельовану систему професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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5.3. Етапи і організація формувального експерименту
Перевірка

ефективності

системи

професійної

підготовки

та

цілеспрямоване формування професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності здійснювалася упродовж
формувального

експерименту

на

пропедевтичному,

практичному

та

контрольному етапах.
На пропедевтичному етапі магістрантами усвідомлювалася необхідність
у формуванні професійної готовності до інноваційної діяльності за допомогою
методів – проблемні ситуації, рольові дидактичні ігри, брейнстормінг, дискусії,
навчальні тренінги, презентації, аналіз професійних ситуацій тощо.
Практичний етап здійснювався на основі розробленого навчальнометодичного комплексу «Педагогічна інноватика» (Додаток И), який передбачав
особистісно орієнтовані форми викладання теоретичного матеріалу (вступна
лекція, інформаційна лекція, проблемна лекція, оглядова лекція, лекція-бесіда,
лекція-презентація, лекція з елементами дискусії, лекція-конференція, медіалекції, лекція-брифінг,

лекція у формі круглого столу, лекція з попередньо

запланованими помилками, бінарна лекція, лекція-візуалізація); практичні
заняття, на яких впроваджувалися інноваційні методи навчання (метод коучингу,
ігрові методи, метод інверсії, метод Уолта Діснея, метод конкретної ситуації,
метод кейс-стаді, метод «брейнстормінг», метод створення ситуації інтересу,
метод опори на життєвий досвід, інтелектуальна розминка тощо), вирішувалися
проблемні

педагогічні

ситуації;

використовувалися

навчальні

тренінги;

самостійну роботу (підготовка мультимедійних презентацій, різнопланових
видів наукових та творчих робіт, проєктів тощо). Тренінг ми використовували
для самостійного пошуку магістрантами способів вирішення педагогічних
завдань інноваційного характеру.
Контрольний етап спрямовувався на формування здатності застосовувати
набуті знання на практиці, виконанням комплексної контрольної роботи та
складанням іспиту.
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Завдання формувального експерименту полягали в тому, щоб: за
результатами констатувального експерименту сформувати контрольні та
експериментальні

групи

магістрантів;

поетапно

реалізувати

визначені

педагогічні умови у моделюванні системи професійної підготовки; впровадити у
освітній процес закладів вищої освіти змодельовану систему професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Зміст формувального експерименту був спрямований на: апробацію
моделі системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності; впровадження навчально-методичного забезпечення
щодо формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти
до інноваційної діяльності.
Під час формувального експерименту навчання магістрантів контрольної
групи (КГ) здійснювалося за традиційною методикою, а навчальний процес
магістрантів експериментальної групи (ЕГ) був організований з використанням
матеріалів

навчально-методичного

комплексу

«Педагогічна

інноватика»,

адаптованого до умов інноваційного освітнього простору та впровадженням
інноваційних форм та методів професійної підготовки. Програма курсу
загальною кількістю 90 годин (три кредити ECTS, три змістових модуля)
передбачала поєднання теоретичних та практичних занять, фронтальних та
індивідуальних бесід, навчального тренінгу, дидактичних вправ, самостійної
роботи. Теоретичний блок склали: 16 годин лекційних занять, практичний блок
– 20 аудиторних годин практичних занять різної форми і змісту, та 54 годин
самостійної роботи. Реалізація курсу «Педагогічна інноватика» здійснювалася
безперервно, впродовж трьох місяців. Викладачі ЗВО отримали матеріали
навчально-методичного комплексу, які використовували на лекційних та
практичних заняттях, а також у процесі організації самостійної та науководослідницької роботи здобувачів вищої освіти.
У ході формувального експерименту створювалися умови для реалізації
методологічних підходів, передбачених ефективною системою професійної
підготовки, активно впроваджувалися ділові ігри, групові дискусії, навчальні
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тренінги. Значна увага приділялася формуванню у магістрантів практичних
умінь і навичок самостійної роботи. З цією метою у розробленому навчальнометодичному комплексі запропоновано навчальний посібник для самостійної
роботи «Педагогічна інноватика». Навчально-методичний супровід самостійної
роботи складався із трьох рівнів: репродуктивного, частково-пошукового,
творчого та спрямований на розвиток у майбутніх педагогів умінь застосовувати
дії аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, розрізнення,
узагальнення тощо. Для цього, у процесі проведення занять, магістрантам
пропонуються завдання з аналітичним навантаженням, створення логічних схем,
аналіз ситуацій тощо. Незаперечним є той факт, що студентські групи по-різному
засвоюють навчальний матеріал. Відтак, з однією групою викладач може
виконати мінімальний обсяг програми, а з іншою – розглядає теми, винесені на
самостійне опрацювання.
Утім, зазначимо, що ефективність формування професійної готовності
магістрантів до інноваційної діяльності забезпечується інноваційними формами
і

методами

навчання,

рекомендованими

у

попередніх

підрозділах

дисертаційного дослідження. Розроблений нами зміст професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності становить
науково обґрунтовану систему дидактично та методично оформленого
навчального матеріалу дисципліни «Педагогічна інноватика». Оволодіння
дисципліною передбачає вивчення трьох змістових модулів.
Перший

змістовий

модуль

присвячений

методологічним

засадам

професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності у закладах вищої освіти. Ми не випадково включили методологічні
засади у зміст дисципліни. Адже розроблений нами навчально-методичний
комплекс розрахований на здобувачів другого (магістерського) рівня, який
згідно з Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року
передбачає

оволодіння

особою методологією наукової та

педагогічної

діяльності. На наше переконання, майбутній магістр, котрий готовий до
інноваційної діяльності,

повинен володіти знаннями про методологію
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педагогічної інноватики і вміти застосовувати ці знання у процесі інноваційної
діяльності.
Методологія є орієнтиром у нашому дослідженні. До прикладу, вивчення
теми «Педагогічна інноватика у системі сучасної науки та освіти» дозволить
проаналізувати сутність та структуру педагогічної інноватики, обґрунтувати
основні завдання педагогічної інноватики як науки. Разом з тим, аналізуються
такі поняття, як: «нове», «нововведення», «новизна», «новація», «інновація»,
«інноваційне освітнє середовище», «інноваційна діяльність» тощо. Окрім того,
презентовано класифікацію педагогічних нововведень та визначено основне
завдання педагогічної інноватики – забезпечити нову якість освіти, тобто,
належною якістю освіти має стати не тільки навчання, а й виховання, ступінь
вихованості особистості, котра навчається, її підготовленості до навчання та
самостійного життя. Вивчення цієї теми дозволить розглянути різні наукові
підходи до визначення основних понять, зрозуміти сутність інноваційної
діяльності, сформувати уявлення про інноваційну діяльність сучасного педагога.
Більше того, здобувачі вищої освіти зможуть дати ґрунтовні відповіді на
запитання: «У чому полягає основне завдання інноваційної педагогіки?», «Що
таке інноваційність?», «Що таке інновація? «Які є типи педагогічних
інновацій?» тощо.
Пропонуємо тему «Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти» для
розгляду на практичному занятті, яке передбачає обговорення таких питань:
1. Нормативно-правове забезпечення організації інноваційної діяльності у
системі освіти України.
2. Мета і головні компоненти Концепції «Нова українська школа».
3. Принципи Державного стандарту початкової освіти.
Рекомендуємо опрацювати:
− Закон України «Про вищу освіту» (2014).
− Закон України «Про освіту» (2017).
− Закон України «Про загальну середню освіту» (2018).
− Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002).
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− Концепцію «Нова українська школа» (2016).
− Державний стандарт початкової освіти (2018).
Цікавими є пропозиції підготувати анотований каталог наукових праць,
присвячених проблемам інновацій у сучасній освіті, а також на основі аналізу
сучасної науково-педагогічної літератури описати нововведення, які успішно
впроваджують у початковій школі та закладах вищої освіти. Рекомендуємо
підготувати наукове повідомлення, яке супроводжуватиметься мультемедійною
презентацією на тему: «Внесок зарубіжних і українських учених у становлення
та розвиток педагогічної інноватики». До речі, магістранти складають
розповіді, пишуть есе та обґрунтовують власні міркування на теми: «Нова
українська школа: реалії та перспективи», «Заклад освіти моєї мрії»;
«Пріоритетні завдання сучасної освіти в контексті інноваційних змін у
педагогічній теорії та практиці»; пропонують цікаві вправи на знайомство з
учнями, розробляють власні стратегії побудови турботливих стосунків із
здобувачами освіти; як майбутні учителі, розробляють правила, які допомагають
організувати комфортне якісне навчання у початковій школі.
Наступна тема першого змістового модуля «Технологічний підхід в освіті»
присвячена ознайомленню з історією виникнення технологічного підходу,
класифікацією педагогічних технологій загалом, і технологіями Нової
української школи зокрема. Тема дозволяє охарактеризувати такі наукові
категорії як: «технологія», «технологія освіти», «технологія навчання»,
«технологія виховання», «технологія розвитку», «авторська педагогічна
технологія». Вивчення цієї теми базується на аналізі сучасних педагогічних
технологій, що виокремлені у Концепції «Нова українська школа». Більше того,
магістранти зможуть назвати основні історичні етапи та фактори розвитку
педагогічної технології.
Для розгляду на практичних заняттях пропонуємо такі питання:
1. Сутність та особливості педагогічної технології.
2. Компетентнісний підхід в освіті як системна інновація.
3. Пріоритетні завдання сучасної освіти в контексті інноваційних змін.
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4. Технології Нової української школи.
З метою перевірки засвоєних на лекційних та практичних заняттях знань
нами запропоновано перелік питань для самоконтролю та теми наукових
повідомлень: «Проблема традицій та інновацій у сучасному освітньому
просторі», «Відповідність педагогічних технологій сучасним вимогам освіти»,
«Інноваційні технології в початковій школі», «Цеглинка за цеглинкою: як
використовувати LEGO на уроках у початкових класах».
Другий

змістовий

модуль

найбільш

об’ємний

за

обсягом

та

розпочинається із теми «Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання: діяльнісний
та тематичний підходи». Вивчення цієї теми дозволить розглянути роль та
місце інтеграції у початковій школі. Адже, Нова українська школа рекомендує
ключовою

для

використання

предметну

інтеграцію,

або

технологію

інтегративного навчання на основі синергетичного підходу до освітнього
процесу. Інтегровані уроки сприяють формуванню цілісної картини світу у дітей,
розуміння зв'язків між явищами у природі, суспільстві і світі в цілому, сприяють
більш міцному засвоєнню знань, спонукають до пошукової та дослідницької
діяльності.
Планом лекції передбачено визначення сутності та особливостей
інтегрованого навчання, його переваг. Цікавими для ознайомлення є стратегії
розвитку критичного мислення (яке розглядаємо, як ментальний процес),
зокрема, «Брейнстормінг», «Асоціативний кущ (гронування»), «Кубування»,
технологія «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» та
організаційні системи Daily 5 (Читання і письмо) і Daily 5 (Математика).
Магістранти зможуть дати ґрунтовні відповіді на запитання: «Для чого потрібно
розвивати критичне мислення? Що воно дає людині, і зокрема, здобувачам
освіти?»
На практичному занятті з означеної теми пропонуємо до розгляду такі
питання:
1. Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання
учнів початкових класів.
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2. Практика ранкових зустрічей у Новій українській школі.
3. Стратегії розвитку критичного мислення.
Утім, магістранти дискутують на тему «Традиційне предметне навчання та
інтегроване навчання»; розробляють практичні поради щодо проведення
інтегрованих уроків; складають конспекти інтегрованих уроків з використанням
інноваційних методів навчання. Приміром, можна навести декілька міркувань
магістрантів:
Богдана В.: «Перебуваючи на практиці у школі, цікавим був досвід
складання конспектів інтегрованих уроків з використанням інноваційних
методів навчання. Інтегроване навчання у початковій школі – це вимога часу, це
творчість, це добре, адже дітей молодшого шкільного віку дорослі називають
«чомусиками», тому їм цікаво пізнати світ у його цілісності та усвідомити себе
у цьому світі. А як чудово поєднувати уроки математики та природознавства,
пропонуючи дітям, скажімо, задачі природничого змісту. Або дати змогу учням
слухати музичний твір під час виконання малюнка».
Галина Д.: «Практика у школі дала можливість нам зрозуміти, що
учителю-початківцю слід враховувати те, що учень початкових класів не може
довго сприймати одноманітної інформації, і саме поєднання на уроці двох-трьох
навчльних предметів забезпечує активізацію пізнавальної діяльності школярів,
стимулює інтерес до навчання, показує взаємозв’язок дисциплін із життям.
Також учителі початкових класів є багатопредметниками і тому їм під силу
втілити інтегроване навчання у реальність».
Пропонуємо теми наукових повідомлень «Метод Lapbook: яскраво, творчо,
пізнавально», «Дебати як інструмент розвитку критичного мислення
здобувачів освіти».
Доцільною для вивчення є тема «Інтерактивне навчання як інноваційна
технологія організації освітнього процесу». Вивчення теми спрямоване на
розширення знань здобувачів вищої освіти про особливості інтерактивного
навчання, інтерактивних методів навчання та їх застосування у закладах освіти.
Як показує досвід, формування особистості і її становлення відбувається у
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процесі навчання, при дотриманні певних умов: створення позитивної
атмосфери для навчання; відчуття рівного серед рівних; забезпечення
позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; усвідомлення
особистістю цінності колективно зроблених висновків; можливість вільно
висловити свою думку і уважно вислухати співрозмовника; учитель не є засобом
«похвали і покарання», а другом, порадником. Усім цим умовам відповідають
інтерактивні технології, які створюють необхідні умови для становлення й
розвитку особистості. Слово «інтерактив» походить з англійської мови від слова
«inter» взаємний і «асt» діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до
взаємодії,

діалогу.

Тому

ми

презентуємо

детальний

опис

технологій

інтерактивного навчання «Карусель», «Акваріум», «Розігрування ситуації в
ролях (рольова гра, імітація)», Ток-шоу», «Коло ідей», «Метод «Прес»»,
«Мозаїка», «Навчання на базі кейсів», «Світове кафе», «Дискусія», «Відкритий
простір», «Дебати».
На практичних заняттях здобувачі вищої освіти розглядають такі питання:
1. Інтерактивний урок, його структура.
2. Використання дискусій, тренінгів, рольових та ділових ігор у освітньому
процесі початкової школи.
3. Оцінювання навчальних досягнень учнів на інтерактивному уроці.
У процесі вивчення теми магістранти розробляють інтерактивні вправи
для навчання учнів початкових класів, пропонують основні правила організації
інтерактивної роботи на уроках. Цікавою для написання твору-міркування є
тема:

«Розвиток

критичного

мислення

здобувачів

освіти

в

умовах

інтерактивного навчання».
Наступна тема лекційного заняття – «Проєктне навчання» − спрямована
на ознайомлення здобувачів вищої освіти з сутністю та метою проєктного
навчання. Відомо, сьогодні актуальним постає питання про Нову українську
школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного,
соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати
демократичну державу. Сучасний заклад освіти повинен допомогти учням
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відчувати себе впевненими на ринку праці, уміти адаптуватися до соціальних
змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до
самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації освітнього процесу,
які дозволили б: забезпечити високий інструментальний рівень знань
випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;
формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне
мислення; формувати в учнів цілісну картину світу; грамотно працювати з
інформацією тощо.
Проєктне навчання (project-based learning) є ефективним і актуальним
підходом до викладання та навчання, оскільки створює умови творчого
саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти, формує усі необхідні життєві
компетенції. Технологія проєктів вважається одним із найперспективніших
методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто
навчається, підвищує мотивацію до навчання і сприяє розвитку інтелектуальних
здібностей, формує навички пошуково-дослідницької діяльності. Також при
вивченні цієї теми можна детально розглянути типи проєктів та основні етапи
проєктної діяльності, визначити переваги проєктного навчання. Для розгляду на
практичних заняттях пропонуємо такі питання:
1. Особливості проєктної діяльності молодших школярів.
2. Роль педагога в організації проєктної діяльності здобувачів освіти.
3. Роль батьків у проєктній діяльності учнів.
4. Організація STEM-освіти у початковій школі засобами проєктів.
Цікавою для вивчення є тема лекції «Технології проблемного навчання та
розвитку творчої особистості». План лекційного заняття
обґрунтування

проблемного

навчання

як

складової

передбачає

сучасних

освітніх

технологій, аналіз основних педагогічних функцій проблемного навчання та
характеристику основних його етапів.
Проблемне навчання (Problem-Based Learning) – це метод навчання, у
якому реальні складні проблеми використовуються як освітній інструмент.
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Навчання, що ґрунтується на вирішенні завдань, стимулює застосовувати
навички критичного мислення та вирішення проблем за обмежений час і надає
справжній досвід, який сприяє активному процесу вивчення, допомагає
систематизувати знання та природно інтегрує навчання у закладі освіти й
реальне життя.
Другий змістовий модуль передбачає перевірку засвоєних під час
лекційних, практичних занять та самостійної роботи знань за допомогою
запропонованого нами переліку питань для самоконтролю, а також модульної
контрольної роботи. Модульна контрольна робота розрахована на два варіанти і
передбачає по три питання для кожного варіанта. Питання модульної
контрольної роботи перечислені нижче:
Варіант 1.
1. Охарактеризуйте проблему традицій та інновацій у сучасному освітньому
просторі.
2. Проаналізуйте мету і головні компоненти Концепції «Нова українська
школа».
3. Розкрийте сутність та структуру інноваційної діяльності сучасного
педагога.
Варіант 2.
1. Проаналізуйте нормативно-правове забезпечення організації інноваційної
діяльності в системі освіти України.
2. Охарактеризуйте принципи Державного стандарту початкової освіти.
3. Розкрийте сутність педагогічного новаторства у системі освіти.
Третій змістовий модуль починається із вивчення теми «Готовність
педагога до інноваційної діяльності», яка знайомить здобувачів вищої освіти із
основними компонентами та структурою професійної готовності педагога до
інноваційної діяльності. Тема дозволяє охарактеризувати такі наукові категорії
як: «інноваційна педагогічна діяльність», «передовий педагогічний досвід»,
«педагогічний експеримент», «експеримент у галузі освіти», «інноваційна
компетентність

педагога».

Визначено,

що

професійна

готовність

до
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інноваційної діяльності є передумовою ефективної діяльності педагога,
максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу.
Детально розглянуто професійні та особистісні якості учителя НУШ,
професійно готового здійснювати інноваційну діяльність.
Цікавими є питання, які розглядаються на практичному занятті на тему
«Інноваційна діяльність педагога в умовах Нової української школи»:
1. Готовність вчителя до інноваційної діяльності як педагогічна проблема.
2. Форми залучення педагога до інноваційної діяльності.
3. Діагностика рівня сформованості готовності педагога до освоєння
інноваційних педагогічних технологій.
4. Педагогічне новаторство у системі освіти. Технологія портфоліо.
5. Педагогічна творчість як основа створення освітніх інновацій.
6. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність.
На занятті здобувачі вищої освіти пропонують методики для діагностики
спрямованості педагога на інноваційну діяльність; методики вивчення
креативності педагога; діагностики рівня інноваційної культури педагога.
Віталія П.: «Впровадження інновацій у освітній процес потребує
спеціальної

підготовки,

оскільки

інноваційна

діяльність

вчителя

має

розпочинатись із глибокого критичного аналізу усіх аспектів його професійної
діяльності, ознайомлення та вивчення передового педагогічного досвіду».
Наступною темою цього модуля є «Застосування інформаційнокомунікаційних технології у професійній діяльності сучасного педагога». Тема
знайомить

із

поняттями

«інформатизація»,

«інформаційно-комунікаційні

технології» та дозволяє розкрити їх роль у формуванні інформаційної
компетентності сучасного педагога. Формування інформаційної компетентності
(ІК) учителя розглядається як невід’ємна складова реформи системи освіти,
основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог
інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та
формування

компонентів

інформаційної

культури.

Продемонстровано
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прикладами, яким чином використовуються ІКТ у роботі учителя початкових
класів.
Для розгляду на практичних заняттях пропонуються питання:
1. Мобільне навчання у системі сучасних освітніх технологій.
2. Мультимедійні технології навчання у початкових класах.
3. Технології «перевернутого навчання» у початковій школі.
4. Використання ігрових технологій на уроках у початкових класах.
Крім того, магістранти складають розповіді, пишуть есе, наукові
повідомлення та обґрунтовують власні міркування на теми: «Онлайн-освіта: за
і проти», «Вікіпедія – ворог чи друг у навчання?», «Цифрова грамотність
учителя початкових класів Нової української школи», «Елементи STEM-освіти
у початковій школі», «Самопрезентація педагога на Фейсбук – вимога часу та
професійні можливості», «Відеоролики як засіб підвищення навчальної
мотивації покоління Z», «Комп’ютер негативно впливає на формування
особистості: так чи ні?».
Третій змістовий модуль передбачає проведення практичного заняття на
тему «Особливості інклюзивного навчання». Нами було запропоновано такі
питання для обговорення:
1. Інклюзивна освіта: сутність, мета, завдання і принципи впровадження.
2. Компетентність учителя як запорука ефективності інклюзивного навчання.
3. Організація роботи педагогічного персоналу з дітьми з особливими
освітніми потребами.
4. Оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі.
5. Напрями та форми роботи із батьками дітей з особливими освітніми
потребами.
Тема практичного заняття знайомить із поняттями «інклюзія», «інклюзивна
освіта», інклюзивне навчання», «інклюзивна школа», «інклюзивне освітнє
середовище», «інклюзивно-ресурсний центр», «діти з особливими освітніми
потребами», «мейнстримінг» тощо. Окрім цього, нами запропоновано один з
видів самостійної роботи – підготовку та оприлюднення наукових повідомлень

360
на

запропоновану

тему

(«Використання

методу

пісочної

терапії

як

ефективного засобу навчання та виховання учнів з особливими освітніми
потребами», «Використання сучасних комп'ютерних технологій в закладах
освіти з інклюзивним навчанням», «Співпраця педагогічного персоналу та
родини учнів з особливими освітніми потребами: педагогічний всеобуч щодо
використання інноваційних методів», «Життя без обмежень – історія людинилегенди Ніка Вуйчича»).
Мар’яна Д.: «Я обрала свою омріяну професію – учитель початкових
класів. І з великим задоволенням попрацювала б із дітьми з особливими
освітніми потребами. Знаю, що це дуже складно, але хотілося б спробувати
свої сили. Адже практика навчання таких дітей у звичайній школі активно
застосовується у світі і це дозволяє «особливим дітям» розвиватися у
звичайному соціумі».
Наталя К.: «Я працюю асистентом вчителя у інклюзивному класі. Можу
сказати, що діти з особливими потребами навчаються за тією ж самою
програмою, що і звичайні діти, але щось їм вдається, а щось ні. Моя робота
полягає у тому, щоб підібрати різні методи і завдання, за допомогою яких я
зможу краще пояснити тему цим учням, окрім того, я ще й працюю з цілим
класом».
Навчальною

та

робочою

програмами

дисципліни

«Педагогічна

інноватика» заплановано проведення підсумкового контролю якості засвоєння
здобувачами вищої освіти навчального матеріалу у вигляді іспиту. З цією метою
нами підготовлено перелік питань, які винесено на екзамен.
На завершення вивчення навчальної дисципліни «Педпгогічна інноватика»
магістранти висловили свої думки та побажання:
Софія Я.: «Педагогічна інноватика» саме та дисципліна, яка дала нам
можливість зрозуміти та вивчити багато нового. Саме після її вивчення кожен
із нас взяв для себе щось цікаве. Ми детальніше ознайомились з поняттям
критичного мислення, дізнались, як розвинути його у молодших школярів,
вивчили багато інноваційних методів та інтерактивних технологій, які в
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подальшому

будемо

застосовувати

у

своїй

практиці.

Крім цього, це були незвичайні пари, оскільки проводилися у різній формі,
насичені цікавими завданнями. Це було справді ІННОВАЦІЙНО!».
Анна Х.: «Педагогічна інноватика − це один з тих предметів, що
відкривають нам двері у великий світ професійної педагогічної інноваційної
діяльності, тому дякую за ключик до них... Точно залишу ці двері відчиненими,
бо знаю, що I'll be back...».
Вікторія Д.: «Кожному сучасному вчителю варто знати інноваційні
цікавинки.

