
  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

99

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку суспільства характери-
зується домінуванням когнітивно орієнтованої, 
технократичної парадигми освіти, що базується 
на соціально-економічних особливостях ХХІ ст. 
та висуває нові вимоги до підготовки майбутніх 
педагогів. Сьогодні від спеціалістів очікується ком-
петентність в умовах обраного фаху, а це значить 
опрацювання великого обсягу знань і освоєння 
значної кількості навичок, що розкриває аспекти 
поведінки фахівця і забезпечує професійно якісне 
виконання роботи. Варто зазначити і той факт, що 

набуті знання швидко знецінюються, що підкрес-
лює особливе значення динамічної та перманент-
ної освіти. Тобто кожний здобувач вищої освіти 
має сформувати готовність до самостійного про-
фесійного зростання протягом усього життя.

Останніми роками науковці розробляють 
сучасні підходи до професійної підготовки май-
бутніх педагогів у використанні адаптивних, 
комунікативних і проблемних підходів. Сучасним 
викликам вищої освіти найбільш повно відпові-
дає застосування контекстного навчання, завдяки 
якому здобувач вищої освіти може зрозуміти, як 
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У статті з’ясовано, що останніми роками 
науковці розробляють сучасні підходи до 
професійної підготовки майбутніх педаго-
гів щодо використання адаптивних, кому-
нікативних і проблемних підходів. Сучасним 
викликам вищої освіти найбільш повно відпо-
відає застосування контекстного навчання, 
завдяки якому здобувач вищої освіти може 
зрозуміти, як гармонізувати сукупність 
зразків теорії та практики минулого, пізна-
вальної діяльності, яку він виконує в умовах 
сьогодення, та моделювання ситуацій про-
фесійної діяльності майбутнього. Виявлено, 
що завдання освітнього закладу – підго-
тувати фахівців із високим рівнем знань, 
а також достатньою практичною підго-
товкою в педагогічній сфері. В інтересах 
розвитку суспільства доцільно змінювати 
акценти і пріоритети, видозмінювати і 
модернізувати освіту, оновлювати її зміст, 
технології освіти і виховання, форми орга-
нізації та саму модель освіти. Наведено 
пріоритети інноваційних моделей підви-
щення кваліфікації педагогів, запропоновані 
в Меморандумі Європейської комісії у 2000 р. 
Зазначено, що в теорії освіти інноватикою 
є не тільки багатофакторний компонент 
навчання педагогів, але й закономірність, 
якої очікує населення. Інноваційні техноло-
гії – важливий елемент педагогічної діяль-
ності. Виокремлено чинники, що впливають 
на запровадження інноваційних підходів у 
навчанні педагогів. Перелічено навчальні 
інноваційні педагогічні методики, основою 
яких є інтерактивність та максимальна 
наближеність до реальної професійної діяль-
ності педагогів в аспекті підвищення їхньої 
професійної діяльності. Закцентовано увагу 
на розвитку smart-навчання, виділено осно-
вні його принципи. Виділено один із напрямів 
розвитку сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, яким є концепція BYOD. 
Наведено чинники, які варто враховувати під 
час упровадження даної концепції в освітню 
діяльність. Зроблено висновок, що одним із 
важливих завдань у контексті підготовки 
сучасного фахівця в закладі вищої освіти є 
впровадження сучасних інфомаційно-комуні-
каційних технологій, зокрема у сфері Smart, 
що, безумовно, закладе фундамент для 
отримання успішної професійної підготовки 
та початку кар’єри.
Ключові слова: освіта, навчання, вища 
освіта, педагогіка, професійно-педагогічна 
освіта, інновації в освіті.

The article shows that in recent years, scien-
tists have been developing modern approaches 
to the professional training of future educators 
in the use of adaptive, communicative and 
problematic approaches. The most up-to-date 
challenges of higher education are the use of 
contextual learning, through which the higher 
education student can understand how to har-
monize the set of theories and practices of the 
past, the cognitive activity that he performs in 
the present and the simulation of situations of 
professional activity of the future. It was found 
that the task of the educational institution is to 
train specialists with high level of knowledge, as 
well as sufficient practical training in the peda-
gogical field. In the interests of social develop-
ment, it is advisable to change the accents and 
priorities, to modify and modernize education, 
to update its content, education and upbring-
ing technologies, forms of organization and the 
model of education itself. The priorities of inno-
vative models of teacher training, proposed at 
the 2000 Memorandum of the European Com-
mission, are outlined. It is noted that in the theory 
of education, innovation is not only a multifacto-
rial component of teacher education, but also a 
pattern that the population expects. An educator 
who is armed with innovative technologies acts 
as an important element of pedagogical activ-
ity. The factors that influence the introduction 
of innovative approaches to teacher education 
are highlighted. Listed educational innovative 
pedagogical methods, the basis of which is the 
interactivity and maximum closeness to the real 
professional activity of teachers in the aspect of 
improving their professional activity. Attention is 
focused on the development of smart learning, 
its main principles are highlighted. One of the 
directions of development of modern informa-
tion and communication technologies, which is 
the BYOD concept, is highlighted. The factors 
that should be considered when implementing 
this concept in educational activities are given. 
It is concluded that one of the important tasks 
in the context of training a modern specialist in 
a higher education institution is the introduc-
tion of modern information and communication 
technologies, in particular in the field of Smart, 
which will certainly lay the foundation for suc-
cessful professional preparation and the begin-
ning of a career.
Key words: education, training, higher educa-
tion, pedagogy, vocational education, innova-
tions in education.
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гармонізувати сукупність зразків теорії та практики 
минулого, пізнавальної діяльності, яку він виконує 
в умовах сьогодення, та моделювання ситуацій 
професійної діяльності майбутнього.