Адже

надзвичайно

важливо

йти

в

ногу

з

часом,

самовдосконалюватись і ставати кращою для себе та для своїх учнів. З
впевненістю можу сказати, що предмет «Педагогічна інноватика» став
сходинкою до нових можливостей і розширення знань про сучасну освіту. Я
більше дізналася про те, які інноваційні форми і методи слід використовувати,
щоб урок був цікавий для учнів, як розвивати критичне мислення і які проблеми
та труднощі стоять перед сучасною освітою. Дуже хочу, щоб в майбутньому
діти з радістю в очах і запалом в серці відвідували мої уроки, і робитиму все для
здійснення цього».
З огляду на інтердисциплінарність проблеми професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності не можливо
розкрити весь зміст у процесі викладання лише однієї дисципліни. Тому
вважаємо за необхідне, представити зміст професійної підготовки до
інноваційної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін (на прикладі
тренінгу «Демократична школа – простір інноваційних освітніх можливосте»
в рамках вивчення теми «Інноваційна діяльність педагога в умовах Нової
української школи»). Тренінг розрахований на 3 годин: Максимальна кількість
учасників тренінгу – 10 осіб.
Тренінг складається зі вступної, основної та заключної частин. Вступна
частина передбачає підготовку учасників тренінгу до сприйняття нової
інформації (30 хв.). Основна – передбачає отримання та засвоєння нових знань
(2 год.). Заключна – передбачає оцінку та аналіз отриманих знань і умінь,
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рефлексію (30 хв.). Кожна частина розрахована на певний час виконання;
передбачає наявність обладнання, використання певних методів і форм роботи,
рекомендації щодо проведення.
Вступна частина проходить за таким планом:
1. Привітання (знайомство з усіма учасниками тренінгу). Учасникам
пропонуємо по колу назвати свої імена наступним чином: 1-ий учасник називає
своє ім'я і придумує на першу букву свого імені слово, що характеризує його
(наприклад, Лариса ‒ ласкава); 2-й учасник говорить ім'я і характеристику
першого і називає своє ім'я і характеристику; 3-ій називає імена і характеристики
1-го і 2-го і називає свої і т.д.
2. Визначення основних правил тренінгу. Прийняття правил поведінки є
корисним для створення у групі атмосфери довіри, співробітництва та
ефективної роботи. Дотримання правил упродовж тренінгу є зручним засобом
регулювання взаємодії між усіма учасниками. Вони можуть доповнити та
корегувати озвучені правила. Правила можна записати на великому аркуші
паперу, який буде представлений упродовж усього тренінгу. Можливі варіанти
правил: добровільна участь у занятті; говорити лише від свого імені; бути
толерантним та поважати усіх учасників тренінгу; цінувати час; бути активним;
не критикувати, адже кожен має право на власну думку.
3. Оголошення теми, мети та завдань тренінгу, а також знайомство з
планом-графіком тренінгу (короткий план тренінгу, час проведення тренінгу,
перерви тощо). Мета тренінгу: сформувати навички роботи в групах; розвинути
уміння співпрацювати, вести діалог, висловлювати власну думку та толерантно
слухати думку інших; сформувати уміння критично мислити, класифікувати,
аналізувати та ранжувати інформацію, проектувати власну інноваційну
діяльність з урахуванням реалій життя; навчити учасників тренінгу генерувати
нові ідеї, опираючись на власний досвід, знання та практичні уміння; правильно
добирати інноваційні методи, прийоми, засоби, форми роботи з молоддю, які
сприяють формуванню у них громадянської компетентності, створенню
інноваційного освітнього простору, формування нового типу громадянина: не
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лише освіченого, а й активного – здатного зробити свій внесок у життя
демократичного суспільства.
Завдання тренінгу: формувати ціннісні орієнтації, спрямовані на
професійну інноваційну діяльність фахівців у демократичних закладах освіти;
сприяти усвідомленню учасниками свого творчого потенціалу та креативності,
подолання стереотипів та бар’єрів, які обмежують творчий потенціал, отримання
зворотного зв’язку від учасників заняття.
Основна частина проходить за таким планом:
1. Інформаційне

повідомлення.

Визначення

поняття

«інноваційна

діяльність», «демократична школа» (20 хв.).
2. Прийоми аналізу якості інформації:
– розмежування суджень, припущень і тверджень (20 хв.).
– прийом використання певних запитань (20 хв.).
На етапі заключної частини учасники тренінгу формулюють
особистісне

ставлення

до

отриманих

переосмислення власних уявлень з

знань.

Відбувається

активне

урахуванням отриманих знань.

Учасникам тренінгу пропонують висловити враження від проведеного
тренінгу та відповісти на такі запитання:
– чи досягнуті Ваші сподівання щодо участі у тренінгу?
– що нового Ви дізнались із тренінгу?
– що для Вас не було новим у тренінгу?
– які з використаних на тренінгу прийомів, на Ваш погляд, найбільш
доречно використовувати у повсякденному житті?
Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можемо зробити висновок,
що зміст професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти
багатоаспектний і характеризується високим ступенем міждисциплінарності,
яка дозволяє розглядати проблему у складі нормативних навчальних дисциплін
(гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, дисципліни природничонаукової (фундаментальної) підготовки, дисципліни професійної і науково-

364
практичної підготовки), так і у складі вибіркових навчальних дисциплін за
вибором студентів, до яких належать спецкурси.
Аналіз результатів експерименту показав, що майбутні магістри початкової
освіти розуміють сутність поняття «інноваційна діяльність», добре оволоділи
знаннями про сутність і компоненти професійної готовності до інноваційної
діяльності та необхідність її формування. Опитування магістрантів підтвердило
наявність позитивних змін у структурі їхньої професійної готовності до
інноваційної діяльності.

5.4. Визначення

ефективності

системи

професійної

підготовки

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Визначення ефективності системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності здійснювалось після
формувального експерименту. Контрольним етапом дослідження охоплено дві
академічні групи магістрантів першого року навчання педагогічного факультету
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Група
131-М склала експериментальну групу дослідження (n=215), інша, 111-М –
контрольну групу дослідження (n=210). Групи обрано рандомно (випадково),
після чого здійснено порівняння між групами та порівняння груп з
констатувальною вибіркою. Порівняння експериментальної та контрольної груп
до початку впровадження системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності підтвердило відсутність значущих
розбіжностей

за

досліджуваними

показниками.

Експериментальна

та

контрольна групи не мали суттєвих відмінностей. Статевий склад двох груп
також майже був однаковим: в експериментальній групі – один учасник
чоловічої статі, у контрольній також один, решта жіночої статі, що зумовлено
особливістю професії. Незначущою є перевага показника коефіцієнта знань про
інноваційну діяльність за тестовими запитаннями, Ктз контрольної групи над
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експериментальною: середнього рівня (n=14; 73,68%). Також незначною є
перевага

показника

коефіцієнта

знань

про

інноваційну діяльність

за

розгорнутими відповідями, Кок експериментальної групи над контрольною:
низького рівня (n=4; 22,22%). Показники рівнів коефіцієнтів знань всіх
досліджуваних мали значення у діапазоні значень (Ктз=13–27; Кок=6–20).
Перейдемо до аналізування результатів, що характеризують коефіцієнти
знань Ктз і Кок. Розглянемо основні результати впровадження системи
професійної підготовки на основі порівняння показників коефіцієнтів знань
досліджуваних до і після формувального експерименту (за результатами
авторської анкети) (див. табл. 5.18).
Таблиця 5.18
Показники коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність
експериментальної групи до і після формувального експерименту
№ Коефіцієнт знань

1
2
1. Коефіцієнт
знань про
інноваційну
діяльність за
тестовими
запитаннями,
Ктз
2. Коефіцієнт
знань про
інноваційну
діяльність за
розгорнутими
відповідями,
Кок

Рівень
коефіцієнта
знань
3
високий

До
експерименту
n=215
n
%
4
5
2
11,11

Після
експерименту
n=215
n
%
6
7
5
27,77

середній

13

72,22

12

66,67

низький

3

16,67

1

5,56

високий

1

5,56

4

22,22

середній

13

72,22

13

72,22

низький

4

22,22

2

11,11

T-критерій
Коеф.
Вілкоксона, значущості,
Тп,* Тн**
p≤0,05
8
позитивні
212,00
негативні
20,00

9
0,000

позитивні
148,00
негативні
22,00

0,000

Примітка: Тп* – сума позитивних рангів Т-критерія Вілкоксона; Тн** – сума
негативних рангів Т-критерія Вілкоксона.

Порівняння результатів показників коефіцієнтів знань експериментальної
групи до і після формувального експерименту, підтвердило ефективність
розробленого навчально-методичного комплексу «Педагогічна інноватика».
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Значущі зміни встановленого за допомогою Т-критерія Вілкоксона, який
застосовують для непараметричних критеріїв. Рекомендовано застосовувати цей
критерій за наявності двох зв’язаних вибірок. Констатовано результати
застосувавши програму SPSS v. 21.0. З таблиці видно, що зафіксовано значущі
позитивні зміни показника коефіцієнта знань про інноваційну діяльність за
тестовими запитаннями, Ктз (Тп=212,00; p=0,000) та значущі позитивні зміни
коефіцієнта знань про інноваційну діяльність за розгорнутими відповідями, Кок
(Тп=148,00; p=0,000). Констатуємо, що створені нами формувальні впливи
забезпечили результат у інформаційно-змістовому критерії. Безумовно, що цей
критерій зв’язаний з когнітивною готовністю та готовністю діяти у контексті
інноваційної діяльності майбутніх магістрів. Звернемо увагу, що у табл. 5.17
подано позитивні і негативні значення суми рангів Т-критерію Вілкоксона. Ці
показники є свідченням того, що мали місце не тільки позитивні розвивальні і
формувальні впливи, але й зафіксовано негативні «зсуви» значень у емпіричних
показниках магістрантів. Далі переходимо до розгляду змін у досліджуваних
показниках контрольної групи (див. табл. 5.19).
Порівняння результатів показників коефіцієнтів знань контрольної групи
(n=210), у якій не проводилися формувальні впливи, також засвідчило деякі
позитивні зміни. Тільки значущих змін в коефіцієнтах знань не зафіксовано,
отже констатуємо, що зміни є позитивними, але не є значущими.
Таблиця 5.19
Показники коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність
контрольної групи до і після формувального експерименту
№

Коефіцієнт
знань

1
1.

2
Коефіцієнт
знань про
інноваційну
діяльність за
тестовими

Рівень
До
Після
T-критерій
Коеф.
коефіцієнта експерименту експерименту Вілкоксона, значущості,
знань
n=210
n=210
Тп,* Тн**
p≤0,05
n
%
n
%
3
4
5
6
7
8
9
високий
середній

2
14

10,53
73,68

3
12

15,79
63,16

позитивні
54,00
негативні
22,00

0,165
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запитаннями,
Ктз
2.

Коефіцієнт
знань про
інноваційну
діяльність за
розгорнутими
відповідями,
Кок

низький

3

15,79

4

21,05

високий

1

5,26

1

5,26

середній

13

68,42

14

73,69

низький

5

26,32

4

21,05

позитивні
48,00
негативні
24,00

0,243

Примітка: Тп* – сума позитивних рангів Т-критерія Вілкоксона; Тн** – сума
негативних рангів Т-критерія Вілкоксона.

У таблиці подано, що зафіксовані в контрольній групі зміни коефіцієнтів
знань Ктз (Тп=54,00; p=0,165) і Кок (Тп=48,00; p=0,243) є незначними, у той же
час, констатуємо, що вони також позитивні. Зазначимо, що різниця між
показниками коефіцієнтів знань Ктз (Тп=212,00; Тн=20,00; p=0,000) і Кок
(Тп=148,00; Тн=22,00; p=0,000) експериментальної групи і показниками
коефіцієнтів знань Ктз (Тп=54,00; Тн=22,00; p=0,165) і Кок (Тп=48,00; Тн=24,00;
p=0,243) контрольної групи, показує результат впровадження навчальнометодичного комплексу «Педагогічна інноватика». Далі проаналізовано зміни в
показниках експериментальної та контрольної групи після формувального
експерименту (див. табл. 5.20).
Таблиця 5.20
Показники коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність
експериментальної та контрольної груп
після формувального експерименту
№

1
1.

Коефіцієнт знань

2
Коефіцієнт знань
про інноваційну
діяльність за
тестовими
запитаннями, Ктз

Рівень
коефіцієн
та знань

ЕГ*
n=18
n
%

КГ**
n=19
n

%

3

4

5

6

7

високий

5

27,77

3

15,79

середній

12

66,67

12

63,16

низький

1

5,56

4

21,05

UКоеф.
критерій значущості,
Маннаp≤0,05
Уітні
8
9

141,00

0,023
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2.
Коефіцієнт знань
про інноваційну
діяльність за
розгорнутими
відповідями, Кок

високий

4

22,22

1

5,26

середній

13

72,22

14

73,69

низький

2

11,11

4

21,05

161,50

0,028

Примітка: * ЕГ – експериментальна група; ** КГ – контрольна група.

Порівняємо дані показників коефіцієнтів знань про інноваційну діяльність
експериментальної та контрольної груп після формувального експерименту.
Зазначимо, що зміни доцільно фіксувати за допомогою U-критерія Манна-Уітні.
Критерій Мана-Уїтні – ранговий критерій для перевірки гіпотези про
рівність двох незалежних груп. Для його розрахунку треба поєднати значення
показника 2-х груп та приписати їм рангові значення за зростанням, після цього
розраховується сума рангів кожної з груп та робляться розрахунки за формулою:

Де:
n1 – Кількість випробуваних у групі 1
n2 – Кількість випробуваних у групі 2
nx – Кількість випробуваних у групіз більшою сумою рангів
Tx- більша з 2-х рангових сум.
Зазначимо, що при виборі критерію, врахували, що дві вибірки незалежні.
Цей критерій саме застосовують для двох незалежних вибірок, у яких
непараметричні значення. Встановлено, що впроваджена система професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, що
реалізована у експериментальній групі, має значущі позитивні зміни коефіцієнта
знань про інноваційну діяльність за тестовими запитаннями, Ктз (U=141,00;
p=0,023) та значущі позитивні зміни коефіцієнта знань про інноваційну
діяльність за розгорнутими відповідями, Кок (U=161,50; p=0,028). Отримані
показники за U-критерієм Манна-Уітні констатують значущі позитивні зміни у
незалежних вибірках і підтверджують ефективність навчально-методичного
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комплексу «Педагогічна інноватика»,

і доцільність його застосування.

Нагадаємо, що у контрольній групі комплекс «Педагогічна інноватика» не
проводився.
Висвітлимо результати, отримані на контрольному етапі дослідження, які
стосуються показників досліджуваних параметрів за усіма критеріями предмету
дослідження. Подамо порівняння результатів параметрів експериментальної та
контрольної груп після формувального експерименту, з встановленням
достовірності змін за U-критерієм Манна-Уітні (див. табл. 5.21).
Таблиця 5.21
Показники досліджуваних параметрів
експериментальної (n=215) та контрольної груп (n=210)
після формувального експерименту
№

Показник досліджуваних параметрів

U-критерій
Манна-Уітні

1
1.

2
Внутрішня мотивація, ВМ

3
111,00

Коеф.
значущості,
p≤0,05
4
0,024

2.

Зовнішня позитивна мотивація, ЗПМ

211,00

0,339

3.

Зовнішня негативна мотивація, ЗНМ

228,00

0,560

4.

Життєзабезпечення, Ж

241,00

0,161

5.

Комфорт, К

140,00

0,111

6.

Спілкування, С

154,00

0,044

7.

Загальна активність, ЗА

110,00

0,038

8.

Творча активність, ТА

124,00

0,045

9.

Соціальна корисність, СК

112,00

0,035

10.

Рівень обізнаності про передбачуваний перебіг подій,
ОПо

102,00

0,024

11.

Рівень очікуваного ставлення до учасників
міжособистісної взаємодії, ОСо

167,00

0,064

12.

Рівень очікуваних результатів діяльності, ОРо

131,00

0,033

13.

Рівень соціальних очікувань, РСОо

102,00

0,024

14.

Рівень сформованості здібностей педагога до
творчого саморозвитку, ЗТС

132,50

0,049
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15.

Цілі в житті, ЦЖ

110,00

0,038

16.

Процес, ПР

124,00

0,045

17.

Результат, РЗ

144,00

0,055

18.

Локус контролю – Я, ЛКЯ

142,50

0,054

19.

Локус контролю – життя, ЛКЖ

177,00

0,054

20.

Загальна осмисленість життя, ЗОЖ

121,00

0,033

21.

Загальна інтернальність, Із

172,00

0,034

22.

Інтернальність в галузі досягнень, Ід

142,50

0,054

23.

Інтернальність в галузі невдач, Ін

140,00

0,111

24.

Інтернальність у сімейних стосунках, Іс

241,00

0,061

25.

Інтернальність в галузі виробничих відносин, Ів

110,00

0,038

26.

Інтернальність стосовно здоров’я і хвороб, Іх

177,00

0,054

Порівняння досліджуваних показників експериментальної та контрольної
груп після впровадження системи професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності показує, що очікувано значущими
є позитивні зміни в низці показників. Досліджувані параметри мають такі
значення U-критерія Манна-Уітні: внутрішня мотивація, ВМ (U=111,00;
p=0,024), спілкування, С (U=154,00; p=0,044), загальна активність, ЗА (U=110,00;
p=0,038), творча активність, ТА (U=124,00; p=0,045), соціальна корисність, СК
(U=112,00; p=0,035), рівень обізнаності про передбачуваний перебіг подій, ОПо
(U=102,00; p=0,035), рівень очікуваних результатів діяльності, ОРо (U=131,00;
p=0,033), рівень соціальних очікувань, РСОо (U=102,00; p=0,024), рівень
сформованості здібностей педагога до творчого саморозвитку, ЗТС (U=132,50;
p=0,049), цілі в житті, ЦЖ (U=110,00; p=0,038), процес, ПР (U=124,00; p=0,045),
загальна

осмисленість

життя,

ЗОЖ

(U=121,00;

p=0,033),

загальна

інтернальність, Із (U=172,00; p=0,034), інтернальність в галузі виробничих
відносин, Ів (U=110,00; p=0,038).
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Отримані результати, що зведені в табл. 5.21, свідчать про значущі зміни,
що мали місце після проведення формувального експерименту у показниках
досліджуваних параметрів.
Продовжимо висвітлення результатів, отриманих на контрольному етапі
дослідження, які були подані графічно на констатувальному етапі дослідження і
стосуються розподілу досліджуваних за професійними типами за методикою
визначення професійного типу особистості (Дж. Голланд), що визначені у двох
варіантах, за другою частиною методики мотиваційної структури особистості
(В. Мільман) – розподіл за типами мотиваційного і емоційного профілів та за
методикою «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина) –
структура здібностей до творчого саморозвитку. Зазначені досліджувані типи
подано окремо, оскільки такі результати потребують якісного аналізування.
Також потрібно зважити на те, що сформовані типи досліджуваних мають високу
асиміляційну здатність. Досліджувані, під час окреслених формувальних
впливів, можуть не змінити свій тип досліджуваного параметру (див. табл. 5.22).
Таблиця 5.22
Параметри досліджуваних за методиками «ПТО», «МСО», «ЗПТС»
експериментальної та контрольної груп
після формувального експерименту
№

Досліджуваний тип

ЕГ*, n=18
n
%
3
4
«ПТО» (перший варіант)
16,67
3

1

2

1.

Реалістичний (Р)

2.

Інтелектуальний (І)

3

3.
4.

Соціальний (С)
Конвенційний (К)

5.
6.
1.
2.

КГ**, n=19
n
%
5
6
4

21,05

16,67

2

10,53

6
3

33,32
16,67

6
3

Підприємливий (П)

1

5,56

2

31,57
15,79
10,53

Артистичний (А)

2

11,11

2

10,53

«ПТО» (другий варіант)
3
1

16,67
5,56

3
1

15,79
5,26

Реалістичний (Р)
Інтелектуальний (І)
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6
4
3
2

31,58
21,05
15,79
10,53

4
3
7

21,05
15,79
36,84

4.

Соціальний (С)
7
38,88
Конвенційний (К)
4
22,22
Підприємливий (П)
1
5,56
Артистичний (А)
2
11,11
«МСО» (типи мотиваційного профілю)
Прогресивний (ПР)
7
38,88
Регресивний (РГ)
3
16,68
Імпульсивний (ІМ)
4
22,22
11,11
Експресивний (ЕК)
2

3

15,79

5.

Сплощений (СП)

11,11

2

10,53

4

21,05

6

31,58

6

31,58

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

2

3.

«МСО» (типи емоційного профілю)
Стенічний (СТ)
8
44,45
22,22
Астенічний (АСТ)
4
22,22
Змішаний стенічний (ЗСТ)
4

4.

Змішаний астенічний (ЗАСТ)

1.
2.

2

11,11

3

15,79

«ЗПТС»
1.

Активний саморозвиток (АС)

5

27,77

2

10,53

2.

Відсутня система саморозвитку (ВСС)

10

55,56

10

52,63

3.

Зупинений саморозвиток (ЗС)

3

16,67

7

36,84

Примітка: * ЕГ – експериментальна група; ** КГ – контрольна група.

Порівняння досліджуваних показників параметрів за методиками
«ПТО», «МСО», «ЗПТС» експериментальної та контрольної груп після
впровадження системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності показує, що якісними позитивними перевагами
є превалювання у експериментальній групі соціального типу (С) за методикою
«ПТО» (другий варіант) (n=7; 38,88), прогресивного типу мотиваційного
профілю (ПР) за методикою «МСО» (n=7; 38,88), стенічного типу емоційного
профілю (СТ) за методикою «МСО» (n=8; 44,45). Спостерігаємо суттєві якісні
зміни в формуванні здібностей педагога до творчого саморозвитку» за
методикою «ЗПТС» у параметрі «активний саморозвиток» (АС) (n=5; 27,77).
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Низький рівень
28

200

150

113

100
77

23
0

КК до ФЕ

40

35

136

140

37

38

Високий рівень
24

48

40

121
133

50

Середній рівень

154
157

143

80

52
12
КК після
ФЕ

МК до ФЕ

МК після
ФЕ

РК до ФЕ

35

22
РК після
ФЕ

ПК до ФЕ

16
ПК після
ФЕ

Примітка: КК − когнітивний компонент, МК – мотиваційний компонент,
РК – рефлексивний компонент, ПК – праксеологічний компонент
Рис.5.14. Динаміка рівнів компонентів професійної готовності майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
до та після формувального експерименту (ФЕ)
Контрольним етапом дослідження здійснено порівняння між групами та
порівняння груп з констатувальною вибіркою. Порівняння досліджуваних
показників експериментальної та контрольної груп після впровадження системи
професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності показує, що очікувано значущими є позитивні зміни в низці
показників.
Подана оцінка ефективності системи професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності переконливо свідчить, що
навчально-методичний комплекс «Педагогічна інноватика» сприяє формуванню
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності, налаштовує особистість на саморозвиток і самовдосконалення,
формує відкриту до інновацій, творчу особистість. Це означає, що ми правильно
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виокремили педагогічні умови моделювання системи професійної підготовки,
розробили навчально-методичний комплекс, що доводить правильність гіпотези.
Загальновідомо, що будь-яке теоретичне дослідження проблеми набуває
справжньої

вартісності

лише

за

умови

його

наукової

прогностики,

перспективного проектування. Педагогічна прогностика синтезує науковотеоретичні знання про освітню діяльність не лише на рівні статики, а й на рівні
динаміки, виявлення закономірностей і тенденцій її розвитку (Васянович, Г.,
2010, с. 306.). Не можемо не погодитися з думкою ученого Г. Васяновича про те,
що «у процесі педагогічного прогнозування важливі не стільки жорсткі
алгоритми послідовних операцій віддзеркалення майбутнього, скільки стиль
мислення,

характер

підходу,

загальна

структура

прогнозування,

яка

модифікується природою об’єкта, цілями, завданнями, засобами, можливостями
прогнозування тощо» Тому, на погляд науковця, теоретико-методологічні
дослідження набувають справжньої вартісності за умов не лише подальшого
розвитку науки, але й упровадження результатів у педагогічну практику
(Васянович, Г., 2010).
Однією із визначальних тенденцій сучасної вищої педагогічної освіти є
підготовка майбутніх фахівців, здатних творчо втілювали в практику принципи
гуманізації, гуманітаризації, демократизації, індивідуалізації та етнізації
навчання, аналізувати свої професійні можливості і на цій основі формувати
програму власного професійного зростання та професійної готовності до
інноваційної діяльності. Зміни у системі вищої педагогічної системи
відбувається в умовах відкритості освітніх систем, їх динамічності.
Наукові розвідки з означеної проблеми, аналіз нормативно-правових
документів у галузі освіти, проведене експериментальне дослідження дають
підстави для прогностичного обґрунтування системи професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Прогностичне обґрунтування професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції та
модернізації системи освіти показало, що вона має бути спрямована на якісні
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зміни у системі освіти, що зумовлюють появу нових правил і норм діяльності.
Зокрема триває пошук балансу між освітніми традиціями та інноваціями;
аналізуються інноваційні технології, освітні моделі, передовий досвід у
вирішенні певних проблем.
За результатами аналізу чинних на момент дослідження навчальних планів
і програм спеціальності 013 Початкова освіта, виявлено їх недостатнє
спрямування

на

формування

професійної

готовності

магістрантів

до

інноваційної діяльності. Вважаємо, що системна професійна підготовка
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності не може
обмежитися введенням окремого спецкурсу чи семінару. Інноваційний зміст та
форми його освоєння мають інтегративно наповнювати усі навчальні дисципліни
як професійно-педагогічного так і соціально-гуманітарного циклів. Також
інноваційна спрямованість має стати провідним принципом організації
виробничої педагогічної практики магістрантів та їхньої науково-дослідницької
діяльності. Тобто, специфіка підготовки сучасного фахівця повинна працювати
в умовах прогнозування запитів держави та суспільства в цілому.
Здійснене нами прогностичне обґрунтування професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності на рівнях:
На загальнодержавному рівні. У Національній стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року зазначено, що розбудова національної системи
освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах
суспільного

життя

потребує

креативного

осмислення

досягнутого

і

зосередження зусиль та ресурсів на розв’язання проблем щодо забезпечення
нової якості освіти, в тому числі професійної, що відповідає запитам особистості
і потребам ринку праці (Указ Президента України, 2013).
Пропонуємо такі зміни:
− оновлення законодавчої бази, що регламентує інноваційну діяльність
закладів вищої освіти;
− забезпечення престижу педагогічної професії;
− пріоритетне фінансування системи освіти;
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− розробка

й

апробація

нових

освітніх

програм

(інтегрованих,

дистанційних тощо) з підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр»
спеціальності 013 Початкова освіта;
− оновлення змісту навчальних планів; здійснити ґрунтовний аналіз
навчальних планів щодо збільшення аудиторних годин на вивчення
дисциплін інноваційного спрямування;
На рівні закладів вищої освіти:
− підвищення якості освіти за рахунок участі здобувачів вищої освіти та
викладачів у міжнародному процесі обміну знаннями;
− сприяти створенню інноваційного освітнього середовища у закладах
вищої освіти; сучасних навчальних аудиторій;
− розробляти програми обміну, що дозволяють магістрантам брати участь
в університетських програмах країн ЄС;
− випуск науково-інноваційної продукції, постійно оновлювати навчальнометодичні комплекси новими підручниками, посібниками, фаховою
пресою на електронних носіях;
− забезпечити матеріальне заохочення для викладачів, котрі розробляють
та активно впроваджують у освітній процес інноваційні форми роботи
та інноваційні технології, що сприяють формуванню професійної
готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності;
− постійна співпраця ЗВО зі стейкхолдерами;
− створення науково-дослідних лабораторій, метою діяльності яких є
розроблення інноваційних методик та технологій підговки вчителя Нової
української школи: ініціативного, творчого, здатного бути модератором
освітнього процесу, тьютором, фасилітатором, коучем, агентом змін.
На рівні особистості:
− сприяти формуванню здатності до творчого пошуку й реалізації нових
ідей, до самопрезентації та представлення результатів професійної
діяльності;
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− сприяти участі магістрантів у міжнародних програмах, форумах,
проектах, що забезпечить підвищення рівня їхньої професійної
готовності до інноваційної діяльності; організовувати та проводити
онлайн конференції та вебінари за участю науковців освітньої галузі;
− мотивувати здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних тренінгах;
організовувати навчання за кордоном, що дасть змогу поглибити знання
та удосконалити уміння і навички з обраної професії та забезпечить
професійне зростання в умовах сучасного інноваційного суспільства.
Перспективним убачаємо подальше виконання майбутніми магістрами
початкової освіти науково-дослідницьких проектів, участь у конференціях,
семінарах, навчальних тренінгах. Вирішальну роль у підвищенні ефективності
системи професійної підготовки магістрантів до інноваційної діяльності
надаємо інноваційному освітньому середовищу та освітньому простору закладів
вищої освіти. Для розширення меж, інтенсифікації, підвищення когерентності
середовища пропонуємо більш широке впровадження системи інноваційних
форм і методів організації взаємодії його суб’єктів: шкіл новаторства,
інноваційних центрів, лабораторій, творчих груп, форумів, майстер-класів тощо.
Таким

чином,

прогностичне

бачення

упровадження

результатів

дослідження обумовлено можливістю їх використання для комплексного
вирішення наявних суперечностей у системі професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності та інноваційної діяльності
закладів вищої освіти.
Висновки до розділу 5
З метою експериментальної перевірки гіпотези про те, що рівень
професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності можна підвищувати за допомогою упровадження та реалізації
розробленої системи професійної підготовки магістрантів до інноваційної
діяльності у закладах вищої освіти, нами було обрано метод педагогічного
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експерименту і проведено упродовж 2017-2020 рр. Педагогічний експеримент
об’єднав констатувальний, формувальний та узагальнюючий етапи.
У

ході

констатувального

експериментальним

шляхом

етапу

педагогічного

експерименту

важливість

когнітивного

підтвердили

(інформаційно-змістовий критерій), мотиваційного (особистісно-мотиваційний
критерій), рефлексивного (оцінно-рефлексивний критерій), праксеологічного
(операційно-діяльнісний

критерій)

компонентів

професійної

готовності

майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
На констатувальному етапі відбулося діагностування рівнів професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності, для
чого було визначено контрольну й експериментальну групи. У педагогічному
експерименті взяло участь 425 магістрантів спеціальності 013 Початкова освіта.
У ході теоретичного дослідження було доведено, що професійна
готовність майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності є
інтегративною єдністю усіх її компонентів, тому при її оцінюванні беремо за
основу сумарну сукупність усіх критеріальних балів.
Для визначення рівня професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності було використано методи, які
використовувалися для збору емпіричних даних дослідження: авторська анкета
«Рівень професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності», методика визначення професійного типу особистості»
(Дж. Голланд), методика вивчення мотивації професійної діяльності (К. Замфір,
модифікація

А. Реана),

методика

діагностики

мотиваційної

структури

особистості» (В. Мільман), опитувальник «Рівень соціальних очікувань»
(І. С. Попович), методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»
(І. В. Нікішина), тест «Сенсожиттєві орієнтації» (Дж. Крамбо та Л. Махолік,
адаптація Д. О. Леонтьєва), опитувальник «Рівень суб’єктного контролю»
(Дж. Б. Роттер, адаптація Є. Ф. Бажина, Є. А. Голинкіної, О. М. Еткінда).
Результати, отримані у ході констатувального діагностування, було
опрацьовано за допомогою методів математичної статистики: коефіцієнти
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кореляції Спірмена rs для пошуку взаємозв’язків між отриманими показниками;
λ-критерій

Колмогорова-Смирнова

для

перевірки

розподілів

значень

вимірюваних параметрів; дисперсійний аналіз ANOVA (Analysis of Variance)
Фішера F для зменшення співрозмірності чинників; t-критерій Ст’юдента для
незалежних змінних; U-критерій Манна-Уітні і T-критерій Ф. Вілкоксона для
порівняння отриманих емпіричних показників з їх подальшою якісною
інтерпретацією та змістовим узагальненням. Статистичну обробку емпіричних
даних, графічну презентацію, наочне ілюстрування та порівняння результатів
експериментальної роботи в графічних зображеннях і табличних формах
результатів здійснено за допомогою статистичних програм SPSS v. 21.0 та
MS Excel.
У ході експериментальної роботи розроблено та впроваджено у освітній
процес закладів вищої освіти навчально-методичний комплекс «Педагогічна
інноватика».
З метою перевірки ефективності системи професійної підготовки
магістрантів було проведено формувальний етап педагогічного експерименту, в
межах якого апробовано навчально-методичний комплекс

«Педагогічна

інноватика».
Якісний аналіз результатів формувального експерименту засвідчив
позитивну динаміку сформованості професійної готовності на високому та
середньому рівнях. Порівняння результатів показників коефіцієнтів знань
експериментальної групи до і після формувального експерименту, підтвердило
ефективність розробленого навчально-методичного комплексу «Педагогічна
інноватика».
Здійснено прогностичне обґрунтування професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти умовно на двох загальнодержавному рівні та рівні
закладів вищої освіти.
Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких
публікаціях автора (Цюняк, О., 2020 d, Цюняк, О., 2019 i, Цюняк, О., 2020 h).

380
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Узагальнення

результатів

педагогічного

дослідження

ефективності

системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності дало підстави для таких висновків:
1. Модернізація системи вищої освіти, активне входження України у
світовий освітній простір шляхом налагодження співробітництва, партнерства та
інтеграції, зростання ролі і значення інноваційної діяльності як у суспільстві, так
і в освітньому просторі, суттєво змінюють тенденції професійної підготовки
майбутніх педагогів у закладах вищої освіти та зумовлюють перегляд
утверджених підходів у підготовці майбутніх магістрів початкової освіти.
Бібліографічний аналіз проблеми дослідження дозволив проаналізувати
основні поняття «професійна підготовка», «професійна готовність», «система»,
«інноваційна діяльність». Професійну підготовку визначаємо як процес
навчання, що забезпечує формування в особистості теоретичних знань,
практичних умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності, а
професійну готовність − як результат професійної підготовки, психічний стан та
якісні особистісні характеристики, що визначають цей стан. Під «системою»
розуміємо комплекс цілісних елементів, які пов’язані між собою так, що зі
зміною одного елемента змінюються інші. Інноваційна діяльність тлумачиться як
сукупність різних за цілями та характером видів робіт, спрямованих на створення
нових оригінальних ідей, орієнтованих на зміну та оновлення освітнього
процесу.
Характеристика сутнісних ознак базових понять дослідження уможливила
інтерпретацію поняття «система професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності», яку трактуємо як сукупність
взаємопов’язаних структурно-функціональних компонентів, які сприяють
формуванню теоретико-методичних знань про інноваційну діяльність, мотивів
до інноваційної діяльності, активній взаємодії та співпраці з усіма учасниками
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освітнього процесу та професійної готовності до здійснення інноваційної
діяльності.
Використаний тезаурус дослідження цілком адекватний його предмету та
меті, що уможливило отримання нового наукового знання про системне
функціонально-змістове спрямування процесу професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
2. На підставі дослідження сучасного стану професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти виявлено, що традиційне навчання, яке
зорієнтоване на засвоєння великого обсягу теоретичної інформації, не
забезпечує належного рівня

сформованості професійної готовності до

інноваційної діяльності. Випускники магістратури мають досить глибокі
теоретичні знання, але часто не орієнтуються в інноваційному освітньому
просторі, не завжди можуть прийняти самостійні рішення, відійти від
стандартного зразка педагогічної діяльності, висловлювати незалежні судження
в нових умовах, передбачати можливі ситуації у взаємодії як з колективом, так і
з окремою особистістю.
Проаналізовані навчальні плани й програми підготовки майбутніх фахівців
освітнього рівня «Магістр» спеціальності 013 Початкова освіта засвідчують, що
змістова частина програм та їх реалізація у освітньому процесі закладів вищої
освіти частково забезпечують відповідний рівень теоретико-методичних знань,
практичних умінь і навичок у процесі здійснення інноваційної діяльності.
Змістове наповнення програм не сприяє формуванню у магістрантів мотивації
до інноваційної діяльності та прагненню опановувати нові форми і методи
навчання. Відтак, підготовка магістрантів до виконання завдань інноваційного
характеру є недостатньою, про що засвідчили результати констатувального етапу
експерименту.
3. Методологічними підходами, які визначають загальну спрямованість
дослідження

виокремлено:

системний,

синергетичний,

діяльнісний,

компетентнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, андрагогічний,
інноваційний. Системний підхід дає змогу розглядати систему професійної

382
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності як
сукупність взаємопов’язаних компонентів; синергетичний підхід забезпечує
здійснення професійної підготовки магістрантів як відкритих систем, здатних до
самоорганізації та розвитку; діяльнісний підхід сприяє формуванню професійної
готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності за
допомогою інноваційних форм, методів та засобів навчання; компетентнісний
підхід забезпечує формування інноваційної компетентності; акмеологічний
підхід стимулює майбутніх магістрів початкової освіти до обдумування стратегій
щодо планування власної інноваційної діяльності, розвитку творчого потенціалу,
виявлення й використання особистих ресурсів для досягнення успіху в
професійній

інноваційній

діяльності;

особистісно

орієнтований

підхід

спрямовує освітній процес закладів вищої освіти на особистість та формування
у неї відповідних професійних цінностей; андрагогічний підхід дає можливість
характеризувати магістранта як фахівця, який навчається упродовж усього
життя; інноваційний підхід забезпечує використання різноманітних інновацій у
освітньому процесі, основою яких є інтерактивність та максимальна
наближеність до реальної професійної діяльності.
Виокремлення та аналіз методологічних підходів спонукали до визначення
принципів професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти, що
реалізуються на методологічному рівні (науковості, наукової стратегії,
системності, нелінійності, цілісності, доступності, наступності, неперервності);
на загальнодидактичному рівні (наочності, активності, самостійності, творчості
й

професійно-педагогічної

спрямованості,

креативності,

інтеграції);

на

особистісному рівні (свідомості й інтерактивності, ціннісного ставлення до
знань, мобільності).
4. Розроблено структуру професійної готовності майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності як результату професійної
підготовки, що характеризується поєднанням когнітивного (знання про зміст
професії та інноваційної діяльності), мотиваційного (мотиви до інноваційної
діяльності та інтереси), рефлексивного (уміння аналізувати результати власної
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інноваційної діяльності) та праксеологічного (актуалізація інноваційної
компетентності) компонентів.
Когнітивний компонент зорієнтований на систему теоретико-методичних
знань про інноваційну діяльність та визначає зміст професійної підготовки.
Мотиваційний компонент забезпечує сформованість мотивів до інноваційної
діяльності

як

запоруки

самореалізації

і

саморозвитку

магістрантів;

зацікавленість інноваційною діяльністю як важливим джерелом професійних
потреб, особистісного росту, стійкий інтерес до творчості тощо. Рефлексивний
компонент визначає рівні розвитку власної самооцінки та дозволяє особистості
регулювати власну активність, впливати на систему норм і стандартів, управляти
навчальною та практичною діяльністю. Ефективність реалізації рефлексивного
компонента залежить від активної взаємодії усіх учасників освітнього процесу,
їхньої співпраці. Праксеологічний компонент

характеризується стійким

ставленням майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
5. Визначено сукупність педагогічних умов, що впливають на моделювання
системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності, провідними з яких стали:
а) інтеграція інноваційної діяльності в освітній процес закладів вищої
освіти (кількісні та якісні перетворення елементів системи професійної
підготовки, зміни у взаємозв’язкам між ними);
б) створення інноваційного освітнього середовища (наявність якісної
матеріально-технічної бази у закладах вищої освіти; інформаційний простір,
який реалізується через змістове наповнення усіх видів діяльності; поєднання
класичних методів навчання з інноваційними тощо);
в) формування у майбутніх магістрів початкової освіти мотивації до
інноваційної діяльності (встановлено, що саме мотивація відіграє провідну роль
у забезпеченні ефективності системи професійної підготовки магістрантів до
інноваційної діяльності);
г) оновлення змісту професійної підготовки, що сприяє формуванню у
магістрантів інноваційної компетентності та професійної готовності до
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інноваційної діяльності (поєднання теоретичної, практичної, самостійної та
науково-дослідницької діяльності магістрантів);
д) реалізація форм і методів організації професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Усі умови є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Реалізація комплексу
педагогічних умов забезпечує досягнення мети і завдань професійної підготовки,
а також узгодженість і взаємодію змісту, форм і методів підготовки магістрантів
до інноваційної діяльності.
6. Змодельована система професійної підготовки майбутніх магістрів
початкової освіти до інноваційної діяльності відображає взаємозв’язки і
взаємодію трьох взаємопов’язаних блоків:
– теоретико-методологічного: мета – професійна підготовка майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності; методологічні підходи
(системний, синергетичний, діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний,
особистісно орієнтований, андрагогічний, інноваційний) і принципи (науковості,
наукової

стратегії,

системності,

нелінійності,

цілісності,

доступності,

наступності, неперервності, наочності, активності, самостійності, творчості й
професійно-педагогічної спрямованості, креативності, інтеграції, свідомості й
інтерактивності, ціннісного ставлення до знань, мобільності); структура
професійної

готовності

(когнітивний,

мотиваційний,

рефлексивний,

праксеологічний компоненти);
– змістово-процесуального: педагогічні умови: інтеграція інноваційної
діяльності в освітній процес закладів вищої освіти; створення інноваційного
освітнього середовища; формування у майбутніх магістрів початкової освіти
мотивації до інноваційної діяльності; оновлення змісту професійної підготовки,
що сприяє формуванню у магістрантів професійної готовності до інноваційної
діяльності; реалізація форм і методів організації професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності;

зміст −

система психолого-педагогічних, методичних, спеціальних знань, практичних
умінь і навичок, зорієнтованих на інноваційну діяльність, а також поєднання
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теоретичної, практичної, самостійної та науково-дослідницької діяльності
магістрантів;

форми

(навчальні

заняття,

самостійна

робота,

науково-

дослідницька робота, практична підготовка, контрольні заходи)

і методи

(традиційні, інноваційні, інтерактивні, дистанційні);
– діагностувально-результативного: критерії (інформаційно-змістовий,
особистісно-мотиваційний, оцінно-рефлексивний, операційно-діяльнісний) та
рівні професійної готовності магістрантів до інноваційної діяльності (низький,
середній, високий); методики оцінки показників (інструментарій оцінки).
Цілісність змодельованої системи забезпечується єдністю її структурних
компонентів; точністю і повнотою їх системних характеристик.
Кількісний і якісний аналіз результатів формувального експерименту
засвідчив позитивну динаміку усіх критеріїв професійної готовності до
інноваційної

діяльності.

експериментальної

та

Порівняння

контрольної

груп

досліджуваних
після

показників

впровадження

системи

професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної
діяльності показує, що очікувано значущими є позитивні зміни в низці
показників.
7. На основі здійсненого наукового дослідження та отриманих результатів
визначено перспективи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності, які умовно можна виділити на рівнях:
на загальнодержавному рівні: оновити законодавчу базу, що регламентує
інноваційну діяльність закладів вищої освіти; забезпечити престиж педагогічної
професії; сприяти пріоритетному фінансуванню системи освіти; розробляти й
здійснювати апробацію нових освітніх програм (інтегрованих, дистанційних
тощо) з підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності
013 Початкова освіта; оновити зміст навчальних планів; здійснити ґрунтовний
аналіз навчальних планів щодо збільшення аудиторних годин на вивчення
дисциплін інноваційного спрямування;
на рівні закладів вищої освіти: сприяти створенню інноваційного
освітнього середовища у закладах вищої освіти, відкриттю сучасних навчальних
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аудиторій,

науково-дослідних лабораторій,

випуску науково-інноваційної

продукції; постійно оновлювати навчально-методичні комплекси новими
підручниками,

посібниками,

фаховою пресою на

електронних носіях;

забезпечити матеріальне заохочення для викладачів, котрі розробляють та
активно впроваджують у освітній процес інноваційні форми роботи та
інноваційні технології, що сприяють формуванню професійної готовності
майбутніх фахівців до інноваційної діяльності; постійно співпрацювати зі
стейкхолдерами;
на рівні особистості: сприяти формуванню здатності до творчого пошуку
й реалізації нових ідей, до самопрезентації; організовувати онлайн конференції
та вебінари за участю науковців освітньої галузі; мотивувати здобувачів вищої
освіти до участі у міжнародних тренінгах, програмах, форумах, проєктах, що
забезпечить підвищення рівня їхньої професійної готовності до інноваційної
діяльності; організовувати стажування магістрантів за кордоном у рамках
програм TEMPUS, Fulbright Graduate Student Program (Програма імені
Фулбрайта), ERASMUS+, Горизонт 2020, що дасть змогу поглибити знання та
удосконалити уміння і навички з обраної професії та забезпечить професійне
зростання в умовах сучасного інноваційного суспільства.
Таким

чином,

прогностичне

бачення

упровадження

результатів

дослідження обумовлено можливістю їх використання для комплексного
вирішення наявних суперечностей у системі професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності та інноваційної діяльності
закладів вищої освіти.
Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
Подальші наукові пошуки доцільно

спрямувати за

такими

найбільш

перспективними напрямами, як: моніторинг та управління якістю професійної
підготовки майбутніх педагогів; модернізація змісту професійної підготовки
фахівців освітнього рівня «Бакалавр» з урахуванням вимог сучасного ринку
праці; забезпечення наявності

якісних систем для організації професійної

387
підготовки освітян до різних видів діяльності; дослідження теоретикометодологічних та методичних засад професійної підготовки майбутніх учителів
середньої та старшої школи до інноваційної діяльності.
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14, 1. Одеса, 175−179. (Індексується у міжнародній наукометричній базі
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регіону (Івано-Франківськ,
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2019);
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сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2020); «Педагогіка і психологія
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перспективи,

відповіді

на

виклики

сьогодення» (Полтава, 2019); «Інновації в освіті і педагогічна майстерність
учителя-словесника» (Суми, 2019); «Інновації у професійній підготовці педагога
в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (Київ,
2019); «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на
виклики сьогодення» (Полтава, 2020);
регіональних: «Актуальні питання теорії та практики психологопедагогічної

підготовки

фахівців

в

умовах

сучасного

освітнього

простору» (Харків, 2016); «Наступність дошкільної та початкової освіти в
контексті соціальної мобільності» (Львів, 2017); «Підготовка вчителя нової
української школи: проблеми та шляхи їх вирішення» (Хмельницький, 2017);
«Стратегічний поступ освіти в умовах сталого розвитку Карпатського
регіону» (Івано-Франківськ, 2019); «Формування методичної компетентності
майбутніх педагогів для роботи в умовах Нової української школи» (Бурштин,
2019).
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Додаток Г
Методики визначення рівня професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Додаток Г-1
Авторська анкета
для визначення рівня професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
(відкриті запитання)
Шановні магістранти! Просимо Вас ознайомитись із запитаннями
анкети

та

об’єктивно

оцінити

Ваше

ставлення

до

проблеми,

що

досліджується. Просимо відповісти на запитання, що дозволить визначити
рівні професійної готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності.
Ваші відповіді допоможуть змоделювати систему професійної підготовки
майбутніх магістрів початкової освіти у ЗВО.
Вік ____________

Стать___________

1. Який зміст Ви вкладаєте у поняття «інноваційна діяльність»? (дайте власне
визначення цього поняття) __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Чи достатньо володієте знаннями про мету та завдання інноваційної
діяльності у закладах освіти?_______________________________________
3. Які основні компоненти інноваційної діяльності Ви можете назвати?_____
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. Які форми роботи у закладі вищої освіти, де Ви навчаєтеся, сприяють
формуванню професійної готовності до інноваційної діяльності?________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. На Вашу думку, чи створенні у Вашому закладі освіти необхідні педагогічні
умови для формування професійної готовності до інноваційної
діяльності?______________________________________________________
6. Чи замислювалися Ви над необхідністю використання інновацій у власній
діяльності?______________________________________________________
7. Чи налаштовані Ви на інноваційну діяльність у майбутньому?___________
8. Чи
умієте
Ви
проєктувати
процес
власної
інноваційної
діяльності?______________________________________________________
9. Чи підсилився після вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна
інноватика» Ваш інтерес до інноваційної діяльності? Якщо Ваша відповідь
«так», то що саме сприяло цьому?__________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Чи здійснюєте Ви самооцінку та самоаналіз власних здібностей, умінь та
якостей, які сприятимуть ефективній інноваційній діяльності у
майбутньому?_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(з варіантами відповідей)
1. Вкажіть мотиви, які спонукають Вас до інноваційної діяльності:
а) бажання стати професіоналом своєї справи;
б) можливість професійної кар’єри;
в) любов до дітей;
г) наявність здібностей та нахилів, які сприяють інноваційній діяльності;
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г) вимогливість до себе;
д) впевненість у собі;
е) здатність до творчого мислення;
є) інший варіант відповіді ______________________________________
2. Чи є пріоритетом для Вас здійснення інноваційної діяльності?
а) не замислювався над цим;
б) не вважаю це важливим;
в) не вважаю це важливим, але знаю що для цього необхідно робити;
г) вважаю це важливим;
д) вважаю це важливим, але не знаю, що для цього потрібно робити;
е) інший варіант відповіді______________________________________
3. До інноваційної діяльності під час вивчення «Педагогічної інноватики» мене
в найбільшій мірі мотивує:
а) зв'язок змісту дисципліни з життям;
б) особистість та професіоналізм викладача;
в) бажання стати хорошим фахівцем;
г) стиль педагогічного спілкування викладача зі студентами;
д) інноваційні форми та методи викладу матеріалу;
е) інший варіант відповіді______________________________________
4. Чи задоволені Ви рівнем власної інноваційної компетентності?
а) задоволений і прагну до подальших успіхів;
б) не задоволений;
в) не задоволений, але вважаю, що це важливо, і над цим мені варто
працювати;
г) не замислювався над цим;
д) інший варіант відповіді______________________________________
5. Чи використовуєте Ви під час навчання у ЗВО повною мірою власні здібності
для підвищення рівня професійної готовності до інноваційної діяльності?
а) намагаюся використовувати;
б) не завжди використовую;
в) не використовую;
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г) інший варіант відповіді______________________________________
6. Що, на Ваш погляд, найбільше сприяє забезпеченню якісної професійної
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
у ЗВО?
а) якість посібників і підручників з психолого-педагогічних дисциплін;
б) використання інноваційних методів навчання;
в) якість контролю за навчальною діяльністю магістрантів;
г) інший варіант відповіді______________________________________