Тому в сучасних умовах модернізації вищої 
педагогічної освіти висуваються принципово нові 
вимоги до професійної підготовки сучасного педа-
гога як висококваліфікованого фахівця нової фор-
мації: активного, творчого, здатного не лише на 
репродуктивну діяльність, але й на нестандартні 
рішення, який уміє критично ставитися до потоків 
інформації, що стрімко змінюються, спроможного 
генерувати, розробляти, упроваджувати та поши-
рювати інноваційні ідеї, знаходити нові засоби 
та методи професійного зростання, засновані на 
використанні сучасних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджнню даної проблематики присвятили свою 
увагу такі науковці, як: Ю. Білявська, Н. Дніпров-
ська, Е. Янковська, І. Шевцова, Ю. Кайданович, 
Я. Качан, Н. Ларіна, Г. Бондаренко, М. Синявіна, 
Г. Тергубенко, Т. Туркот, Ю. Шльонов, Ю. Бойцов та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не применшуючи значення 
наявних наукових здобутків, варто зауважити, що 
швидкозмінювані умови сучасного суспільства 
вимагають подальшого дослідження сучасного 
виміру професійно-педагогічної освіти.

Мета статті – з’ясування особливостей сучас-
ного виміру професійно-педагогічної освіти

Виклад основного матеріалу. Сучасний фахі-
вець будь-якого профілю повинен бути профе-
сійно мобільним, затребуваним на ринку праці, 
комунікабельним. Дана вимога до молодих спеціа-
лістів зумовлена постійними змінами в різних соці-
альних сферах і необхідністю підлаштовуватися 
під ці інновації. Завдання освітнього закладу – під-
готувати фахівців із високим рівнем знань, а також 
достатньою практичною підготовкою в педагогічній 
сфері. В інтересах розвитку суспільства доцільно 
змінювати акценти і пріоритети, видозмінювати і 
модернізувати освіту, оновлювати її зміст, техно-
логії освіти і виховання, форми організації та саму 
модель освіти.

Однак перелічені вимоги до професійної підго-
товки здобувачів вищої освіти не повністю відпові-
дають сучасному ринку праці. Педагогу необхідно 
оволодіти такими професійно важливими якос-
тями, як комунікативна компетентність, високий 
рівень сформованості інтелектуального розвитку, 
соціальна адаптивність, стійка нервово-психічна 
стабільність та ін. Насамперед педагог повинен 
мати чітко сформовану професійну позицію.

Професійна позиція виступає основою про-
фесійного становлення і розвитку фахівця, вона 
спрямовує особистість на професійно творчу 
самореалізацію і саморозвиток. Ось чому у про-
цесі підготовки здобувачів вищої освіти в системі 

вищої освіти необхідно приділяти увагу форму-
ванню стійкої професійної позиції здобувачів вищої 
освіти, починаючи з першого курсу навчання і до 
завершення. Щоб майбутній педагог чітко усвідом-
лював значущість і соціальну сутність своєї про-
фесії, необхідно застосовувати інноваційні освітні 
технології, які допомагають не тільки озброїти 
здобувачів більш ефективним обсягом теоретич-
них знань, а й сприяють формуванню професій-
них компетенцій. Особливу увагу слід приділяти 
процесу поетапного, поступового переходу здо-
бувачів вищої освіти до базових форм діяльності 
більш високого рівня: від освітньо-пізнавальної 
діяльності академічного типу до квазіпрофесійної 
діяльності (сюжетно-рольові та ділові ігри), далі до 
освітньо-професійної діяльності (науково-дослід-
ницька робота, профільна навчально-виробнича 
практика, стажування). Викладання базових дис-
циплін пропонується здійснювати в контексті про-
фесійної діяльності, мінімально використовуючи 
водночас практику академічного викладу науко-
вого матеріалу.