Дякую за відповіді!
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Додаток Г-2
Визначення професійного типу особистості
Дж. Голланда (Дж. Холланда)
призначений для визначення професійної спрямованості

Тест
особистості.
Інструкція до тесту
Виберіть одну з двох пропонованих професій, але не з точки зору
престижності, а з точки зору її суті: «Чи можу я займатися даним видом
діяльності, чи хочу я цього?».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Перший варіант
Варіант А
Інженер-технолог
В’язальник
Кухар
Фотограф
Кресляр
Філософ
Вчений-хімік
Редактор наукового журналу
Лінгвіст
Лікар-психіатр
Завуч
Спортивний лікар
Нотаріус
Перфоратор
Політичний діяч
Садівник
Водій тролейбуса
Інженер-електронник
Маляр
Біолог
Телеоператор
Гідролог
Зоолог
Математик
Працівник дитячої кімнати
міліції
Вчитель
Вихователь
Економіст
Коректор
Завгосп

Варіант Б
Інженер-конструктор
Санітарний лікар
Набірний
Завідувач магазином
Дизайнер
Психіатр
Бухгалтер
Адвокат
Перекладач художньої літератури
Статистик
Голова профкому
Фельєтоніст
Постачальник
Карикатурист
Письменник
Метеоролог
Медсестра
Секретар-машиністка
Художник по металу
Окуліст
Режисер
Ревізор
Головний зоотехнік
Архітектор
Рахівник
Командир частини
Художник по кераміці
Завідувач відділом
Критик
Диригент
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Радіооператор
Налагоджувальник
Агроном-насіннєзнавець
Закрійник-модельєр
Археолог
Працівник музею
Вчений
Логопед
Лікар
Головний бухгалтер
Поет
Архіваріус

Спеціаліст з ядерної фізики
Монтажник
Голова колгоспу
Декоратор
Експерт
Консультант
Актор
Стенографіст
Дипломат
Директор
Психолог
Скульптор

Другий варіант
Варіант А
Варіант Б
Автомеханік
Авіаконструктор
Єгер
Інтерв’юер
Кондитер
Діловод
Пасічник
Адміністратор
Радіооператор
Актор
Астроном
Гід-екскурсовод
Бактеріолог
Коректор текстів
Зоолог
Брокер
Мінеролог
Актор цирку
Гувернантка
Працівник архіву
Священик
Голова адміністрації
Консультант
із Драматург
профорієнтаційної роботи
Фінансовий контролер
Директор
Шифрувальник
Мистецтвознавець
Директор магазину
Композитор
Горний інженер
Біофізик
Фермер
Репетитор
Маляр
Укладач каталогів
Мисливствознавець
Директор ринку
Електротехнік
Карикатурист
Біолог
Сімейний лікар
Вірусолог
Контролер-касир
Генетик
Менеджер
Гідробіолог
Письменник
Вихователь у дитячому садку
Кресляр
Інструктор із плавання
Начальник відділу збуту
Медична сестра
Манекенниця
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Набірник типографії
Переписувач нот
Начальник будівництва
Машиніст-тепловозу
Кравець
Рульовий моторист
Штукатур
Садівник
Редактор наукового журналу
Фізик-теоретик
Іхтіолог
Вчений-теоретик
Викладач іноземної мови
Тренер
з
лікувальної
фізкультури
Соціальний працівник
Продюсер телебачення

Торговець оптом
Музичний аранжувальник
Музикант-виконавець
Інженер-дослідник
Консультант служби знайомств
Регістратор
Підприємець
Танцюрист
Вчитель
Копіювальник креслень
Президент банку
Художник з інтер’єру
Контролер якості продукції
Постачальник
Художник-мультиплікатор
Режисер

Ключ до тесту
Перший варіант
Реалістичний
тип

1а
2а
3а
4а
5а
16а
17а
18а
19а
21а
31а
32а
33а
34а
Р

Інтелектуальний Соціальний Конвенційний Підприємливий Артистичний
тип
тип
тип
тип
тип

1б
6а
7а
8а
9а
16б
20а
22а
23а
24а
31б
35а
36а
37а
І

2б
6б
10а
11а
12а
17б
20б
25а
26а
27а
36б
38а
39а
41б
С

3б
7б
10б
13а
14а
18б
22б
25б
28а
29а
32б
40а
42а
38б
К

4б
8б
11б
13б
15а
23б
26б
28б
30ф
33б
35б
37б
39б
40б
П

5б
9б
12б
14б
15б
19б
21б
24б
27б
29б
30б
34б
41а
42б
А

1. Реалістичний тип: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 33, 34 - усі А.
2. Інтелектуальний тип: 1Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 16Б, 20А, 22А, 23А, 24А, 31Б, 35А,
36А, 37А.
3. Соціальний тип: 2Б, 6Б, 10А, 11 А, 12А, 17Б, 20Б, 25А, 26А, 27А, 36Б, 38А,
39А, 41Б.
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4. Конвенційний тип: ЗБ, 7Б, 10Б, 13А, 14А, 18Б, 22Б, 25Б, 28А, 29А, 32Б, 40А,
42А, 38Б.
5. Підприємливий тип: 4Б, 8Б, 11Б, 13Б, 15А, 23Б, 26Б, 28Б, 30А, ЗЗБ, 35Б, 37Б,
39Б, 40Б.
6. Артистичний тип: 5Б, 9Б, 12Б, 14Б, 15Б, 19Б, 21Б, 24Б, 27Б, 29Б, 30Б, 34Б,
41А, 42Б.
Другий варіант
Реалістичний
тип

1а
2а
3а
4а
5а
16а
17а
18а
19а
20а
31а
32а
33а
34а
35а
Р

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Інтелектуальний Соціальний Конвенційний Підприємливий Артистичний
тип
тип
тип
тип
тип

1б
6а
7а
8а
9а
16б
21а
22а
23а
24а
31б
36а
37а
38а
39а
І

2б
6б
10а
11а
12а
17б
21б
25а
26а
27а
32б
36б
40а
41а
42а
С

3б
7б
10б
13а
14а
18б
22б
25б
28а
29а
33б
37б
40б
43А

4б
8б
11б
13б
15а
19б
23б
26б
28б
30а
34б
38б
41б
43б

5б
9б
12б
14б
15б
20б
24б
27б
29б
30б
35б
39б
42

К

П

А

Другий варіант
Реалістичний тип (15): 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 31А,
32А, 33А, 34А, 35А.
Інтелектуальний тип (15): 1Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 16Б, 21А, 22А, 23А, 24А, 31Б,
36А, 37А, 38А, 39А
Соціальний тип (15): 2Б, 6Б, 10А, 11А, 12А, 17Б, 21Б, 25А, 26А, 27А, 32Б,
36Б, 40А, 41А, 42А.
Конвенційний тип (14): 3Б, 7Б, 10Б, 13А, 14А, 18Б, 22Б, 25Б, 28А, 29А, 33Б,
37Б, 40Б, 43А.
Підприємливий тип (14): 4Б, 8Б, 11Б, 13Б, 15А, 19Б, 23Б, 26Б, 28Б, 30А, 34Б,
38Б, 41Б, 43Б.
Артистичний тип(13): 5Б, 9Б, 12Б, 14Б, 15Б, 20Б, 24Б, 27Б, 29Б, 30Б, 35Б, 39Б,
42Б.
За кожний збіг з ключем нараховується 1 бал.

Обробка результатів
У другому варіанті необхідно нормувати результати за шкалами. Для
цього набрану респондентом кількість балів за кожною шкалою розділіть на
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число, яке в ключі стоїть в дужках поруч із назвою шкали (наприклад, для
реалістичного типу – це 15) і помножте на 100%.
Домінуючим у випробуваного є той тип за яким він набрав максимальну
кількість балів.
Інтерпретація результатів
Нижче наводяться назви типів з їх коротким описом та перераховуються
деякі професії, в яких представники відповідного типу зможуть найбільш повно
розкрити свої здібності, досягти успіху і особистого задоволення. Важливо
зазначити, що кожна людина володіє особистими якостями, характерними для
всіх шести типів, однак домінують при цьому риси всього лише одного або
декількох типів.
Реалістичному (Р) типу особистості властива емоційна стабільність,
орієнтація на сьогодення. Це чоловічий, несоціальний, емоційно стабільний тип.
Представники даного типу займаються конкретними об’єктами та їх практичним
використанням: речами, інструментами, машинами. Віддають перевагу
заняттям, що вимагають моторних навичок, спритності, конкретики.
Професії – механік, електрик, інженер, моряк, водій та ін.
Інтелектуальний (І) тип орієнтований на розумову працю. Він
аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. Замість роздумувати про
проблему він вважає за краще займатися реалізацією повязаних з нею рішень.
Йому подобається вирішувати завдання, що потребують абстрактного мислення.
Людин, які відносяться до цього типу, відзначаються дуже високим рівнем
розвитку як вербальних, так і природньо-математичних здібностей.
Соціальний (С) тип. Люди, які відносяться до цього типу, ставлять перед
собою такі цілі і завдання, які дозволяють їм встановити тісний контакт з
навколишнім соціальним середовищем. Володіють соціальними вміннями та
мають потребу в соціальних контактах. Прагнуть повчати, виховувати. Гуманні.
Здатні пристосуватися практично до будь-яких умов. Намагаються триматися
осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні та вирішують проблеми,
спираючись головним чином на емоції, почуття та вміння спілкуватися. Яскраво
проявляються організаторські та комунікативні вміння.
Професії – лікар, вчитель. Психолог, соціальний працівник та ін.
Конвенційний (К) тип. До цього типу відносяться люди, котрі віддають
перевагу чітко структурованій діяльності. З навколишнього середовища вони
обирають цілі, завдання та цінності, що виникають зі звичаїв й обумовлені
станом суспільства. Їм властиві серьозність, наполегливість, консерватизм,
старанність. Відповідно до цього їхній підхід до проблем носить стереотипний,
практичний та конкретний характер. Хоча в цього типу людей краще розвинуті
математичні здібності, вони володіють і непоганими навичками спілкування, але
уникають артистичної діяльності. Їм не властива спонтанність і оригінальність
мислення, рішення залежать від оточуючих людей. Вони погані організатори і
керівники.
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Підприємливий (П) тип. Люди цього типу обирають такі цілі, цінності
та завдання, які дозволяють їм проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність,
домінантність, реалізувати любов до пригод. Їм не до душі заняття, пов'язані з
ручною працею, а також ті, що вимагають посидючості, великої концентрації
уваги та інтелектуальних зусиль. Надають перевагу керівним ролям, за
допомогою яких можуть задовольнити свої потреби в домінантності та визнанні.
Активні, заповзятливі.
Професії – директор, журналіст, адміністратор, підприємець та ін.
Артистичний (А) тип. Людина, яка відноситься до цього типу,
відсторонюється від чітко структурованих проблем та видів діяльності, які
передбачають велике фізичне навантаження. У спілкуванні з оточуючими
спирається на свої безпосередні відчуття, емоції, інтуїцію та уяву. Їй
притаманний складний погляд на життя, гнучкість, незалежність суджень.
Властива несоціальність та оригінальність.
Професії – музикування, малярство, літературна творчість, фотографія,
театр та ін.
Джерело. http://tests.puet.edu.ua/files/test1-4.pdf.
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Додаток Г-3
Методика вивчення мотивації професійної діяльності
Кетелін Замфір у модифікації Артура Реан
Методика може застосовуватися для діагностики мотивації професійної
діяльності, у тому числі мотивації професійно-педагогічної діяльності. В основу
покладена концепція про внутрішню і зовнішню мотивації. Нагадаємо, що про
внутрішні типи мотивації слід говорити, коли для особистості має значення
діяльність сама по собі. Якщо ж в основі мотивації професійної діяльності
лежить прагнення до задоволення інших потреб зовнішніх по відношенню до
змісту самої діяльності (мотиви соціального престижу, зарплати і т.д.), то в
даному випадку прийнято говорити про зовнішню мотивацію. Самі зовнішні
мотиви диференціюються на зовнішні позитивні і зовнішні негативні. Зовнішні
позитивні мотиви, безсумнівно, більш ефективні і більш бажані з усіх точок зору,
ніж зовнішні негативні мотиви.
Інструкція
Прочитайте нижче перераховані мотиви професійної діяльності та дайте
оцінку із значущості для Вас за п'ятибальною шкалою.
Обробка
Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої
позитивної (ВПМ) і зовнішньої негативною (ЗНМ) у відповідності з наступними
ключами.
ВМ = (оцінка пункту 6 + оцінка пункту 7) / 2
ВПМ = (оцінка п.1 + оцінка п.2 + оцінка п.5) / 3
ЗНМ = (оцінка п. З + оцінка п. 4) / 2
Показником вираженості кожного типу мотивації буде число, укладене в
межах від 1 до 5 (в тому числі можливо і дробове).
Інтерпретація
На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний комплекс
особистості. Мотиваційний комплекс являє собою тип співвідношення між
собою трьох видів мотивації: ВМ, ВПМ і ВНМ.
До найкращим, оптимальним, мотиваційним комплексам слід відносити
наступні два типи поєднання:
ВМ> ВПМ> ВНМ і ВМ = ВПМ> ВНМ.
Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ВНМ>ВПМ>ВМ.
Між цими комплексами укладені проміжні з точки зору їх ефективності інші
мотиваційні комплекси.
При інтерпретації слід враховувати не тільки тип мотиваційного
комплексу, але і те, наскільки сильно один тип мотивації перевершує інший за
ступенем вираженості.
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Бланк відповідей
№
п/п
Мотив професійної
діяльності

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Зовсім
не
важливи
й

Не
Не зовсім
Важливий
важливий не важливий,
але й не дуже
важливий

Дуже
важливий

Грошовий заробіток
Прагнення
до
кар’єрного росту
Прагнення уникнути
критики зі сторони
керівників чи колег
Прагнення уникнути
можливих покарань чи
неприємностей
Потреба в досягненні
соціального престижу
і поваги зі сторони
інших
Задоволення
від
самого
процесу
і
результату праці
Можливість найбільш
повної самореалізації
в обраній діяльності

Джерело: Методика «Мотивація професійної діяльності» К. Замфір у
модифікації А. О. Реана. URL:http://um.co.ua/2/2-2/2-25189.html.
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Додаток Г-4
Методика діагностики
мотиваційної структури особистості
(В. Мільман)
Методика дозволяє виявляти деякі стійкі тенденції особистості: загальну і
творчу активність, прагнення до спілкування, забезпечення комфорту і
соціального статусу та ін. На основі усіх відповідей можна скласти судження про
робочу (діловий) і життєву спрямованості особистості.
Інструкція. Перед вами 14 тверджень, що стосуються ваших життєвих
прагнень і деяких сторін вашого способу життя. Просимо вас висловити
ставлення до них по кожному з 8 варіантів відповідей (а, б, в, г, д, е, ж, з),
проставивши навпроти кожного рядка одну з наступних оцінок кожного
твердження:
«+» – згоден з цим;
«=» – коли як, згоден в деякій мірі;
« – » – ні, не згоден;
«?» – не знаю.
Намагайтеся відповідати швидко, не замислюйтесь довго над відповідями,
відповідайте на питання послідовно, від 1а до 14з. На всю роботу у вас повинно
піти не більше 20 хвилин.
Опитувальник
1. У своїй поведінці в житті потрібно дотримуватися наступних принципів:
а) «Час – гроші». Потрібно прагнути їх більше заробляти.
б) «Головне – здоров'я». Потрібно берегти себе і свої нерви.
в) Вільний час потрібно проводити з друзями.
г) Вільний час треба віддавати родині.
д) Потрібно робити добро, навіть якщо це дорого обходиться.
е) Потрібно робити все можливе, щоб завоювати місце під сонцем.
ж) Потрібно купувати більше знань, щоб зрозуміти причини і сутність
того, що відбувається навколо.
з) Потрібно прагнути відкрити щось нове, створити, винайти.
2. У своїй поведінці на роботі потрібно слідувати таким принципам:
а) Робота – це вимушена життєва необхідність.
б) Головне – не допускати конфліктів.
в) Потрібно прагнути забезпечити себе спокійними, зручними умовами.
г) Потрібно активно прагнути до службового просування.
д) Головне – завоювати авторитет і визнання.
е) Потрібно постійно вдосконалюватися в своїй справі.
ж) У своїй роботі завжди треба знайти цікаве, що може захопити.
з) Потрібно не тільки захопитися самому, але і захопити роботою інших.
3. Серед моїх справ у вільний час велике місце займають наступні справи:
а) Поточні, домашні.
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4.

5.

6.

7.

б) Відпочинок, розваги.
в) Зустрічі з друзями.
г) Громадські справи.
д) Заняття з дітьми.
е) Навчання, читання необхідної для роботи літератури.
ж) Хобі.
з) Підробітку грошей.
Серед моїх робочих справ багато місця займають:
а) Ділове спілкування (переговори, виступи, обговорення і т.д.).
б) Особисте спілкування (на теми, не пов'язані з роботою).
в) Громадська робота.
г) Навчання, отримання нової інформації, підвищення кваліфікації.
д) Робота творчого характеру.
е) Робота, безпосередньо впливає на заробіток (відрядна, додаткова).
ж) Робота, пов'язана з відповідальністю перед іншими.
з) Вільний час, перекури, відпочинок.
Якби мені додали вихідний день, я б швидше за все витратив його на те, щоб:
а) Займатися поточними домашніми справами.
б) Відпочивати.
в) Розважатися.
г) Займатися громадською роботою.
д) Займатися навчанням, отриманням нових знань.
е) Займатися творчою роботою.
ж) Робити справу, в якій відчуваєш відповідальність перед іншими.
з) Робити справу, що дає можливість заробити.
Якби у мене була можливість по-своєму планувати робочий день, я б став
швидше за все займатися:
а) Тим, що становить мої основні обов'язки.
б) Спілкуванням з людьми у справах (переговори, обговорення).
в) Особистим спілкуванням (розмовами, не пов'язаними з роботою).
г) Громадської роботою.
д) Навчанням, отриманням нових знань, підвищенням кваліфікації.
е) Творчою роботою.
ж) Роботою, в якій відчуваєш користь і відповідальність.
з) Роботою, за яку можна більше отримати.
Я часто розмовляю з друзями і знайомими на такі теми:
а) Де що можна купити, як добре провести час.
б) Про спільних знайомих.
в) Про те, що бачу і чую навколо.
г) Як добитися успіху в житті.
д) Про роботу.
е) Про свої захоплення
ж) Про свої успіхи і плани.
з) Про життя, книи, кінофільми, політику.
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8. Моя робота дає мені перш за все:
а) Достатні матеріальні засоби для життя.
б) Спілкування з людьми, дружні відносини.
в) Авторитет і повагу оточуючих.
г) Цікаві зустрічі і бесіди.
д) Задоволення від роботи.
е) Почуття своєї корисності.
ж) Можливість підвищувати свій професійний рівень.
з) Можливість службового просування.
9. Найбільше мені хочеться бувати в такому суспільстві, де:
а) Затишно, хороші розваги.
б) Можна обговорити хвилюючі тебе робочі теми.
в) Тебе поважають, вважають авторитетом.
г) Можна зустрітися з потрібними людьми, зав'язати корисні зв'язки.
д) Можна знайти нових друзів.
е) Бувають відомі заслужені люди.
ж) Всі пов'язані спільною справою.
з) Можна проявити і розвинути свої здібності.
10. Я хотів би на роботі бути поруч з такими людьми:
а) З якими можна поговорити на різні теми.
б) Яким міг би передавати свій досвід і знання.
в) З якими можна більше заробити. г) Які мають авторитет і вагу на роботі.
д) Які можуть навчити чогось корисного.
е) Які змушують тебе ставати активніше на роботі.
ж) Які мають багато знань і цікавих ідей.
з) Які готові підтримати тебе в різних ситуаціях.
11. До теперішнього часу я маю на достатньому ступені:
а) матеріальне благополуччя.
б) Можливість цікаво розважатися.
в) Хороші умови життя.
г) Хорошу сім'ю.
д) Досить можливостей цікаво проводити час в суспільстві.
е) Повага, визнання і подяку інших.
ж) Почуття корисності для інших.
з) Створення чогось цінного, корисного.
12. Я думаю, що маю в своїй роботі в достатній мірі:
а) Хорошу зарплату, інші матеріальні блага.
б) Хороші умови для роботи.
в) Хороший колектив, дружні взаємини.
г) Певні творчі досягнення.
д) Хорошу посаду.
е) Самостійність і незалежність.
ж) Авторитет і повага колег.
з) Досить високий професійний рівень.
13.Найбільше мені подобається, коли:
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а) Не потрібно думати про насущні турботи.
б) Є комфортне, приємне оточення.
в) Кругом пожвавлення, весела метушня.
г) Провести час у веселому товаристві.
д) Відчуваю почуття змагання, пошуку.
е) Відчуваю почуття активної напруги і відповідальності.
ж) Занурений в свою роботу.
з) Включений в спільну роботу з іншими.
14.Коли мене осягає невдача, не виходить те, що я хочу:
а) Злюся на себе.
б) Намагаюся переключитися на щось приємне.
в) Злюся на те, що мені завадило.
г) Намагаюся залишатися спокійним.
д) перечікувати, коли пройде перша реакція, і спокійно аналізую, що сталося.
е) Намагаюся зрозуміти, в чому я сам був винен.
ж) Намагаюся зрозуміти причини невдачі і поліпшити фінансове становище.
Обробка і інтерпретація результатів
Відповіді випробуваного переводяться в бали:
«+» – 2 бали,
«=» – 1 бал,
«-» Або «?» – 0 балів.
Бали підсумовуються за наступними шкалами:
життєзабезпечення (П), комфорт (К), спілкування (С), загальна активність (Д),
творча активність (ДР), соціальна корисність (ОД).
Якщо опитуваний набирає найвищі бали за шкалами Д, ДР і ОД, то у нього
виражений «робочий» мотиваційний профіль особистості, якщо найбільш високі
бали за шкалами Ж, К, С, О (або в рівній мірі з іншими шкалами), то у нього
виражений «Гуртожиткові» мотиваційний профіль особистості.
Ключ
Життєзабезпечення – відповіді: 1а, б; 2а, 3а, 4-е, 5а, 6з, 8а, 10д, 11а, 12а.
Комфорт – відповіді: 1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; 10г; 11д; 12д, е.
Спілкування – відповіді: 1в; 2д; 3в; 4б, в; 7б, з; 8б, г; 9д, з; 10а; 11г; 12в.
Загальна активність (Д) – відповіді: 1г, з; 4а, м; 5з; 6а, б, г; 7д; 9б; 10в; 12з.
Творча активність (ДР) – відповіді: 1ж, з; 2е, ж; 3ж; 4д; 5д, е; 6е; 7е, ж; 8д, ж;
10ж; 11з; 12г.
Соціальна корисність (ОД) – відповіді: 1д; 2з; 3г, д; 4в, ж; 5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 10б,
е; 11е, ж; 12ж. Суми балів за цими шкалами характеризує «робочу»
спрямованість особистості.
Типи мотиваційного профілю:
Прогресивний – характеризується помітним перевищенням рівня
розвиваючих мотивів над рівнем мотивів підтримки: (Д + ДР + ОД) - (П + К +
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С)> = 5 балів. Даний тип переважає у осіб, що досягли успіху в роботі чи
навчанні. Так само характерний для особистості з соціально спрямованої
позицією.
Регресивний – протилежний прогресивному і характерний перевищенням
загального рівня мотивів підтримки над розвиваючими мотивами. У найбільш
виразному вигляді відбивається в послідовному зниженні профільної лінії зліва
направо. Часто зустрічається серед неуспішних школярів.
Імпульсивний – характеризується різкими перепадами профільної лінії з
трьома вираженими піками, найчастіше за шкалами «К», «О», «ДР», але можуть
бути і інші співвідношення. Критерій піку – кількісне значення цієї шкали на 2
або більше балів перевищує сусідні з ним; якщо це крайня шкала («П» або
«ОД»), то для того щоб вважатися піком він має перевищувати сусідню ( «К» або
«ДР») не менш, ніж на 4 бали. Найбільш характерний для школярів і студентів.
Відображає значну диференціацію і, можливо, конфронтацію різних
мотиваційних факторів всередині загальної структури особистості.
Експресивний – характеризується помітними перепадами профільної лінії
з наявністю двох піків: частіше за інших зустрічаються поєднання піків за
шкалами «К» і «ДР». У цьому типі відбивається певна вибіркова диференціація
мотиваційних чинників окремо по групах підтримуючих (П, К, С) і розвиваючих
(Д, ДР, ОД) мотивів. Названий так у зв'язку з тим, що виявляє певну кореляцію з
експресивним типом акцентуації особистості.
Сплощений – характеризується досить плоским, маловиразним
профільним малюнком без виразних підйомів і спусків; наявність одного піку в
цьому випадку не змінює сплощеного характеру профілю в цілому. Відображає
недостатню диференційованість мотиваційної ієрархії особистості, її бідність.
Найчастіше зустрічається у школярів, особливо у тих, які погано навчаються.
Помітна тенденція його зменшення з віком.
Типи емоційного профілю:
Стенічний – характеризується домінуванням стенічності як в емоційних
уподобаннях (Ест вище Еаст), так і в фрустраційній поведінці (Фст вище Фаст).
Відображає схильність суб'єкта до активних, діяльним емоційних переживань і
стійку, конструктивну, керовану позицію у важких ситуаціях. Чітко корелює з
«прогресивним» мотиваційним профілем і успішністю в діяльності. Більше
виражений у чоловіків у порівнянні з жінками.
Астенічний – характеризується перевищенням астенічності у показниках
і емоційної переваги (Еаст вище Ест), і фрустраційної поведінки (Фаст вище
Фст). Відображає схильність суб'єкта до гомеостатичного комфорту, емоційних
переживань, а також невміння управляти собою у важких ситуаціях,
дратівливість, схильність до прояву різного роду захисних механізмів. Чітко
корелює з «регресивним» мотиваційним профілем. Часто зустрічається у жінок
і школярів, котрі неуспішні у навчанні.
Змішаний стенічний – характеризується стенічністью фрустраційної
поведінки (Фст вище Фаст) і астенічністю емоційних переваг (Еаст вище Ест).
Висловлює певну різноспрямованість всередині емоційної сфери. Найбільш
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характерний для молоді. Корелює з характеристиками «імпульсивного»
мотиваційного профілю.
Змішаний астенічний – характеризується стенічною емоційністю (Ест
вище Еаст) і одночасно астенічністю фрустраційної поведінкою (Фаст вище
Фст). Зустрічається рідко. Характерний для п'ятикласників: вони емоційно
вольові, але ще не навчилися управляти собою у важких ситуаціях. При
інтерпретації результатів зазвичай будується два профіля: для життєвої мотивації
і для робочої.
Джерело. Ніконенко, Т. (2018). Підготовка магістрів початкової освіти
до застосування технології контекстного навчання. (Дис. канд. пед. наук).
Бердянський державний педагогічний університет, 269.

460
Додаток Г-5
Опитувальник
«Рівень соціальних очікувань» (РСО)
(І.С. Попович, 2015)
Мета дослідження: визначити рівень соціальних очікувань, рівень
обізнаності про передбачуваний перебіг подій, рівень очікуваного ставлення до
учасників міжособистісної взаємодії, рівень очікуваних результатів діяльності
випробуваного.
Матеріали та обладнання: спеціальний бланк для опитування з шкалою
відповідей, ручка.
Процедура дослідження. Прочитайте кожне твердження і в бланку
опитувальника зазначте міру погодження, обвівши відповідне значення шкали.
Відповіді проставляйте по ходу читання. Намагайтеся уявити типову ситуацію,
яка випливає зі змісту твердження, і дати першу відповідь без довгих та
особливих роздумів. Немає ні «хороших», ні «поганих» тверджень. Усі
твердження пов’язані з Вашими соціальними очікуваннями. Будь ласка, дайте
оцінку теперішній ситуації Вашого життя. Шкала відповідей показана в
таблиці 1.
Таблиця 1
Значення шкали відповідей
Міра шкали
Значення міри шкали
1
2
+3
«Абсолютно погоджуюся з твердженням»
+2
«Погоджуюся з твердженням»
+1
«Швидше погоджуюся з твердженням, ніж не погоджуюся»
0
«Не погоджуюся з твердженням і не відхиляю його»
–1
«Швидше не погоджуюся з твердженням, ніж погоджуюся»
–2
«Не погоджуюся з твердженням»
–3
«Абсолютно не погоджуюся з твердженням»
Опитувальник
«Рівень соціальних очікувань»
Прізвище, ім’я, по-батькові_________________________________________
Дата заповнення__________Місце роботи (навчання)_____________________
Посада (рід заняття)_______________________________Вік_______________
№ п/п

Твердження

1
1.

Мої очікування
досягнення успіху

2
завжди

Шкала відповідей
3
спрямовані

на

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вираховувати, чого чекають і на що
сподіваються учасники взаємодії – безглузда
трата часу
Завжди прагну до максимального результату
Доволі часто, плануючи виконання роботи, у
моїй уяві спливають позитивні варіанти перебігу
подій
Виконуючи роботу, прагну показати все, на що я
здатен
Перед виконанням будь-якого завдання, завжди
ретельно обмірковую його, вираховую усі «за» і
«проти»
Очікую досягнути високого результату в
діяльності, якою займаюся
Моє найближче оточення мене не розуміє
Я здатен зробити все, що в моїх силах, щоб
досягнути бажаного очікуваного результату
Очікування людини проектують ставлення як до
себе самої, так і до учасників взаємодії
Я схильний програмувати себе на максимальний
результат
Детально сплановане й продумане мною
виконання завдання є запорукою досягнення
очікуваного результату
Максимальна активізація зусиль допомагає мені
досягти будь-якого, бажаного результату
Швидше за все, мої результати проходження
опитувальника будуть низькими

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3

Обробка. Аналіз соціально-психологічного змісту проблемних ситуацій,
що розглядаються під час проходження тверджень опитувальника, актуалізують
процес психічної регуляції поведінки. Психічна регуляція поведінки
реалізується через когнітивну, емоційну і поведінкову готовність особистості до
передбачуваного перебігу подій. Когнітивна, емоційна та поведінкова готовність
пов’язані зі здатністю особистості до соціальних дій. Ця здатність є своєрідним
психічним станом, або ще її можна охарактеризувати станом очікуваної
готовності діяти. Очікувана готовність діяти операціоналізується через такі
структурні складові: складова соціально-психологічних особливостей
обізнаності особистості про передбачуваний перебіг подій, складова соціальнопсихологічних
особливостей
ставлення
особистості
до
учасників
міжособистісної взаємодії та складова соціально-психологічних особливостей
регуляції міжособистісної взаємодії.
Ці структурні складові є базовими у визначенні рівня соціальних очікувань
особистості, визначенні очікуваної готовності діяти, прогнозуванні ймовірного
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перебігу подій. За результатами опитувальника визначається структура
соціальних очікувань особистості випробуваного. Сума балів кожної шкали
соціальних очікувань особистості підраховується за допомогою ключа (табл. 2) і
правил переводу відповідей випробуваного в бали (табл. 3).
Таблиця 2
Ключі до шкал опитувальника «Рівень соціальних очікувань»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Номер
твердження
3

Шкала соціальних очікувань особистості
2
Шкала
рівня
обізнаності
про
передбачуваний перебіг подій (ОПо)
Шкала рівня очікуваного ставлення до
учасників міжособистісної взаємодії (ОСо)
Шкала рівня очікуваних результатів
діяльності (ОРо)

Бали
4

4, 6, 10, 12

4 – 28

2*, 8*, 14*

3 – 21

1, 3, 5, 7, 9, 11,
7 – 49
13
1, 2, 3, 4, 5, 6,
Зведена шкала рівня соціальних очікувань
7, 8, 9, 10, 11, 14 – 98
особистості (РСОо = ОПо + ОСо + ОРо)
12, 13, 14

Примітка: бали з номерами висловлювань, позначених зірочками (*),
підраховуються за правилами зворотного переводу (табл. 3).
Таблиця 3
Правила прямого і зворотного переводу відповідей в бали
Перевод

+3
Прямий
7
Зворотний 1

+2
6
2

Шкала відповідей
+1
0
-1
5
4
3
3
4
5

-2
2
6

-3
1
7

Інтерпретація. Умовно шкали соціальних очікувань особистості можна
розділити на дві частини. До першої частини входить три шкали, що
представляють собою відображення змістових складових структурнофункціональної моделі соціальних очікувань особистості: соціальнопсихологічних особливостей обізнаності особистості про передбачуваний
перебіг подій, соціально-психологічних особливостей ставлення до учасників
міжособистісної взаємодії, соціально-психологічних особливостей регуляції
особистістю міжособистісної взаємодії. Шкала рівня обізнаності про
передбачуваний перебіг подій (ОПо) відображає соціально-психологічні
особливості обізнаності особистості про передбачуваний перебіг. Сумарна
кількість балів, яку випробуваний може набрати за твердженнями цієї шкали,
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становить від 4 до 28. Для даної шкали пропонуємо застосовувати такі
експериментально отримані і обґрунтовані показники: низький рівень: 4–6 балів;
середній рівень: 17–24 бали; високий рівень: 25–28 балів.
Шкала рівня очікуваного ставлення до учасників міжособистісної
взаємодії (ОС о) – відображає соціально-психологічні особливості ставлення до
учасників міжособистісної взаємодії. Сумарна кількість балів, яку випробуваний
може набрати за твердженнями цієї шкали, становить від 3 до 21. Для даної
шкали пропонуємо застосовувати такі експериментально отримані і
обґрунтовані показники: низький рівень: 3–9 балів; середній рівень: 10–17 балів;
високий рівень: 18–21 бал.
Шкала рівня очікуваних результатів діяльності (ОР о) відображає
соціально-психологічні особливості регуляції особистістю міжособистісної
взаємодії. Сумарна кількість балів, яку випробуваний може набрати за
твердженнями цієї шкали, становить від 7 до 49. Для даної шкали пропонуємо
застосовувати такі експериментально отримані і обґрунтовані показники:
низький рівень: 7 – 31 бал; середній рівень: 32 – 44 бали; високий рівень: 45 –
49 балів.
Другу частину утворює зведена шкала рівня соціальних очікувань
особистості (РСО о), яка дозволяє визначити один з найважливіших параметрів
соціальних очікувань особистості – його рівень за формулою:
РСОо = ОПо + ОСо + ОРо

(1.1)

де, РСОо – рівень соціальних очікувань особистості; ОПо – рівень
обізнаності про передбачуваний перебіг подій; ОСо – рівень очікуваного
ставлення до учасників міжособистісної взаємодії; ОРо – рівень очікуваних
результатів діяльності. Рівень соціальних очікувань випробуваного має три
параметри: низький знаходиться в межах від 14 до 62 балів, середній – від 63 до
82 балів і високий – 83 – 98 балів.
Нами здійснено декілька етапів апробації опитувальника. Всі межі
параметрів досліджуваних рівнів відкоректовані та рекомендовані як
експериментальні показники соціальних очікувань особистості. Значення рівня
соціальних очікувань особистості, які знаходяться в межах: низький рівень – від
14–39 балів і високий рівень від 97 до 98 балів, вважаємо екстремальними
значеннями. Екстремальні значення зустрічаються вкрай рідко, не більше 1-2%
випадків, тому можуть бути визнані як недостовірні.
Характеристика рівнів соціальних очікувань особистості. Випробувані з
високим рівнем чітко орієнтуються у соціально-психологічній реальності,
зважають на очікування інших стосовно себе, володіють високим рівнем
розвитку соціальної рефлексії, об’єктивно сприймати і відображати плин подій
повсякденного життя. Помірний та високий реалістичний рівень домагань
поєднується з переконаністю в цінності своїх дій, в прагненні до
самоствердження, у відповідальності, в корекції невдач за рахунок власних
зусиль, у наявності стійких ціннісно-смислових та життєвих орієнтацій,
зважених планів на майбутнє. Здатні аргументовано висловлювати власну точку
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зору, вміють відстоювати її, навіть якщо вона не збігається з думкою інших
авторитетних осіб. Налаштовані на успіх, розраховують свої сили і вміють
зіставити свої зусилля з цінністю досягнутого. Вміють прогнозувати перебіг
подій, розраховувати варіанти виходу зі скрутного становища. Середній рівень
випробуваних сигналізує про вміння орієнтуватися у соціально-психологічній
реальності, враховувати очікування інших стосовно себе, володіння чітким
уявленням про очікуваний перебіг подій. Іноді усвідомлення своїх сильних
сторін, себе як цінності дещо превалює над здатністю критично оцінити
ситуацію і прийняти єдине правильне рішення. У міжособистісній взаємодії і
спілкуванні здатні йти на компроміс, вміють узгоджувати власні інтереси з
інтересами інших. Випробувані з низьким рівнем недостатньо орієнтуються у
соціально-психологічній реальності. Їх соціальні очікування здебільшого є
нечіткими, розмитими і почасти набувають пасивного фонового змісту. Зазвичай
володіють наближеними уявленнями про ймовірні варіанти сценаріїв розвитку
подій. Іноді простежується надмірне ставлення до себе як до самоцінності.
Поведінка таких осіб часто супроводжується конфліктністю, конвергентністю,
надто високою вимогливістю до інших, і в той же час з заниженими вимогами до
себе. Такі соціальні очікування призводять до неефективної спільної діяльності,
до труднощів в міжособистісній взаємодії. Низький рівень домагань
позначається на мотивації. Невпевненість, боязнь труднощів, іноді переоцінка
себе, своїх можливостей – всі ці чинники формують низький рівень соціальних
очікувань особистості.
Джерело. Попович, І. (2017). Психологічні виміри соціальних очікувань
особистості: Монографія. Херсон: ПАТ «ХМД», 504.
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Додаток Г-6
Здібності педагога до творчого саморозвитку»
(методика І. В. Нікішиної)
Мета методики: вивчити здібності педагога до творчого саморозвитку в
процесі інноваційної діяльності.
Питання:
1. Я прагну вивчати себе.
2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми
справами.
3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність.
4. Я шукаю зворотній зв'язок, так як це допомагає мені пізнати й оцінити себе.
5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
6. Я досліджую свої почуття і досвід.
7. Я багато читаю.
8. Я широко дискутую з потрібних мене питань.
9. Я вірю в свої можливості.
10. Я прагну бути більш відкритим.
11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.
12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.
13. Я отримую задоволення від засвоєння нового.
14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
15. Я би поставився позитивно до мого просуванню по службі.
Оцінювання:
5 балів – дане твердження повністю відповідає дійсності;
4 бали – скоріше відповідає, ніж ні;
3 бали – і так, і ні;
2 бали – скоріше не відповідає;
1 бал – не відповідає.
Підведення підсумків:
75–55 балів. Активний саморозвиток.
54–36 балів. Відсутня склалася система саморозвитку, орієнтація на розвиток
залежить від різних умов.
35–15 балів. Зупинений саморозвиток.
Джерело. Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»
І. В. Нікішина. URL: https://vseosvita.ua/library/embed/01008zgh-0ab4.doc html.
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Додаток Г-7
Тест смисложиттєвих орієнтацій(СЖО)
(Д. Леонтьєва)
Інструкція: Вам запропоновані пари протилежних тверджень. Виберіть
одне з двох тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає дійсності, і
відзначіть одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви впевнені у виборі
(або 0, якщо обидва твердження, на вашу думку, однаково правильні)
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Здебільшого, я дуже нудьгую.

3210123

Здебільшого, я сповнений
енергії
Життя здається мені завжди 3210123 Життя
здається
мені
хвилюючим і захоплюючим
абсолютно
спокійним
і
рутинним
У житті я не маю визначеної 3210123 В житті я маю дуже ясну мету і
мети і намірів
наміри.
Моє життя здається мені 3210123 Моє життя здається мені
вкрай
безглуздим
і
цілком
осмисленим
і
безцільним.
цілеспрямованим
Кожен новий день здається 3210123 Кожен день здається мені
мені завжди новим і не
абсолютно схожим на всі інші.
схожим на інші
Коли я вийду на пенсію, то 3210123 Коли я вийду на пенсію, то
займуся цікавими справами,
намагатимусь не обтяжувати
якими завжди мріяв зайнятися
себе ніякими турботами
Моє життя склалося саме так, 3210123 Моє життя склалося зовсім не
як я мріяв.
так, як я мріяв
Я не досяг успіхів у 3210123 Я здійснив багато чого з того,
здійсненні своїх життєвих
що було мною заплановано в
планів.
житті
Моє життя беззмістовне і 3210123 Моє життя наповнене цікавими
нецікаве
справами
Якби мені довелося підводити 3210123 Якби мені довелося сьогодні
сьогодні
підсумок
свого
підводити підсумок свого
життя, то я б сказав, що воно
життя, то я б сказав, що воно не
було цілком осмисленим
мало сенсу
Якби я міг вибирати, то 3210123 Якби я міг вибирати, то я
побудував би своє життя
прожив би життя ще раз так
абсолютно інакше
само, як живу зараз
Оточуючий мене світ часто 3210123 Оточуючий мене світ, він
породжує
в
мені
зовсім не викликає в мене
розгубленість і хвилювання
відчуття
хвилювання
і
розгубленості
Я людина дуже обов'язкова
3210123 Я
людина
зовсім
не
пунктуальна
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14. Я вважаю, що людина має 3210123
можливість здійснити свій
життєвий вибір за своїм
бажанням.
15. Я, безумовно, можу назвати
себе
цілеспрямованою
людиною
16. В житті я ще не відчув свого
покликання і не маю ясних
намірів
17. Мої життєві погляди ще не
визначилися
18. Я вважаю, що мені вдалося
знайти покликання і цікаві
цілі в житті
19. Моє життя в моїх руках, і я
сам ним керую

3210123

Я
вважаю,
що
людина
позбавлена
можливості
вибирати
через
вплив
вроджених
здібностей
і
обставин
Я не можу про себе сказати, що
я є цілеспрямованою людиною

3210123

В житті я знайшов своє
покликання до певної мети.

3210123

Мої життєві погляди цілком
визначилися
Я не впевнений в тому, що
здатний знайти покликання і
цікаву мету в житті
Моє життя не підвладне мені,
оскільки
воно
керується
зовнішніми подіями.
Мої
повсякденні
справи
приносять
мені
суцільні
неприємності і переживання.

3210123
3210123

20. Мої повсякденні справи 3210123
приносять мені задоволення і
приємність.

Ключі до шкал тесту СЖО
Для підрахунку балів необхідно перевести відзначені випробовуваним
позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки по висхідній або низхідній
асиметричній шкалі за наступним правилом:
У висхідну шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться пункти 1, 3. 4, 8, 9, 11, 12, 16.
17.
В низхідну шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводяться пункти 2, 5, 6, 7. 10. 13. 14,15.
I8, 19, 20.
Ось приклад переведення відповідей на перші п'ять пунктів тесту в оцінки
за асиметричнихми шкалами:
1. 3 2 1 0 1 2 3 -> 3
2. 3 2 1 0 1 2 3 -> 1
3. 3 2 1 0 1 2 3 -> 4
4. 3 2 1 0 1 2 3 -> 5
5. 3 2 1 0 1 2 3 -> 2
Після цього підсумовуються бали асиметричних шкал, відповідні позиціям,
відзначеним випробовуваним.
Загальний показник ОЖ – всі 20 пунктів тесту;
Субшкала 1 (Мета)
- пп. 3. 4. 10. 16. 17. 18.
Субшкала 2 (Процес)
-пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9
Субшкала 3 (Результат)
- пп. 8, 9, 10, 12. 20.
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Субшкала 4 (Локус контролю –Я)
- пп.. 1, 15, 16, 19.
Субшкала 5 (Локус контролю - життя) - пп. 7. 10, 11. 14, 18,19.
Норми, необхідні для оцінки результатів, приведені в таблиці 2.
Інтерпретація субшкал тесту СЖО:
1. Мета в житті. Бали за цією шкалою характеризують наявність або
відсутність в житті випробовуваного цілей на майбутнє, які надають життю
смислу, спрямованості і тимчасової перспективи. Низькі бали за цією шкалою
навіть при загальному високому рівні ОЖ будуть властиві людині, що живе
сьогоднішнім або вчорашнім днем. Разом з тим, високі бали за цією шкалою
можуть характеризувати не тільки цілеспрямовану людину, але й прожектера,
плани якого не мають реальної опори ж теперішньому часі і не підкріплюються
особистісною відповідальністю за їх реалізацію. Ці два випадки нескладно
розрізнити, зважаючи на показники за іншими шкалами СЖО.
2. Процес життя або інтерес і емоційна насиченість життя. Зміст цієї
шкали співпадає з відомою теорією про те що єдиний смисл життя полягає в
тому, щоб жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає випробуваний сам
процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і сповнений смислу. Високі
бали за цією шкалою і низькі за іншими характеризуватимуть гедоніста, що живе
сьогоднішнім днем. Низькі бали за цією шкалою – ознака невдоволеності своїм
життям в теперішньому часі; при цьому, проте, їй можуть додавати повноцінного
смислу спогади минулого або націленість в майбутнє.
3. Результативність життя або задоволеність самореалізацією. Бали за
цією шкалою відображають оцінку пройденого відрізка життя, відчуття того,
наскільки продуктивно і осмислено його прожито. Високі бали за цією шкалою
і низькі за іншими характеризуватимуть людину, яка доживає своє життя, у якої
все вже в минулому, але минуле здатне надати смислу залишку життя. Низькі
бали – невдоволеність прожитою частиною життя.
4. Локус контролю-Я (Я – господар життя). Високі бали відповідають
уявленню про себе як про сильну особу, володіючи достатньою свободою вибору,
аби побудувати своє життя у відповідності зі своїми цілями і розумінням смислу.
Низькі бали – свідчать про невіру в свої сили та здатність контролювати події
власного життя.
5. Локус контролю-життя або керованість життям. При високих
балах – переконання в тому, що людині дано контролювати своє життя, вільно
ухвалювати рішення і втілювати їх у життя. Низькі бали – фаталізм,
переконаність в тому, що життя людини непідвладне свідомому контролю, що
свобода вибору ілюзорна, і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє.
Джерело. Леонтьев, Д. (1992). Тест смысложизненных ориентаций
(СЖО), Москва: «Смысл», 16.
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Додаток Г-8
Опитувальник
«Рівень суб’єктного контролю» (РСК)
(Дж. Б. Роттер, 1960-ті рр.,
адаптація Є.Ф. Бажин, Є.А.Голинкіна, О.М. Еткінд, 1993)
Характеристика. Текст опитувальника розроблений Є.Ф. Бажиним та
ін. на основі шкали локусу контролю Дж. Б. Роттера. РСК дає можливість
визначити екстернальний або інфернальний типи поведінки. У першому випадку
людина вважає, що події, які з нею відбуваються, – результат дії зовнішніх сил –
випадку, інших людей тощо. У другому випадку людина інтерпретує значущі
події як результат своєї діяльності. Локус контролю, характерний для індивіда,
універсальний щодо будь-яких подій та ситуацій, з якими йому доводиться
зустрічатися. Той самий тип контролю характеризує поведінку цієї особистості і
при невдачах, і при досягненнях, причому це стосується різних сфер соціального
життя.
Конформна та поступлива поведінка більш властива людям із
екстернальним локусом. Інтернали, на відміну від екстерналів, менш схильні
підпорядковуватись соціальному тиску, чинять спротив, коли відчувають, що
ними маніпулюють, реагують сильніше ніж екстернали на втрату особистої
свободи.
Люди з інтернальним локусом контролю краще працюють наодинці, ніж
під наглядом або при відеозаписі. Для екстерналів характерне прагнення до
постійного спілкування. Екстернальність корелює з тривожністю та депресією.
Інтернали надають перевагу недирективним методам психокорекції, екстернали
суб’єктивно більш орієнтовані на зовнішній контроль.
Обробка. Опитувальник РСК складається з 44 пунктів. Він містить
пункти, які вимірюють екстернальність-інтернальність у міжособистісних та
сімейних стосунках, а також пункти, які вимірюють РСК щодо хвороб і здоров’я.
Сума балів кожного типу інтернальності підраховується за допомогою ключа
(табл. 1) і правил переводу відповідей досліджуваного в бали (табл. 2).
Для збільшення спектра можливих застосувань опитувальник
сконструйований у двох варіантах, які відрізняються форматом відповідей
досліджуваних. Варіант А використовують для дослідження. Він потребує
відповіді за 7-ми бальною шкалою (–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3), в якій відповідь «+3»
означає «повністю погоджуєтеся», «–3» – «зовсім не згоден» із цим пунктом.
Варіант Б призначений для психодіагностики. Він потребує відповіді за
бінарною шкалою «згоден – незгоден». У нашому експериментальному
дослідженні ми зупинилися на варіанті А.
Інструкція. Прочитайте кожне висловлювання опитувальника і зробіть
відмітку, у якій мірі Ви погоджуєтеся чи не згідні з ним. Обведіть, наприклад,
кружечком відповідну цифру в опитувальнику: якщо повністю погоджуєтеся з
висловлюванням – +3; якщо просто погоджуєтеся – +2; якщо швидше
погоджуєтеся, ніж не погоджуєтеся – +1; якщо Ви абсолютно не згодні – –3; якщо
просто не згодні – –2; якщо швидше не погоджуєтеся, ніж погоджуєтеся – –1;
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якщо ж Ви не можете ні погодитися з висловлюванням, ні відхилити його, то
відмітьте – 0.
Опитувальник «РСК»
Прізвище, ім’я, по-батькові_________________________________________
Дата заповнення______ Вік____Професія (спеціальність) _________________
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Висловлювання

Шкала відповідей

2
Просування по службових сходинках більше
залежить від вдалого збігу обставин, ніж від
здібностей та зусиль людини
Більшість розлучень виникає тому, що люди не
захотіли пристосуватись один до одного
Хвороба – справа випадку, якщо маєш захворіти,
то нічим не зарадиш
Люди стають самотніми, тому що самі не
виявляють інтересу та дружнього ставлення до
оточуючих
Здійснення моїх бажань часто залежить від
сприятливих обставин
Даремно докладати зусиль для того, щоб
завойовувати симпатії інших людей
Зовнішні обставини – батьки та добробут –
впливають на сімейне щастя не менше, ніж
стосунки подружжя
Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що
відбувається зі мною
Як правило, керівництво виявляється ефективнішим, коли повністю контролює дії підлеглих,
а не покладається на їх самостійність
Мої оцінки в школі частіше залежали від
випадкових обставин, наприклад, від настрою
вчителя, а не від моїх власних зусиль
Коли я планую, то здебільшого, вірю, що зможу
здійснити свої плани
Те, що багатьом людям здається успіхом чи
вдачею, насправді є результатом тривалих
цілеспрямованих зусиль
Думаю, що правильний спосіб життя може більше
допомогти здоров’ю, ніж лікарі та ліки
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Якщо люди не підходять один одному, то, як би
вони не намагалися налагодити сімейне життя,
вони все одно не зможуть цього зробити
Те добре, що я роблю, звичайно буває гідно
оцінено іншими
Діти виростають такими, якими їх виховують
батьки
Думаю, що випадок чи доля не відіграють великої
ролі в моєму житті
Я намагаюсь не планувати наперед, тому що
багато залежить від того, як складуться обставини
Мої оцінки в школі залежали переважно від моїх
зусиль і від ступеня підготовки
У сімейних конфліктах я частіше відчуваю вину за
собою, ніж за протилежною стороною
Життя більшості людей залежить від збігу
обставин
Я надаю перевагу такому керівництву, при якому
можна самостійно визначати, що і як робити
Думаю, що мій спосіб життя ні в якій мірі не є
причиною моїх хвороб
Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає
людям досягти успіху в своїх справах
Врешті-решт, за погане керівництво установою
відповідають самі люди, які в ній працюють
Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в
стосунках, що склалися в сім’ї
Якщо я дуже захочу, то зможу привернути до себе
будь-кого
На підростаюче покоління впливає так багато
всіляких обставин, що зусилля батьків у вихованні
часто виявляються марними
Те, що зі мною трапляється, – це справа моїх
власних рук
Важко буває зрозуміти, чому керівники діють так,
а не інакше
Людина, яка не змогла досягти успіху у своїй
роботі, очевидно, не доклала достатньо зусиль для
цього
Найчастіше я можу домогтися від членів моєї сім’ї
того, що я захочу
У неприємностях і невдачах, які трапляються в
моєму житті, більше були винні інші люди, ніж я
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–3 –2 –1 0 +1 +2 +3
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Дитину завжди можна вберегти від застуди, якщо
за нею доглядати і правильно її одягати
У складних обставинах я вважаю за краще
зачекати, поки проблема розв’яжеться сама по собі
Успіх – це результат наполегливої праці, і він мало
залежить від випадку або везіння
Я відчуваю, що від мене більше, ніж від інших,
залежить щастя моєї сім’ї
Мені завжди було важко зрозуміти, чому я
подобаюсь одним людям і не подобаюсь іншим
Я завжди надаю перевагу прийняттю рішень і
самостійним діям, а не сподіваюся на допомогу
інших людей чи на долю
На жаль, заслуги людини часто залишаються
невизнаними, попри всі її старання
У сімейному житті бувають такі ситуації, які
неможливо змінити навіть з найбільшим
бажанням
Здібні люди, які не зуміли реалізувати свої
можливості, мають звинувачувати в цьому тільки
самих себе
Багато моїх успіхів були можливі тільки завдяки
допомозі інших людей
Більшість невдач у моєму житті були від невміння,
від незнання або від лінощів і мало залежали від
удачі чи від невдачі
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Таблиця 1

Ключі до шкал опитувальника «РСК»
№
п/п
1

Шкала інтернальності

Номер твердження

Бали

2

3
1*, 2, 3*, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11,
12, 13, 14*, 15, 16, 17, 18*, 19, 20,
21*, 22, 23*, 24*, 25, 26*, 27, 28*, 29,
30*, 31, 32, 33*, 34, 35*, 36, 37, 38*,
39, 40*, 41*, 42, 43*, 44
1*, 5*, 6*, 12, 14*, 15, 26*, 27, 32, 36,
37, 43*
2, 4, 7*, 20, 24*, 31, 33*, 38*, 40*,
41*, 42, 44
2, 7*, 14*, 16, 20, 26*, 28*, 32, 37, 41

4
44 – 308

Шкала
загальної
інтернальності (Із)
1.

2.
3.
4.

Шкала інтернальності в
галузі досягнень (Ід)
Шкала інтернальності в
галузі невдач (Ін)
Шкала інтернальності у
сімейних стосунках (Іс)

12 – 84
12 – 84
10 – 70
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5.
6.

Шкала інтернальності в 1*, 9*, 10*, 19, 22, 25, 30*, 42
галузі
виробничих
відносин (Ів)
Шкала
інтернальності 3*, 13, 23*, 34
стосовно
здоров’я
і
хвороб (Іх)

8 – 56
4 – 28

Примітка: бали з номерами висловлювань, відзначених зірочками (*),
підраховуються за правилами зворотного переводу (табл.2).
Таблиця 2
Правила прямого і зворотного переводу відповідей в бали
Перевод
Прямий
Зворотний

+3
7
1

+2
6
2

Шкала відповідей
+1
0
-1
5
4
3
3
4
5

-2
2
6

-3
1
7

Інтерпретація. Показники опитувальника РСК організовані відповідно
до принципу ієрархічної структури системи регуляції діяльності.
1. Шкала загальної інтернальності (Із). Високий показник за цією
шкалою відповідає високому рівню суб’єктивного контролю над будь-якими
значущими ситуаціями. Такі люди вважають, що більшість важливих подій у
їхньому житті були результатом їхніх дій. Таким чином, вони відчувають власну
відповідальність за ці події і за те, як складається їхнє життя в цілому. Низький
показник за шкалою Із відповідає низькому рівню суб’єктивного контролю. Такі
досліджувані не бачать зв’язку між своїми діями та значущими для них подіями
в житті, не вважають себе здатними контролювати їх розвиток та вважають, що
більшість їх – результат випадку або дій інших людей. Сумарна кількість балів,
яку досліджуваний може набрати за даними висловлюваннями, становить від 44
до 308. Хоча нормативних даних для опитувальника не існує, можна
скористатися наступними експериментальними показниками: низький рівень:
44–132 бали; середній рівень: 133–221 бал; високий рівень: 134–308 балів.
2. Шкала інтернальності в галузі досягнень (Ід). Високі показники за
цією шкалою відповідають високому рівню суб’єктивного контролю над
емоційно позитивними подіями та ситуаціями. Такі люди вважають, що вони
самі досягли всього того, що було і є у їхньому житті, і що вони здатні успішно
досягати своєї мети в майбутньому. Низькі показники за шкалою Ід свідчать про
те, що людина приписує свої успіхи, досягнення та радощі зовнішнім
обставинам – везінню, щасливій долі або допомозі інших людей. Сумарна
кількість балів, яку досліджуваний може набрати за даними висловлюваннями,
становить від 12 до 84. Рекомендуємо скористатися наступними
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експериментальними показниками: низький рівень: 12–36 балів; середній
рівень: 37–61 бал; високий рівень: 62–84 бали.
3. Шкала інтернальності в галузі невдач (Ін). Високі показники за цією
шкалою свідчать про розвинене відчуття суб’єктивного контролю стосовно
негативних подій та ситуацій, які виявляються у схильності звинувачувати
самого себе у різноманітних неприємностях та стражданнях. Низькі показники
Ін доводять, що досліджуваний схильний приписувати відповідальність іншим
людям або вважати їх результатом невезіння. Сумарна кількість балів, яку
досліджуваний може набрати за даними висловлюваннями, становить від 12 до
84. Рекомендуємо скористатися наступними експериментальними показниками:
низький рівень: 12–36 балів; середній рівень: 37–61 бал; високий рівень: 62–
84 бали.
4. Шкала інтернальності у сімейних стосунках (Іс). Високі показники
Іс означають, що людина вважає себе відповідальною за події, які відбуваються в
її подружньому житті. Низькі Іс вказують на те, що суб’єкт вважає не себе, а своїх
партнерів причиною значущих ситуацій, які виникають у його сім’ї. Сумарна
кількість балів, яку досліджуваний може набрати за даними висловлюваннями,
становить від 10 до 70. Рекомендуємо скористатися наступними
експериментальними показниками: низький рівень: 10–30 балів; середній
рівень: 31–51 бал; високий рівень: 52–70 балів.
5. Шкала інтернальності в галузі виробничих відносин (Ів). Високий Ів
підтверджує те, що людина вважає свої дії важливим чинником організації
власної виробничої діяльності, в стосунках у колективі, у своєму просуванні
тощо. Низький Ів вказує на те, що досліджуваний схильний приписувати
важливіше значення зовнішнім обставинам – керівництву, співробітникам,
везінню – невезінню. Сумарна кількість балів, яку досліджуваний може набрати
за даними висловлюваннями, становить від 8 до 56. Рекомендуємо скористатися
наступними експериментальними показниками: низький рівень: 8–24 бали;
середній рівень: 25–41 бал; високий рівень: 42–56 балів.
6. Шкала інтернальності стосовно здоров’я і хвороб (Іх). Високі
показники Іх свідчать про те, що досліджуваний вважає себе відповідальним за
своє здоров’я: якщо він хворий, то звинувачує в цьому самого себе і вважає, що
одужання багато в чому залежить від його дій. Людина з низьким Іх вважає
здоров’я та хворобу результатом випадку і сподівається на те, що одужання
прийде внаслідок дій інших людей, насамперед лікарів. Сумарна кількість балів,
яку досліджуваний може набрати за даними висловлюваннями, становить від 4
до 28. Рекомендуємо скористатися наступними експериментальними
показниками: низький рівень: 4–12 балів; середній рівень: 13–21 бал; високий
рівень: 22–28 балів.
Дослідження самооцінок людей із різними типами суб’єктивного
контролю довело, що: люди з низьким РСК вважають себе егоїстичними,
нерішучими, залежними, несправедливими, метушливими, ворожими,
невпевненими, нещирими, несамостійними, дратівливими; люди з високим РСК
– добрими, незалежними, рішучими, справедливими, здібними, дружелюбними,
чесними, самостійними, спокійними.
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Таким чином, РСК пов’язаний з відчуттям людиною своєї сили,
достоїнства, відповідальності за те, що відбувається, з самоповагою, соціальною
зрілістю та самостійністю особистості.
Тест призначений для індивідуального та групового дослідження.
Застосування опитувальника РСК придатне для вирішення низки соціальнопсихологічних та медико-психологічних проблем. Рівень суб’єктивного
контролю підвищується у процесі психокорекційного впливу на особистість,
тому можливе застосування РСК для оцінювання ефективності методів
психологічної корекції.
Джерело. Еникеева, М. (2003). Психологическая диагностика. Москва:
Приор, 124–129.
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Додаток Д
Взірець бланку експериментальних результатів дослідження
КМС

22 роки

1. Опитувальник «Рівень суб’єктного контролю» (Дж. Б. Роттер, адаптація
Є. Ф. Бажина, Є. А. Голинкіної, О. М. Еткінда)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шкала
Міра шкали
Значення
Шкала загальної інтернальності низький: 44 – 132; середній: 133 –
(Із)
221; високий: 222 -308
207
Шкала інтернальності в галузі низький: 12 – 36; середній: 37 – 61;
досягнень (Ід)
високий: 62-84
57
Шкала інтернальності в галузі низький: 12 – 36; середній: 37 – 61;
невдач (Ін)
високий: 62-84
47
Шкала інтернальності у сімейних низький: 10 – 30; середній: 31 – 51;
стосунках (Іс)
високий: 52-70
37
Шкала інтернальності в галузі низький: 8 – 24; середній: 25 – 41;
виробничих відносин (Ів)
високий: 42-56
44
Шкала інтернальності стосовно низький: 4 – 12; середній: 13 – 21;
здоров’я і хвороб (Іх)
високий: 22-28
18

2. Опитувальник «Рівень соціальних очікувань» (І. С. Попович)
№ п/п
Шкала
Міра шкали
Значення
1.
Шкала рівня обізнаності про
низький: 4 – 11; середній: 12 – 19;
передбачуваний перебіг подій
високий: 20-28
(ОПо)
23
2.
Шкала
рівня
очікуваного
низький: 3 – 9; середній: 10 – 17;
ставлення
до
учасників
високий: 18-21
міжособистісної взаємодії (ОС о)
13
3.
Шкала
рівня
очікуваних низький: 7 – 21; середній: 22 – 36;
результатів діяльності (ОРо)
високий: 37-49
44
4.
Зведена
шкала
рівня
сформованості
соціальних
низький: 14 – 42; середній: 43 – 71;
очікувань особистості
високий: 72 - 98
(ССОо= ОПо + ОСо + ОРо + Іо - Ео
+ Ао - По)
80
3. Методика визначення професійного типу особистості («ПТО») (Дж. Голланд).
Перший варіант
№ п/п
Професійний тип особистості
Значення
1.
Реалістичний
7
2.
Інтелектуальний
5
3.
Соціальний
9
4.
Конвенційний
7
5.
Підприємливий
7
6.
Артистичний
5
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№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Другий варіант
Професійний тип особистості
Реалістичний
Інтелектуальний
Соціальний
Конвенційний
Підприємливий
Артистичний

Значення
46
33
60
50
50
38

4. Методика вивчення мотивації професійної діяльності
(К. Замфір, модифікація А. Реана)
№ п/п
Мотивація професійної діяльності
Значення
1.
Внутрішня мотивація (ВМ)
Найкраща ВМ> ЗПМ>
ЗНМ і ВМ = ЗПМ> ЗНМ
4,5
2.
Зовнішня позитивна мотивація (ЗПМ)
4
3.
Зовнішня негативна мотивація (ЗНМ)
Найгірша ВМ<
ЗПМ<ЗНМ
4,5

5. Методика діагностики мотиваційної структури особистості (В. Мільман)
№ п/п
Діагностика мотиваційної структури особистості - шкали
Значення
1.
Життєзабезпечення
10
2.
Комфорт
16
3.
Спілкування
19
4.
Загальна активність
18
5.
Творча активність
22
6.
Соціальна корисність
27
№ п/п
Типи мотиваційного профілю
Значення
1.
Прогресивний
+
2.
Регресивний
3.
Імпульсивний
+
4.
Експресивний
5.
Сплощений

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.Тест «Сенсожиттєві орієнтації»
(Дж. Крамбо та Л. Махолік, адаптація Д. О. Леонтьєва);
Чоловіки
Жінки
Шкала
Середнє
Станд.
Середнє
Станд.
значення
відхил.
значення
відхил.
Цілі в житті
32,90
5,92
29,38
6,24
Процес
31,09
4,44
28,80
6,14
Результат
25,46
4,30
23,30
4,95
ЛК-Я
21,13
3,85
18,58
4,30
ЛК-життя
30,14
5,80
28,70
6,10
Загальний
103,10
15,03
95,76
16,54
ОЖ

Значення
32
28
24
22
29
95
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7. Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. Нікішина)
.

№ п/п
Здібності педагога до творчого саморозвитку
1.
Активний саморозвиток
2.
Відсутня система саморозвитку
3.
Зупинений саморозвиток

Міра шкали
75-55 балів
54-36 балів
35-15 балів

Значення
57

8. Авторська анкета 1
Інноваційна діяльність – діяльність, яка спрямована на щось нове, цікаве, пізнавальне.
Авторська анкета 2
Мотиви, які спонукають до інноваційної діяльності:
− Бажання стати професіоналом своєї справи;
− Можливість професійної кар’єри;
− Любов до дітей;
− Наявність здібностей та нахилів, які сприяють інноваційній діяльності;
− Вимогливість до себе;
− Впевненість у собі;
− Здатність до творчого мислення.
До інноваційної діяльності під час вивчення «Педагогічної інноватики» в найбільшій мірі
мотивує:
− Інноваційні форми та методи викладу матеріалів.
− Бажання стати хорошим фахівцем.
Якісній професійній підготовці ММПО до інноваційної діяльності сприяє:
− Якість посібників і підручників з психолого-педагогічних дисциплін.
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Додаток Е
Методи статистики та їх призначення у роботі
Назва метода
Т-критерій
Ст’юдента
Критерій
Мана-Уїтні

Позначення

Мета застосування

t

Визначення
приналежності
генеральної сукупності

до

однієї

U

Порівняння показників 2-х груп

Критерій
КрускалаУоліса

H

Непараметричний аналог одно факторного
дисперсійного аналізу, використовується для
виявлення впливу багаторівневого чинника на
чисельну змінну

Коефіцієнт
кореляції
Спірмена

R

Пошук взаємозв’язків між показниками

t-критерій Ст’юдента, який обчислюється за формулою:

t

X 12  X 22
M 12  M 22

,

(1)

де Х1 і Х2 – середнє арифметичне значення в групах 1 (КГ) і 2 (ЕГ);
М1 і М2 – величина середніх помилок, які обчислюються за формулою:

М


N

,

(2)

де σ – середня квадратична, яка обчислюється за формулою:



 Хі  Х

N



2

.

(3)

Критерій Мана-Уїтні – ранговий критерій для перевірки гіпотези про
рівність двох незалежних груп. Для його розрахунку треба поєднати значення
показника 2-х груп та приписати їм рангові значення за зростанням, після цього
розраховується сума рангів кожної з груп та робляться розрахунки за формулою:

Де:
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n1 – Кількість випробуваних у групі 1
n2 – Кількість випробуваних у групі 2
nx – Кількість випробуваних у групіз більшою сумою рангів
Tx– більша з 2-х рангових сум.
Критерій

Крускала-Уоліса

–

ранговий

аналог

однофакторного

дисперсійного аналізу, використовується з метою виявити вплив багатозначного
номінативного показника (3 та більше груп) на іншу змінну. Для його розрахунку
значення змінної впорядковуються за зростанням, їм приписуються рангові
значення, знаходяться суми рангів кожної групи. Далі розраховується значення
за формулою:

Де:
N – загальний обсяг вибірки
nj – кількість людей у кожній j-той групі
Tj – сума рангів у кожній j-той групі
Коефіцієнт кореляції Спірмена – це міра кореляційного зв’язку для
показників, вимірюваних у порядковій (ранговій) шкалі. Для розрахунку цього
коефіцієнта, значення показника переводяться у рангову шкалу, розрахунок
здійснюється за формулою:

Де:
n – кількість досліджуваних у вибірці (або кількість повних пар значень
для двох показників)
x – значення першого показника
y – значення другого показника
Для всіх статистичних критеріїв розраховувалося точне значення
достовірності, значущим вважається критерій, для якого р≤0,05.
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Додаток Ж
Критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності
майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
Критерій

Показники

Якісна характеристика сформованості рівнів
професійної готовності за складовими

КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
1
2
Інформаційно- Теоретико-методична
обізнаність: наявність системних
змістовий
теоретико-методичних знань про
інноваційну
діяльність;
поінформованість про інноваційні
форми,
засоби
та
методи
організації професійної діяльності;
знання
нормативно-правових
документів;
знання
основ
педагогіки,
педагогічної
інноватики.

3
Високий рівень – ґрунтовні знання нормативно-правових
документів у галузі освіти; наявність системи знань з
педагогіки, педагогічної інноватики; уміння співвідносити
теоретичні знання з професійною інноваційною діяльністю.
Середній рівень – не чітко виражені знання нормативноправових документів; часткова наявність системи знань з
педагогіки, педагогічної інноватики; недостатньо стійкі
уміння співвідносити теоретичні знання з професійною
інноваційною діяльністю.
Низький рівень – слабо виражені знання нормативноправових документів; відсутня система знань з педагогіки,
педагогічної інноватики; відсутні уміння співвідносити
теоретичні знання з практичною інноваційною діяльністю.
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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
1
2
Особистісно- Спрямованість, мотивація до
мотиваційний інноваційної
діяльності:
усвідомлене ставлення майбутніх
магістрів початкової освіти до
інноваційної
діяльності;
сформованість
мотивів
до
професійного самовдосконалення
та саморозвитку; стійкі орієнтації
на гуманістичні цінності у
педагогічній
інноваційній
діяльності;
сформованість
професійно значущих якостей
особистості; потреба в здійсненні
інноваційної
діяльності;
сформованість
творчого
потенціалу;
професійна
мобільність
у
педагогічній
взаємодії.

3
Високий рівень – наявність стійкої внутрішньої мотивації
до інноваційної діяльності; виражена спрямованість на
самовдосконалення і саморозвиток; прагнення опановувати
нові форми і методи організації інноваційної діяльності;
здатність до створення ситуацій успіху в педагогічній
інноваційній діяльності.
Середній рівень – наявність часткової внутрішньої
мотивації до інноваційної діяльності; помірно виражена
спрямованість на самовдосконалення і саморозвиток;
прагнення опановувати нові форми і методи організації
інноваційної діяльності недостатньо стійкі; здатність до
створення ситуацій успіху в педагогічній інноваційній
діяльності виявляється ситуативно.
Низький рівень – відсутність внутрішньої мотивації до
інноваційної діяльності; слабо виражена спрямованість на
самовдосконалення і саморозвиток; відсутнє прагнення
опановувати нові форми і методи організації інноваційної
діяльності; відсутня здатність до створення ситуацій успіху в
інноваційній діяльності.
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РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ
1
2
Емпатія:
здатність
до
Оціннорефлексивний прогнозування й адекватної
оцінки власної готовності до
інноваційної діяльності; аналіз
організаційно-методичного
забезпечення;
здатність
виявляти та оцінювати кращий
педагогічний досвід, уміння
аналізувати
результати
інноваційної діяльності.

3
Високий рівень – висока здатність до емпатії,
співпереживання; адекватна оцінка власної професійної
готовності до інноваційної діяльності; здатність виявляти та
оцінювати кращий педагогічний досвід, уміння аналізувати
результати інноваційної діяльності; здатність до розуміння
психоемоційного стану іншої людини; схильність долати
конфліктні ситуації та знаходити компромісні рішення.
Середній рівень – часткова здатність до емпатії,
співпереживання; оцінка власної професійної готовності до
інноваційної діяльності; уміння частково виявляти та
оцінювати кращий педагогічний досвід, аналізувати результати
інноваційної
діяльності;
здатність
до
розуміння
психоемоційного стану іншої людини виражена не у повній
мірі.
Низький рівень – здатність до емпатії та співпереживання
відсутня; оцінка власної професійної готовності до
інноваційної діяльності; уміння частково виявляти та
оцінювати кращий педагогічний досвід, аналізувати результати
інноваційної діяльності; розуміння психоемоційного стану
іншої людини не у повній мірі; недостатньо виражена
схильність долати конфліктні ситуації та знаходити
компромісні рішення.
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ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
1
Операційнодіяльнісний

2
Гностичні,
проектувальні,
конструктивні, комунікативні,
організаторські
уміння
та
навички,
необхідні
для
здійснення
інноваційної
діяльності.

3
Високий рівень – висока здатність до професійної адаптації,
готовність до партнерських відносин та співпраці; чітка
сформованість уміння налагоджувати ділові й товариські
контакти; упевненість у власних силах; прагнення до
педагогічного спілкування; уміння виявляти ініціативу; висока
здатність до професійного ризику.
Середній рівень – здатність до професійної адаптації,
готовність до партнерських відносин та співпраці частково
виражені; уміння налагоджувати ділові й товариські контакти
ситуативні; помірна упевненість у власних силах; часткове
прагнення до педагогічного спілкування; уміння виявляти
ініціативу; помірна здатність до професійного ризику.
Низький рівень – здатність до професійної адаптації, готовність
до партнерських відносин та співпраці слабо виражені; уміння
налагоджувати ділові й товариські контакти ситуативні; відсутня
упевненість у власних силах; прагнення до педагогічного
спілкування; уміння виявляти ініціативу; слабо виражена
здатність до професійного ризику.

Додаток И
Навчально-методичний комплекс дисципліни
«ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА»
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1. Загальна інформація
Назва дисципліни

Педагогічна інноватика

Викладач (-і)

Кандидат педагогічних наук Цюняк Оксана Петрівна

Контактний телефон викладача

0979354485

E-mail викладача

tsiuniak33@gmail.com, oksana.tsiuniak@pnu.edu.ua

Формат дисципліни

Лекції, практичнізаняття, самостійна робота, екзамен

Обсяг дисципліни

90 годин

Посилання

на

сайт

дистанційного http://www.d-learn.pu.if.ua/

навчання
Консультації

Очні консультації: 1,5 год. середа 5 пара.
Запитання можна надсилати на електронну пошту, що
вказана у силабусі.
2. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Педагогічна інноватика» вивчається студентами спеціальності «Початкова
освіта». Зміст дисципліни охоплює основні концептуальні та теоретичні положення педагогічної
інноватики, науково-понятійний апарат та нормативно-правове забезпечення організації інноваційної
діяльності у системі освіти; розкриває структуру, об’єкт, предмет та основні завдання педагогічної
інноватики у системі сучасної науки; висвітлює пріоритетні завдання освіти в контексті інноваційних
змін; знайомить здобувачів вищої освіти із традиційними технологіями навчання та інноваційними
технологіями Нової української школи. Адже, як зазначається у Концепції Нової української школи, у
2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть уміння навчатися упродовж життя, критично
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному
середовищі. Тому, на часі, актуальною постає проблема готовності майбутнього учителя до
використання нововведень у освітньому процесі. «Педагогічна інноватика» розроблена таким чином,
щоб надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні уміння, які сприятимуть формуванню
їхньої інноваційної компетентності для роботи в умовах НУШ.
3. Мета та цілі курсу
Мета навчальної дисципліни − забезпечити здобувачів вищої освіти знаннями про концептуальні та
теоретичні положення педагогічної інноватики, структуру інноваційної педагогічної діяльності,
методики реалізації інновацій у освітньому просторі; сформувати у майбутніх педагогів інноваційну
компетентність та готовність до інноваційної професійної діяльності; навчити застосовувати
інноваційні технології навчання у практиці Нової української школи.
Цілі курсу: у результаті вивчення дисципліни Ви ознайомитеся із концептуальними та теоретичними
положеннями педагогічної інноватики, науково-понятійним апаратом та нормативно-правовим
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забезпеченням організації інноваційної діяльності у системі освіти; дізнаєтеся про основні тенденції
інноваційних процесів в освіті; навчитеся застосовувати отримані знання у різних сферах професійної
діяльності; навчитесявідбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань
освітнього процесу Нової української школи; обирати оптимальні інноваційні технології навчання
відповідно до індивідуальних можливостей здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, рівня
їхньої підготовки та педагогічних умов; аналізувати та узагальнювати досвід професійної діяльності
педагогів-новаторів; самостійно розробляти авторські педагогічні технології відповідно до цілей і
завдань освітньої роботи НУШ. Важливим завданням курсу є: сформувати позитивне ставлення і
прагнення майбутнього учителя початкової школи до дослідницької діяльності, самостійності,
творчого оволодіння новітніми педагогічними технологіями та готовність до інноваційної професійної
діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища.
4. Результати навчання (компетентності)
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти
компетентностей і програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми «Початкова
освіта» перший (бакалаврський) рівень:
Загальні компетентності:
− здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними
підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів
початкової школи; чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо;
− здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема
професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків;
− здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної
діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно;
− здатність та готовність швидко і успішно опановувати інноваційні технології, набувати знань та
вмінь, здатність до саморозвитку і модернізації власної діяльності;
‒
‒
‒
‒

Спеціальні компетентності:
здатність до організації навчальної діяльності у початковій школі у відповідності до вимог НУШ;
здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного
процесу в початковій ланці освіти;
здатність упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні підходи, передовий
педагогічний досвід до навчання окремих питань певної освітньої галузі/предмету початкової
школи;
здатність педагога організовувати ефективну спільну навчально-виховну діяльність і педагогічне
спілкування; здатність співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому
шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами навчально-виховного середовища.

Програмні результати навчання
− знання сучасних теоретичних основ освітніх галузей, визначених Державним стандартом
початкової загальної освіти, здатність критично оцінювати, безпечно застосовувати сучасні засоби
інформаційних і комп’ютерних технологій в освітньому процесі;
− знання мети, завдань, змісту, методів, організаційних форм й засобів початкової освіти, сутності
процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна компетентність +
ПКК);
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− знання нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: Державного стандарту
початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, вимог, які визначає НУШ;
− здатність застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх
галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Концептуальними
засадами НУШ під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач;
− здатність до моделювання процесу навчання учнів початкової школи певного предмету: розробляти
проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами завдань, створювати
методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з
метою опанування учнями певних елементів змісту програми;
− здатність до використання засобів вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня
професійної культури майбутнього вчителя;
− здатність до проведення уроків в початковій школі, аналізу уроку щодо досягнення його мети й
завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій, вміння
використовувати інноваційні технології навчання у роботі з учнями при вивченні певної освітньої
галузі/предмету початкової школи в класі з інклюзивним навчанням;
− здатність до навчання упродовж життя і удосконалення з високим рівнем автономності набутої під
час навчання кваліфікації.
5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу
Вид заняття

Загальна кількість годин

Лекції

16/8

семінарські заняття / практичні / лабораторні

20/6

самостійна робота

54/76
Ознаки курсу

Семестр
Шостий

Курс
(рік навчання)
Третій

Спеціальність
Початкова освіта

Нормативний/
Вибірковий
вибірковий

Тематика курсу
Тема, план

Форма

Література

Завдання, год

Вага

Термін

оцінки

виконання

Змістовий модуль 1.

Макси

тиждень

Теоретичні засади

мальна

заняття

оцінка

педагогічної

3 балів

інноватики.
Тема 1. Педагогічна

Проаналізуйте нормативно-

інноватика у системі

правове забезпечення

сучасної науки та

організації інноваційної

освіти.

діяльності у системі освіти

План
1.

Сутність
педагогічної
інноватики.

Лекція-

України («Закон України

презентація

«Про вищу освіту» (2014);
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Об’єкт,
предмет
та
завдання педагогічної
інноватики як науки.
Структура
педагогічної
інноватики.
Класифікація
педагогічних нововведень.
Науково-понятійний
аппарат
сучасної
педагогічної інноватики.
Нормативно-правове
забезпечення організації
інноваційної діяльності
в системі освіти України.
Мета
і
головні
компоненти Концепції
Нової
української
школи.
Принципи Державного
стандарту
початкової
освіти.

2 год.

«Про освіту» (2017), «Про
загальну середню освіту»,

Практичне

«Про інноваційну діяльність»,

заняття

«Концепція НУШ» (2016),

2 год.

Державний стандарт
[6, 13,

початкової освіти (2018)).

15,16, 18,

5 год.

55]

Тема 2. Технологічни

Макси

й підхід в освіті.

мальна
оцінка

План
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Історія
виникнення
технологічного підходу.
Педагогічна технологія:
поняття,
сутність,
особливості.
Класифікація
педагогічних технологій.
Поняття
авторської
педагогічної технології.
Компетентнісний підхід в
освіті
як
системна
інновація.
Пріоритетні
завдання
сучасної
освіти
в
контексті інноваційних
змін.
Технології
Нової
української школи.

Лекція

Складіть опорну схему

2 год.

класифікації педагогічних

3 балів

технологій.
Практичне

5 год.

заняття
2 год.

[1,7,54,
55]

Змістовий модуль 2.

Макси

Інноваційні

мальна

педагогічні

1.Підготуйтеся до дискусії на

технології.

тему «Традиційне предметне

Тема 3. Інтеграція в

навчання чи інтегроване

освіті. Інтегроване

Лекція-

навчання?»

навчання: діяльнісний

презентація

5 год.

та тематичний

з

2.Підготуйте сценарій

підходи.

елементами

інтегрованого квест-заняття з

План

дискусії

математики, літературного

2 год.

читання та природознавства.

1.
2.

Роль і місце інтеграції у
початковій школі.
Сутність та особливості
інтегрованого навчання.

тиждень

5 год.

оцінка
3 балів

тиждень
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3.

4.
5.

6.

7.

Переваги інтегрованого
навчання.
Критичне мислення як
ментальний
процес.
Технологія «Читання та
письмо для розвитку
критичного мислення».
Стратегії
розвитку
критичного мислення.
Діяльнісний
підхід.
Організаційні
системи
Daily 5 (Читання і
письмо)
і
Daily 3
(Математика).
Інтегрований урок як
одна з нетрадиційних
форм
організації
навчання
учнів
початкових класів.
Практика
ранкових
зустрічей
у
Новій
українській школі.

[7,54,55]
Практичне
заняття
2 год.

Тема 4. Інтерактивне

Макси

навчання як

мальна
оцінка

інноваційна

3 балів

технологія організації
Запропонуйте тему та

освітнього процесу.

План
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Сутність інтерактивного
навчання.
Мета
та
завдання
інтерактивного навчання.
Класифікація
інтерактивних
методів
навчання.
Опис
технологій
інтерактивного навчання.
Застосування
інтерактивних
методів
навчання на уроках у
початкових класах.
Інтерактивний урок, його
структура.
Оцінювання навчальних
досягнень учнів на
інтерактивному уроці.

розробіть план дискусії в стилі

Інтерактивна
лекція

2 год.
Практичне
заняття
2 год.

[30,54,55]

телевізійного ток-шоу
4 год.

тиждень
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Тема 5. Проектне

Макси

навчання

мальна

План
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Сутність
та
мета
проектного навчання.
Типи проектів.
Основні етапи проектної
діяльності.
Переваги
проектного
навчання.
Особливості
втілення
проектної технології у
початковій школі.
Роль
педагога
у
проектній
діяльності
учнів.
Роль батьків у проектній
діяльності учнів.

оцінка

Проблемна
лекція

Запропонуйте міжпредметний

2 год.

проект, який можна
використовувати на уроках в

Практичне

[7,54,55]

початкових класах (тема за

заняття

вибором студента).

2 год.

5 год.

Макси

проблемного

мальна

навчання та розвитку

Складіть міні-кейси для

творчої особистості.

проведення уроків у

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 балів

Тема 6. Технології

План
Проблемне навчання як
складова
сучасних
освітніх технологій.
Основні характеристики
проблемного навчання.
Педагогічні
функції
проблемного навчання.
Етапи
проблемного
навчання.
Інноваційні
методи
проблемного навчання.
Технологія
розвитку
творчої
особистості
Г. Альтшуллера

Проблемна

початкових класах (навчальні

лекція

предмети на вибір студента).

2 год.

[7,54,55]

3 балів

5 год.
Проаналізуйте публікації з

Практичне

газет і журналів, сюжети з

заняття

телебачення на освітню

2 год.

тематику.
5 год.
Макси

Технологія

мальна
оцінка

інноваційної

3 балів

педагогічної
діяльності.
Тема 7. Готовність
Підготуйте мультимедійну

педагога до
[7,54,55]

інноваційної

Сутність
інноваційної
педагогічної діяльності.

презентацію на тему:
«Педагогічний досвід як умова

діяльності.

1.

тиждень

оцінка

Змістовий модуль 3.

План

тиждень

Лекція-

формування

презентація

педагогічної творчості».

2 год.

5 год.

тиждень
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2.

3.
4.
5.

6.

Структура
готовності
педагога до інноваційної
педагогічної діяльності.
Форми
залучення
педагога до інноваційної
діяльності.
Педагогічна творчість як
основа
створення
педагогічних інновацій.
Педагогічне новаторство
у
системі
освіти.
Технологія портфоліо.
Організація освітнього
процесу
на
засадах
педагогіки партнерства.

Практичне
заняття
2 год.

Тема 8. Застосування

Макси

інформаційно-

мальна
оцінка

комунікаційних
технологій

у

професійній
діяльності

Підготуйте наукове
Лекція

сучасного

2.
3.

4.
5.

6.

7.

«Цифрова
[7,54,55]

вчителя

грамотність

початкових

класів

НУШ».

План
Сутність
поняття
«інформаційнокомунікаційні технології».
Інформаційнокомунікаційна
компетентність педагога.
Впровадження технології
«змішане навчання» у
початкових класах
Мобільне навчання у
системі сучасних освітніх
технологій.
Гейміфікація
(ЕLEARNING) як засіб
підвищення ефективності
навчання на уроках у
початкових класах.
Технологія
«перевернутого
навчання» у початковій
школі».
Використання
ігрових
технологій на уроках у
початкових класах.

8 балів

повідомлення на тему:

2 год.

педагога.

1.

Практичне

5 год.

заняття

Написання контрольної

4 год.

роботи
(5 балів)

Практичне заняття

Макси

Особливості

мальна
оцінка

інклюзивного

15

навчання.

План
1.

тиждень

Інклюзивна освіта :
сутність, мета, завдання і
принципи впровадження.

балів

Напишіть Рекомендації для
педагогів, які працюють з

тиждень
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2.

3.

4.

5.

Компетентність учителя
як запорука ефективності
інклюзивного навчання.
Організація роботи
педагогічного персоналу
з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Оцінювання навчальних
досягнень учнів в
інклюзивному класі.
Напрями та форми
роботи із батьками дітей
з особливими освітніми
потребами.

дітьми з особливими
Практичне

освітніми потребами.

заняття

[98,99,

5 год.

2 год.

100]

Підсумкове тестування
(10 балів)

6. Система оцінювання курсу
Оцінювання
здійснюється

знань

студентів

відповідно

до

з

навчальної

ПОРЯДКУ

дисципліни

організації

та

проведення оцінювання успішності студентів університету.
Система оцінювання включає поточний, модульний та
семестровий контроль знань.
Поточний контроль здійснюється під час практичних занять і
передбачає усні відповіді здобувачів на теоретичні питання.
Максимальна оцінка кожного заняття
Загальна система оцінювання курсу

– 3 бали. Участь у

практичних заняттях упродовж семестру – 30 балів.
Підсумковий контроль – екзамен. Максимальна оцінка –
100 балів. Допуск до іспиту становить максимум 50 балів, бал
за складання іспиту (підсумковий контроль) становить
максимум 50 балів. В екзаменаційному білеті 2 питання
теоретичні (оцінюються по 10 балів), 1 практичне (20 балів), 1
тестове (10 балів).
Самостійна робота – 5б.
Контрольна робота – 5б.
Підсумкове тестування – 10 балів.
Передбачена одна контрольна робота (1-5 балів), що
складається з 2 теоретичних питань (2 бали) та 1 практичного

Вимоги до письмової роботи

(3 бали). Також враховуються виконанні завдання частковопошукового та творчого рівнів, що передбачають написання
творів-міркувань, есе.
Передбачене одне письмове підсумкове тестування (максимум
10 балів).
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Практичні заняття

Оцінюється відвідуваність усіх 10 занять упродовж семестру за
3-бальною шкалою.
Виступи на практичних заняттях (за заняття від 1-до 3 балів
кожне) – 1-30 балів;
Оцінювання самостійної роботи: 1-5.
При виставленні допуску до іспиту (максимум 50 балів)

Умови допуску до підсумкового
контролю

враховуються навчальні досягнення студентів (бали), набрані
на поточному опитуванні під час аудиторних годин, при
виконанні завдань для самостійної роботи, а також бали
підсумкового тестування.
7. Політика курсу

Студентам необхідно дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки їх
порушення, що визначаються Положенням про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положенняпро-запобігання-плагіату/.Відвідування занять є важливою складовою навчання. Лекційні заняття не
відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов’язкове. Пропуски практичних занять
відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Відпрацювання пропущених занять відбувається у формі
індивідуальної бесіди під час годин, відведених на консультування студентів.Загальна максимальна
сума балів, яка присвоюється студентові за курс, становить 100 балів, яка є сумою балів за виконання
практичних завдань, підсумкове тестування, самостійну роботу та бали, отримані під час іспиту.
Допуск до іспиту передбачає отримання рейтингової підсумкової оцінки (максимум 50 балів, мінімум
25 балів). При виставленні рейтингового підсумкового балу обов’язково враховується присутність
студента на заняттях (у тому числі на лекційних), активність студента під час практичних занять, а
також результати відпрацювання з поважної причини пропущених занять. Студент, який не набрав 25
балів, до іспиту за відомістю №1 не допускається. У такому випадку до початку екзаменаційної сесії
студент користується повторним правом отримати допуск на складання іспиту за відомістю №2.
Однією з вимог є відповідальне ставлення до виконання завдань самостійної роботи, опрацювання
необхідної інформації, наукових джерел, тестових та інших завдань, викладених на сайті дистанційного
навчання. Результати виконання завдань самостійної роботи перевіряються на кожному практичному
занятті.
У процесі вивчення курсу студент повинен добре володіти навчальним матеріалом, демонструючи
належний рівень пізнавальної активності та творчого розвитку.
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Додаток Л
ВЗІРЕЦЬ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ
лекційного заняття з навчальної дисципліни
«ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА»

Тема: Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання:
діяльнісний та тематичний підходи

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями інтегрованого
навчання; обґрунтувати роль та місте інтеграції у початковій школі; розкрити
сутність критичного мислення як ментального процесу; розглянути деякі
стратегії розвитку критичного мислення; проаналізувати організаційні
системи Daily 5 (Читання і письмо) і Daily 3 (Математика).
Основні поняття: інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований
урок, критичне мислення, Daily 5, Daily 3, діяльнісний підхід, «мозкова атака»,
«асоціативний кущ (ґронування), «кубування».

1.
2.
3.
4.
5.

ПЛАН
Роль і місце інтеграції у початковій школі.
Сутність та особливості інтегрованого навчання.
Критичне мислення як ментальний процес. Технологія «Читання та письмо
для розвитку критичного мислення».
Стратегії розвитку критичного мислення.
Діяльнісний підхід. Організаційні системи Daily 5 (Читання і письмо) і
Daily 3 (Математика).
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1. Роль і місце інтеграції у початковій школі
Головною метою сучасної освіти є формування основ для самореалізації,
самопізнання, самовдосконалення особистості та розвитку творчого
потенціалу здобувачів освіти. Багаторічний досвід роботи учених у галузі
початкової освіти дає підстави стверджувати, що розв’язання проблеми
особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане з інтеграцією
змісту освіти. Наукові дослідження показують, що інтеграція змісту освіти
багато в чому вирішує проблему зміцнення та збереження психічного і
фізичного здоров’я школярів, сприяє підвищенню їхньої мотивації до
навчальної діяльності.
У Великому тлумачному словнику «інтеграція – це доцільне об’єднання
та координація дій різних частин цілісної системи» [1]. Інтеграція
визначається як процес взаємодії двох або більше систем з метою створення
нової, яка набуває нових властивостей завдяки зміні властивостей та зв’язків
її елементів.
Американський педагог Дж. Гіббоне висловлював думку, що
інтегрувати – це поєднувати частини систем таким чином, щоб результат
об’єднання в сумі перевершував їхнє значення до взаємодії. На думку
Н. Костюка, «інтеграція – це процес взаємодії елементів із заданими
властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і
зміцненням істотних зв’язків між цими елементами на основі достатньої
підстави, у результаті якої формується інтегрований об’єкт (цілісна система) з
якісно новими властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні
властивості вихідних елементів» [2].
У сучасній психолого-педагогічній науці активно здійснюються
дослідження з проблем інтеграції навчання. Гуманізація освіти неможлива без
інтеграції її змісту, формування цілісного мислення. Загальновідомо, що із
зростанням об’єму інформації, якою має оволодіти учень протягом навчання у
школі, а потім у закладах вищої освіти для адаптації у сучасному суспільстві.
При цьому інтеграція змісту освіти обумовлює природовідповідність
навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості, оскільки
інтегровані знання – цілісні.
Проблема інтеграції навчання і виховання є важливою і сучасною як для
теорії, так і для практики. Її актуальність продиктована новими соціальними
запитами, які пред'являються до закладів освіти, і обумовлена змінами у сфері
науки і виробництва. Вирішуючи міжпредметні пізнавальні завдання, здобувач
освіти спрямовує свою активність або на пошук невідомих відносин, у яких
знаходяться відомі предметні знання, або на формування нових понять на
основі встановлених конкретних міжпредметних зв'язків [2].
У сучасному закладі освіти узвичаїлася міжпредметна інтеграція,
здійснювана різними шляхами:
‒ створення інтегрованих курсів – навчальних предметів, які адаптують
для вивчення та інтегрують знання декількох наук або видів мистецтв
(природничих – «Природознавство», суспільствознавчих – «Я у Світі»,
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біологічних – «Основи здоров’я», музичне й образотворче мистецтво –
«Мистецтво», та ін.);
‒ розроблення нових форм уроків (урок з міжпредметними зв’язками,
інтегрований урок, бінарний урок);
‒ впровадження навчальних проєктів;
‒ організація тематичних днів та тижнів.
Сучасна система освіти спрямована на формування високо освіченої,
інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з
розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину.
Інтегровані уроки сприяють формуванню цілісної картини світу у дітей,
розуміння зв'язків між явищами у природі, суспільстві і світі в цілому,
сприяють більш міцному засвоєнню знань, спонукають до пошукової та
дослідницької діяльності.
Таким чином, інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання,
взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності
двох або більше систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи,
яка набуває нових властивостей та взаємозв’язків між оновленими елементами
системи.
2. Сутність та особливості інтегрованого навчання
Інтегроване навчання (Адаптовано з «Natural Curiosity: A Resource
for Teachers» University of Toronto OISE) – це навчання, яке ґрунтується на
комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини,
а не ділиться на окремі дисципліни.
Предметні межі (роздільники) зникають, коли учителі заохочують учнів
робити зв’язок між дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох
предметних областей. Інтегроване навчання позитивно впливає на розвиток
самостійності, пізнавальної активності та інтересів здобувачів осввіти. Зміст
уроків, навчальна діяльність учителя звернені до особистості учня, тому
сприяють всебічному розвитку здібностей, активізації розумових процесів в
учнів, спонукають їх до узагальнення знань, що відносяться до різних наук [2].






Переваги інтегрованого навчання [3]:
Переваги для здобувачів освіти:
чіткіше розуміння мети кожного предмету у різних контекстах;
глибше розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через кілька
точок зору;
краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички,
ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом;
удосконалення навичок системного мислення.
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3. Критичне мислення як ментальний процес
На думку фундатора Інституту критичного мислення США Метью
Ліпмана, критичне мислення – це вміле відповідальне мислення, що дозволяє
людині формулювати надійні вірогідні судження.
Уміння людини, яка критично мислить:
‒ оцінювати надійність джерел інформації;
‒ виділяти необхідну інформацію та аналізувати її;
‒ оцінювати власні чи чужі висловлювання, припущення, висновки,
аргументи, гіпотези, переконання;
‒ ставити запитання з метою одержання точнішої інформації або її
перевірки;
‒ розглядати проблеми з різних точок зору та порівнювати різні позиції і
підходи під час їх вирішення;
‒ висловлювати власну позицію, влучно обирати мовленнєві засоби для
побудови висловлювань;
‒ приймати обґрунтовані рішення.
Технологія «Читання та письмо для розвитку критичного
мислення» (Reading and Writing for Critical Thinking – ЧПКМ) була створена
для задоволення потреби школи в організації активного навчання та для
забезпечення розвитку критичного мислення учнів на уроках читання та
письма (предмети «Українська мова» та «Літературне читання»). У
педагогічну практику українських учителів почала впроваджуватися у 90-х
роках ХХ століття. Автори технології – Курт Мередіт, Чарльз Темпл, Джінні
Стіл.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Положення технології ЧПКМ:
Процес учіння – це процес пов’язування нової інформації з відомою. В
учнів виникають нові уявлення на основі вже набутих знань.
Діти від природи допитливі, прагнуть пізнавати світ, здатні розмірковувати
над «серйозними» питаннями та висувати оригінальні ідеї.
Роль учителя – позиція вдумливого помічника, який скеровує самостійну
пізнавальну діяльність учнів та стимулює пізнавальну активність.
Критичне мислення формується, насамперед, у дискусіях, за активної
взаємодії з текстами, у процесі створення письмових робіт.
Завдання учителя – не передавати учням власне розуміння певної
інформації, а надати допомогу в розширенні та реструктуризації вже
набутих знань під впливом одержаної нової інформації; в інтерпретації та
розумінні нових явищ у світлі того, що вони вже знали; стимулювати
школярів брати активну участь у пошуках відповідей на власні запитання.
Розвиток критичного мислення здобувачів освіти сприяє формуванню
демократичної громадянської свідомості.
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Для розвитку критичного мислення учнів початкової школи
учителю необхідно:
‒ виділити час і забезпечити можливості для застосування критичного
мислення;
‒ дозволити учням вільно розмірковувати;
‒ приймати різноманітні ідеї та думки;
‒ сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;
‒ забезпечити для учнів безризикове середовище, вільне від насмішок;
‒ висловити віру в здатність кожного учня породжувати критичні судження;
‒ цінувати критичні міркування школярів.
Для того, щоб критично мислити, здобувачі освіти повинні:
‒ розвивати впевненість у собі й розуміння цінності власних думок та ідей;
‒ брати активну участь у навчальному процесі;
‒ ставитися з повагою до різноманітних думок;
‒ бути готовими породжувати й відкидати судження.
На думку авторів методичної системи «Читання та письмо для
розвитку критичного мислення» Джінні Стіл, Курта Мередіта, Чарльза
Темпла: «Критичне мислення – це складний ментальний процес, що
починається із залучення інформації та закінчується прийняттям
рішення» [https://bit.ly/2YF2Dg1].
4. Стратегії розвитку критичного мислення
МОЗКОВА АТАКА
Основне завдання при використанні методу ‒ збирання великої кількості
ідей, звільнивши учасників обговорення від інерції мислення і стереотипів.
Використовується з метою продукування найбільшої кількості ідей щодо
вирішення певної проблеми.
Учням пропонують згадати все, що вони знають або думають з певної
теми. Обов’язковою умовою є запис усіх ідей, навіть протилежних, відсутність
їх оцінювання у процесі обговорення, класифікація ідей по закінченні
обговорення.
Мозкову атаку можна проводити фронтально з усім класом, коли ідеї
записує вчитель на дошці (перевага цього способу – заощадження часу на
уроці); індивідуально, у парах, групах.
Алгоритм проведення «Мозкової атаки» на уроках у початкових
класах:
Крок 1. Учитель оголошує тему або називає поняття, яке буде
розглядатися.
Крок 2. Учитель записує тему посередині класної дошки або учні в
групах, парах чи самостійно записують тему посередині аркуша паперу.
Крок 3. Учитель говорить учням: «Пригадайте все, що ви ЗНАЄТЕ або
думаєте з теми. Не оцінюйте думки: правильно чи неправильно».
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Крок 4. Учні називають, що вони знають з теми. Учитель записує усі
думки учнів на дошці, не коментуючи їх (правильно, неправильно), не
ставлячи запитань.
Крок 5. Учитель запитує: «Щодо якої інформації у вас може виникнути
сумнів?». Навпроти відповідної інформації записує знак питання. На цьому
мозкову атаку можна завершити, оскільки завдання щодо актуалізації знань
учнів з теми виконане, а можна продовжити класифікацією інформації.
Крок 6. Згрупуйте записану інформацію за певною ознакою.
Після «мозкової атаки» учитель повідомляє, з якою інформацією учні
мають знайомитися на уроці. Аналізуючи усе, що повідомили учні з теми,
учитель може зрозуміти, який навчальний матеріал вони засвоїли добре, яка
інформація залишилася поза увагою.
Важливо! При проведенні «Мозкової атаки» запитання не ставляться!
Учні повинні самостійно пригадати все, що вони знають з теми.
АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ (ґронування)
Стратегія «Асоціативний кущ» використовується для «входження» в
тему, яка буде розглядатися в подальшому. На відміну від «Мозкової атаки», де
висловлені думки стосуються інформації з приводу певної теми (пригадайте,
що ви знаєте) метод «ґронування» спонукає учнів думати вільно та відкрито
стосовно певного предмету, образу, теми, включаючи почуття, емоції,
ставлення. Отже, цей метод стимулює нелінійну форму мислення –
асоціативне мислення.
Алгоритм роботи за стратегією:
Крок 1. Учитель (учень) пише тему – центральне слово
(словосполучення чи фразу) посередині аркуша або на дошці.
Крок 2. Учитель пропонує учням записати слова та фрази, які спадають
на думку, коли вони чують це слово. Записати стільки думок, скільки дозволить
час, або доти, доки вони не будуть вичерпані. Учитель просить учнів не
обмірковувати, чому їм спало на думку те чи інше слово. Якщо слово прийшло
у ваш мозок, значить для вас це якось пов’язано з темою.
Крок 3. Коли всі думки записані, учитель пропонує учням встановити
зв’язки між словами.
Потім можна перейти до обговорення цієї теми, написання твору тощо.
ВАЖЛИВО! Асоціації не бувають правильними чи неправильними.
Асоціації – індивідуальні.
КУБУВАННЯ
«Кубування» є стратегією навчання, яка полегшує розгляд різних
аспектів теми. Цей підхід передбачає використання кубика (його можна
виготовити самостійно з цупкого картону або оклеїти коробку папером), на
кожній грані якого написано вказівки.
Застосовуючи цю стратегію, слід пам’ятати, що черговість граней
передбачає перехід від менш складних завдань (з точки зору мисленнєвої

507
діяльності) до більш складних. Використовуючи цю стратегію в початкових
класах, бажано пояснювати учням, що від них вимагається, у доступних для
них формулюваннях.
Алгоритм роботи за стратегією (вказівки на кожній з граней):
1. Опишіть
Описати зовнішній вигляд об’єкта в цілому.
– Як це виглядає? Опиши колір, розмір, форму тощо.
2. Порівняйте
Додати нові характеристики об’єкта, про які згадали в процесі
порівняння з іншими об’єктами.
– На що це схоже? Від чого це відрізняється?
3. Встановіть асоціації
Дописати нові ознаки, які «висвітилися» в процесі нелінійного
асоціативного мислення.
– Що спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
4. Проаналізуйте
Опис складових елементів об’єкта у світлі загального сприймання та
розуміння. Характеристика структури, будови, частини, окремої деталі того,
що описується.
– Скажіть, яким чином це зроблено? З яких частин складається? Вам не
обов’язково це знати, ви можете це вигадати.
5. Знайти застосування
Описати, як це знадобиться в житті, кому, коли, в якому обсязі.
– Яким чином це може бути застосовано? Як це використовується? Для
кого це важливо?
6. Запропонувати аргументи «за» або «проти»
Опис власних суджень з приводу теми: це добре чи погано, правильно чи
неправильно згідно з власними та колективними стандартами.
– Як ви ставитеся до цього? Поясніть чому?
ВАЖЛИВО! Деякі вчителі використовують атрибут стратегії
«Кубування» – кубик без використання завдань, які потребують критичного
мислення. Це репродуктивні запитання на пригадування інформації.
Наприклад, на гранях куба для аналізу слова «веселого» вказано: частина
мови, початкова форма, число і т.д. Атрибут стратегії – КУБИК, а за сутністю
– звичайна репродуктивна вправа [https://bit.ly/2YF2Dg1].
5. Діяльнісний підхід. Організаційні системи
Daily 5 (Читання і письмо) і Daily 3 (Математика) [2]
Системи Daily 5 та Daily 3 – це структури, які використовуються, щоби
навчати дітей бути самостійними під час читання, письма й математики, щоб
учитель мав можливість працювати з учнями індивідуально та в малих групах.
Довіра та Повага
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Змістовне навчання вимагає поваги між вчителем та учнями. Час, щоб
побудувати довіру та виявити повагу, є основою, на якій базуються усі інші
елементи навчання. Кожна дитина заслуговує на довіру та повагу.
Спільність
Необхідно докладати зусиль, щоб створити та зберегти здорову
атмосферу в класі, створити середовище навчання та піклування для усіх
учнів. Воно починається зі знайомства в перші шкільні дні та втілюється в
розкладі, який вчитель та учні складають разом. Відчуття спільності створює
в учнів бажання вимагати, щоб інші були відповідальними за поведінку,
навчання, повагу та доброту.
Вибір
Вибір – це сильна мотивувальна складова, яка є однією з основ системи
Daily 5. Дослідження показують, що мотивація росте, коли учні мають
можливість обирати предмет навчання, і коли вони вірять у те, що володіють
певною автономією чи контролем над власним навчанням».
Відповідальність
Учні проявляють відповідальність, не дозволяючи собі говорити
голосно, щоби не заважати самостійно працювати іншим учням. Школярі
уміють самостійно обирати усі необхідні матеріали для читання, письма та
математики. Значна самостійність – основа відповідальності учнів.
Дослідження інтелекту
Кен Вессон провів прямий зв’язок між віком учнів та впливом тривалості
заняття на їхню здатність обробляти та зберігати в пам’яті інформацію,
отриману під час пояснення: середнє число віку учнів дорівнює середній
кількості хвилин, протягом яких вони можуть утримувати увагу під час
пояснення вчителя.
Переходи як паузи інтелекту та тіла
Переходи під час вправ систем Daily 5, 3 надають багато можливостей:
‒ фізична перерва під час робочого часу;
‒ кінестетичний рух, якого тіло та мозок учнів потребують перед
продовженням роботи;
‒ інтелектуальна пауза, яка дозволяє заново сконцентруватись;
‒ додатковий час для проведення ще одного ввідного уроку.
«10 кроків, щоб навчати та навчитись самостійності» – це унікальний
та важливий елемент, який відрізняє системи Daily 5, 3 від інших навчальних
систем:
Крок 1. Визнач, чого потрібно навчити.
Крок 2. Постав ціль та створи атмосферу терміновості.
Крок 3. Записуй бажані моделі поведінки на Я-схему.
Крок 4. Змоделюй найбільш бажану поведінку.
Крок 5. Змоделюй найменш бажану поведінку, тоді найбільш бажану.
Крок 6. Розмісти учнів по класу.
Крок 7. Тренуй та формуй витривалість.
Крок 8. Не заважай.
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Крок 9. Використовуй тихий сигнал, щоб скликати учнів до початкового місця
збору.
Крок 10. Проведи групове опитування, запитай: «Як все пройшло?».
Що потрібно для роботи із Daily 5, 3?
Сигнал – тихий дзвоник
Для системи Daily 5 необхідно безліч переходів між навчальними
блоками, це один з компонентів, який робить цю систему успішною. Переходи
розбивають навчальний блок на маленькі підблоки, посильні для учнів. Ці
переходи мають місце тоді, коли в учнів виникає фізична потреба рухатись
далі. Замість голосу використовують маленькі дзвоники, щоб дати зрозуміти,
що етап закінчився, і що учні повинні повернутися до місця загального збору.
У перший день навчального року дітей навчають, як збиратися разом, коли
вони чують дзвоник, а потім дозволяємо їм показати свої дії на практиці.
Стенд для схем чи дошка
Важливим компонентом системи Daily 5 є створення в класі Я-схем із
моделями бажаної поведінки. Я-схеми зберігаються протягом усього року та
учні постійно повертатися до них, коли необхідно повторити певні моделі
поведінки, або ж коли в клас приходять нові учні. Саме тому Я-схеми повинні
бути створені на постійній поверхні, такій як стенд з папером, дошка тощо.
Інструменти, не іграшки
Не усі учні можуть однаково формувати витривалість. Певні учні
потребують додаткової підтримки у вигляді інструментів (не іграшок), які
будуть у них під рукою. Серед таких інструментів є піщані таймери на 60, 90
та 120 секунд; маленькі коробки повні дрібничок; конструктори та Lego;
секундоміри для старших учнів; альтернативні матеріали для читання, такі як
серія дитячих енциклопедій чи Книга Рекордів Гіннеса.
Книжкові ящики
Для самостійного читання учням потрібно мати в користуванні безліч
книг. Книжковим ящиком може слугувати коробка для зберігання журналів,
пластиковий пакет на блискавці, пластикова ємність або навіть коробка з-під
пластівців, обклеєна папером-самоклейкою. У кожної дитини є свій
книжковий ящик та від 3 до 10 книг у ньому. Учні-початківці зазвичай мають
8-10 книг, а більш досвідчені читачі можуть мати один роман та одну чи дві
книги з картинками, журнал або навіть газету. Однак, щоб почати навчатись
самостійності із системою Daily 5, діти повинні мати доступ до достатньої
кількості книг, щоб бути зайнятими протягом цього тренувального періоду.
Місце для загального збору та ввідні уроки
При створенні відповідної культури для навчання та самостійності
важливими є два компоненти – місце для загального збору учнів та ввідні
уроки. Місце загального збору учнів – це відкритий простір, достатньо
великий, аби розсадити на підлозі весь клас. Цей простір також включає в себе
стенд або дошку для ввідних уроків, створені класом Я-схеми та інші
навчальні матеріали, які є корисними. Трьома найбільшими перевагами місця
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загального збору над стандартними партами є управління поведінкою за
рахунок наближення до учнів, підсилення глибокого мислення за рахунок
відповідальних розмов з партнером та уникнення зручних відволікань, які
можуть бути за партами. Оскільки учні сидять близько один до одного, вчитель
надає їм можливість повертатися та розмовляти, збільшуючи їхню
зацікавленість та забезпечуючи кожного учня можливістю висловити свою
думку. Коли учні сидять на підлозі усі разом, а не за окремими партами, вони
можуть краще зосередитись на занятті та на його груповому обговоренні. Коли
учні зібралися разом, тривалість короткого ввідного уроку відповідає віку
учнів по роках, до десяти хвилин. Результатом таких коротких групових
ввідних уроків є краще засвоєння вивчених концепцій.
Я-схеми
Коли представлено один компонент системи Daily 5, 3, клас збирається
разом, щоб створити опорну схему, яку називають «Я-схема» («Я» – щоб
виразити самостійність). Присутні обговорюють поведінку вчителя та учнів,
які потрібно представити у вправах системи Daily 5, і записують результати
обговорень у схему.
Дизайн класу
Оскільки комфорт відіграє значну роль у формуванні витривалості учнів,
то слід відмовитися від традиційних учнівських парт, розміщених рядами в
класі. Натомість, є столи та стільці майже для половини учнів, що залишає
достатньо місця, щоб решта класу сиділа в інших місцях. У перші тижні
навчання учням надається можливість випробовувати безліч місць для
сидіння, щоб з’ясувати, які з них найкраще їм підходять. Впродовж тренувань
та настанов учні з часом можуть самі обирати місце, що дозволяє їм досягти
успіху. У класних кімнатах зазвичай є такі предмети для вибору: подушки для
сидіння на підлозі; звичайні столи зі стільцями; килимки для лежання; кілька
поодиноких окремих стільців, щоб усамітнитись та зосередитись.
DAILY 5 (Щоденні 5)
Адаптовано з «The Daily 5 (Second Edition)» Fostering Literacy
Independence in the Elementary Grades, Gail Boushey and Joan Moser.
ЩОДЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.

Читання для себе.
Письмо для себе.
Читання для когось.
Робота зі словами.
Слухання.

Читання для себе
Система Daily 5 розроблена, щоб навчати учнів виробляти витривалість
та самостійність у кожному з її компонентів для того, щоб вони могли бути
повністю зайнятими змістовним, автентичним читанням та письмом протягом
тривалого проміжку часу.
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Вправи системи Daily 5 є надзвичайно різноманітними, що збільшує
мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів. У той час коли вони зайняті
самостійним читанням чи письмом, можна працювати з учнями, проводити
індивідуальні заняття та працювати в малих групах відповідно до учнівських
потреб.
Починаючи роботу із системою Daily 5, слід спершу працювати з етапом
«Читання для себе». Навчити учнів читати для себе – це перший компонент
системи Daily 5 та основа для створення самостійних читачів. На початку
роботи з кожним із компонентів системи Daily 5 застосовують «10 кроків до
самостійності». Перші тижні навчання задають тон для подальшого.
Три способи прочитати книгу:
‒ читай картинки;
‒ читай слова;
‒ перекажи історію.
Письмо для себе
Учні: пишуть вільно на обрану тему на листках паперу, у зошитах чи
Щоденнику вражень. За бажанням використовують приладдя (олівці,
фломастери, кольорові ручки), можуть малювати й прикрашати наліпками. Їхні
роботи ніхто не перевіряє, але вони можуть їх прочитати для всіх чи для когось.
Першокласники розпочинають таку роботу з малюнків на обрану тему,
поступово, вивчаючи літери, вони підписують свої малюнки так, як хочуть
(друкованими чи писаними літерами).
Учитель:
‒ добирає теми, які стосуються їхнього власного досвіду;
‒ не оцінює, не критикує творів учнів;
‒ не обмежує об’єм тексту;
‒ визначає час для написання тексту;
‒ допомагає учням обирати тему, тренувати витривалість, підписувати
малюнки (за бажанням дітей).
Читання для когось
Учні: об’єднуються в пари і разом читають книги (тексти, підручник) та
виконують завдання на розуміння та усвідомлення прочитаного, які пропонує
учитель.
Учитель:
‒ готує тексти (книги) для читання;
‒ об’єднує дітей у пари;
‒ визначає час для читання;
‒ готує завдання для роботи над усвідомленням прочитаного;
‒ працює з дітьми індивідуально чи в малій групі.
Слухання
Учні: слухають учителя, друга чи аудіофайли та виконують завдання на
розуміння та інтерпретацію прослуханого, які готує вчитель.
Учитель:
‒ готує матеріал для слухання (сюжетні твори, аудіозаписи);
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‒ готує завдання для роботи над усвідомленням почутого;
‒ готує матеріали для роботи після слухання;
‒ працює з дітьми індивідуально чи в малій групі.
Робота зі словами
Учні: тренуються писати слова, сполучення слів. Навчаються
прояснювати та пояснювати значення слів, добирати слова на задану тему,
практично знайомляться з синонімами, антонімами, практикуються у вживанні
нових слів у письмовому мовленні. Слова: прописують, викладають,
виліплюють, розфарбовують тощо.
‒
‒
‒
‒
‒

Учитель:
добирає слова та тексти для роботи;
добирає матеріали й завдання;
готує словники;
розміщує слова на «стіні слів»;
працює з дітьми індивідуально чи в малій групі.
DAILY 3 (Щоденні 3)

ЩОДЕННО:
1. Математика самостійно.
2. Математика разом.
3. Математичне письмо.
Математика разом, так само як і математика самостійно,
стосуються занурення в кінестетичну практику і, передусім, базується на
діяльності з маніпулятивними предметами. Ця діяльність залучає дітей до
математичних ігор, як самостійних, так і з партнерами, так само як і спонукає
брати участь у діяльності й вирішенні проблем, використовуючи інструменти
для лічби чи ігрові матеріали. На початку нового математичного блоку ця
діяльність є, здебільшого, переглядом і практикою попередніх блоків навчання.
Це дозволяє учням, продовжувати вивчення викладеного матеріалу і допомагає
їм бачити, що ми не забуваємо попередній матеріал тільки тому, що ми
розпочали вивчати нову тему. Математика самостійно і математика разом,
можуть також включати використання комп’ютерів або планшетів як засобів
для самостійної роботи.
Математичне письмо – це час, коли учні висловлюють свої думки й
розуміння, працюючи над певними математичними завданнями або
математичним змістом: виразами, цифрами й числами, задачами, а інколи
створюючи власні завдання також.
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ЗАПИТАННЯ
Дайте визначення поняттю «інтеграція».
Що таке «інтегроване навчання»?
Що таке «критичне мислення»?
Перечисліть компетенції учителя, необхідні для розвитку критичного
мислення здобувачів освіти.
5. Назвіть декілька стратегій критичного мислення учнів.
6. Які системи використовуються, щоб навчати дітей бути самостійними під
час читання, письма й математики?
7. Назвіть «10 кроків, щоб навчати та навчитись самостійності».
1.
2.
3.
4.
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Додаток М
ВЗІРЕЦЬ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ
практичного заняття з навчальної дисципліни
«ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА»
ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Якщо ти віднайдеш
у своєму серці турботу про когось іншого,
ти досягнеш успіху.
Мая Ангелоу
Держава створює умови для забезпечення прав
і можливостей осіб з особливими освітніми потребами
для здобуття ними освіти на усіх її рівнях
з урахуванням їхніх індивідуальних потреб,
можливостей, здібностей та інтересів.
Концепція НУШ

1.
2.
3.
4.
5.

ПЛАН
Інклюзивна освіта: сутність, мета, завдання і принципи впровадження.
Компетентність учителя як запорука ефективності інклюзивного навчання.
Організація роботи педагогічного персоналу з дітьми з особливими освітніми
потребами.
Оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі.
Напрями та форми роботи із батьками дітей з особливими освітніми
потребами.
Практичні завдання
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Репродуктивний рівень
Розкрийте зміст понять
інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивна школа,
інклюзивні класи, інклюзивне освітнє середовище, інклюзивний процес,
інклюзивно-ресурсний центр, діти з особливими освітніми потребами,
індивідуальний навчальний план, індивідуальна програма розвитку, критерії
оцінювання дітей з особливими освітніми потребами, асистент вчителя,
мейнстримінг.
Контрольні питання
1. У чому полягає сутність інклюзивної освіти?
2. Яка мета, завдання та принципи інклюзивної освіти?
3. Коли і з якою метою була прийнята «Концепція розвитку інклюзивної
освіти» в Україні?
4. У чому полягає головний принцип інклюзії?
5. Які категорії дітей належать до тих, яких називають «діти з особливими
освітніми потребами»?
6. Які нормативні документи регулюють інклюзивний процес?
7. З метою реалізації інклюзивної освіти, якими компетентностями повинні
володіти вчителі?
8. Поясніть сутність та відмінність термінологічних трактувань: «аномальні
діти» та «діти з особливими освітніми потребами».
9. Обґрунтуйте особливості інклюзивного навчання молодших школярів за
рубежем?
10. Що таке індивідуальний навчальний план? Які його складові компоненти?
11. Чи потрібно асистенту дитини з особливими освітніми потребами мати
педагогічну освіту?
12. Які критерії оцінювання дітей з особливостями психофізичного розвитку?
Як оцінюють дітей з розумовою відсталістю?
13. Які інноваційні форми індивідуальної роботи та оцінювання дітей з
особливими освітніми потребами Вам відомі?
Частково-пошуковий рівень

1.
2.

3.
4.
5.

Завдання для самостійного пошуку
Дайте змістову характеристику інклюзивному навчанню.
Напишіть Рекомендації для педагогів, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами (учителям початкових класів, учителю-логопеду,
практичному психологу, соціальному педагогу, учителю фізичної культури).
Особливості інклюзивного навчання в зарубіжній початковій школі.
Що особливого у фінській інклюзивній освіті?
Яка мета та завдання педагогічної співпраці школи з батьками дитини з
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особливими освітніми потребами?
6. Обґрунтуйте принципи роботи з родинами учнів з особливими освітніми
потребами.
Творчий рівень

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Питання для роздумів
Переведіть основну інформацію теми в мову таблиць, схем.
Розробіть електронний варіант тестового завдання з теми.
Чи може бути будь-який клас у будь-якій школі інклюзивним? Обґрунтуйте
свої міркування.
Чи кожна дитина з інвалідністю потребує інклюзивного навчання? Чому?
Обґрунтуйте думку.
Підготуйте мультимедійну презентацію на тему: «Арт-терапія у закладах
загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням».
Опрацюйте статтю «Психотерапевт Анжела Борщевська: «Інклюзивна
освіта може бути профілактикою булінгу» за посиланням.
«http://nus.org.ua/articles/psyhoterapevt-anzhela-borshhevska-inklyuzyvnaosvita-mozhe-buty-profilaktykoyu-bulingu/. Зробіть власні висновки.
Підготуйте інформацію про відомих людей з особливими освітніми
потребами (Мігель Сервантес, Людвіг ван Бетховен, Луї Браїль, Ванга, Нік
Вуйчич та інші)

Теми наукових повідомлень
Використання методу пісочної терапії як ефективного засобу навчання
та виховання учнів з особливими освітніми потребами.
Використання сучасних комп'ютерних технологій в закладах освіти з
інклюзивним навчанням.
Співпраця педагогічного персоналу та родини учнів з особливими
освітніми потребами: педагогічний всеобуч щодо використання інноваційних
методів.
Життя без обмежень – історія людини-легенди Ніка Вуйчича.
Літопис цікавих думок
Як ви розумієте такі твердження:
Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,
збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності –
це перша заповідь виховання.
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,
душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні…
В. О. Сухомлинський
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Знедолена природою дитина не повинна знати,
що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили.
Виховання такої дитини повинно бути у сто разів ніжнішим,
чуйнішим, дбайливішим.
В. О. Сухомлинський
Інвалідність не повинна бути перешкодою на шляху до успіху.
Практично все своє доросле життя я страждаю від хвороби моторних
нейронів. Але це не завадило мені
зробити видатну кар’єру астрофізика і віднайти сімейне щастя».
Професор Стівен У. Хокінг,
«Всесвітня доповідь про інвалідність
У світі багато проблем, які мене не торкнулися. Я впевнений, що моє
життя в тисячу разів легше, ніж життя багатьох людей.
Нік Вуйчич
Ідеальна зовнішність нічого не означає, якщо душа розбита.
Нік Вуйчич
Викладіть свої міркування стосовно цитованих висловлювань.
Як вони пов’язані з темою, що вивчається?

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

ЛІТЕРАТУРА
Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими
освітніми потребами в інклюзивному класі: навчальний курс та науковометодичний посібник / Т.В. Сак. Київ: СПД-ФО Парашин І.С., 2011. 101 с.
Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: науково-методичний
збірник. Київ: ФО-П Придатченко П.М., 2007. 336 с.
Інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорт №1/9-384 dsl 18/05/2012 р.
«Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання».
URL: http://osvita.ua/legislation /Ser_osv/29627/.
Колупаєва А.А., Таранченко О.М., Білозерська О.І. Основи інклюзивної
освіти: навчально-методичний посібник. Київ: 2012, 308 с.
Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней: Принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13.12.2006.
URL:http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/ declarations/disabled.shtml.
Конвенция о правах ребенка: Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/childcon.shtml.
Концепція розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 р.). Про затвердження
Концепції розвитку інклюзивного навчання. Наказ МОН №912 від 01.10.2010
року. URL: http://osvita.ua/ legislation/Ser_osv/9189 3.