Освіта для педагогів на сучасному етапі – це 
реформування, пошук нових шляхів узгодження 
змісту з особистісними запитами та світовими 
стандартами. Нові реалії висувають нові вимоги 
до якості освіти, зокрема до універсальності 
підготовки педагогів, підвищення їхньої про-
фесійної культури, також їхньої адаптації до 
соціальних умов, особистісної орієнтованості 
навчального процесу, його інформатизації, визна-
чальної важливості освіти в забезпеченні розви-
тку освіти [10, с. 12].

Запровадження концепцій інноваційного 
навчання педагогів базується на ґрунтовних дослі-
дженнях із питань інноватики, що напрацьовані 
в останні роки у вітчизняній та зарубіжній педагогіч-
ній науці. Інноваційний процес в освіті – «це сукуп-
ність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямо-
ваних на її оновлення, модифікацію мети, змісту, 
організації, форм і методів навчання та виховання, 
адаптації навчального процесу до нових сус-
пільно-історичних умов» [9, с. 274].

Відповідно до Положення про порядок здій-
снення інноваційної освітньої діяльності, освіт-
німи інноваціями є вперше створені, удосконалені 
освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, 
їхні компоненти, що мають істотно поліпшити 
результати освітньої діяльності [6].

Інноваційна система навчання педагогів може 
бути реалізована повною мірою, якщо спирати-
меться на комплекс дидактичних умов її впрова-
дження, як-от: андрагогічна специфіка взаємодії 
викладачів зі слухачами; побудова навчального 
процесу за модульною системою; існуючі міждис-
циплінарні зв’язки; диференційоване навчання; 
стимулювання до самовдосконалення; забезпе-
чення технічними та відеотехнічними засобами; 
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можливість створення навчальних матеріалів; 
форма організації навчальної діяльності [8, с. 85]. 

В основу розроблення інноваційних моде-
лей підвищення кваліфікації педагогів як одного 
з видів освіти впродовж життя покладено пріори-
тети, визначені основними в Меморандумі Євро-
пейської комісії у 2000 р., а саме:

1. Визначення цінності здобуття професійних 
знань і вмінь (осмислення важливості та необхід-
ності професійного навчання, моніторинг потреб 
та діагностування приросту знань).

2. Інформаційно-комунікаційне та консульта-
тивне забезпечення принципів індивідуалізації, 
диференціації та ефективності навчання (сис-
тема неперервного доступу до якісної інформа-
ції та консультування щодо можливостей вибору 
навчальних дисциплін зі змісту варіативної скла-
дової частини професійної програми).

3. Інвестиції в підвищення кваліфікації (значне 
збільшення інвестицій у людські ресурси для їх 
професійного розвитку).

4. Наближення можливостей навчання для тих, 
хто бажає постійно навчатися (розробка органі-
заційно-педагогічних умов та навчально-мето-
дичного забезпечення за заочно-дистанційною, 
кредитно-модульною та кредитно-трансферною 
формами навчання).

5. Професійні уміння (гарантія набуття і постій-
ного оновлення професійних умінь, необхідних 
для ефективної професійної діяльності, заснова-
них на професійних знаннях).

6. Інноваційні педагогічні технології навчання 
(упровадження інноваційних ефективних методів 
навчання) [5].

Варто зазначити, що в теорії освіти іннова-
тикою є не тільки багатофакторний компонент 
навчання педагогів, але й закономірність, якої очі-
кує населення. Інноваційні технології – важливий 
елемент педагогічної діяльності. Така думка, без-
перечно, засвідчується окремими положеннями 
напрацьованих ученими, які визначають пріори-
тетні напрями розвитку освіти.

До чинників, що впливають на запровадження 
інноваційних підходів у навчанні педагогів, нале-
жать сучасні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, які все активніше запроваджуються в роботу 
педагогів [7]. У навчальному процесі підвищення 
кваліфікації педагогів із метою удосконалення 
їхньої професійної культури мають використовува-
тись різноманітні інноваційні педагогічні методики, 
основою яких є інтерактивність і максимальна 
наближеність до реальної професійної діяльності 
педагогів в аспекті підвищення рівня їхньої профе-
сійної діяльності:

– імітаційні технології (ігрові та дискусійні 
форми організації);

– технологія «кейс-метод» (максимальна 
наближеність до реальності);

– методика відеотренінгу (максимальна набли-
женість до реальності);

– комп’ютерне моделювання;
– інтерактивні технології;
– технології колективно-групового навчання;
– технології ситуативного моделювання;
– технології опрацювання дискусійних питань;
– проєктна технологія;
– інформаційні технології;
– технології диференційованого навчання;
– текстоцентрична технологія навчання [3].
Окрім цього, ключова роль у професійній освіті 

педагогів повинна відводитися інформаційно-кому-
нікаційними технологіями, які розвиваються на базі 
технологічного забезпечення SMART (Self-directed, 
Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology 
embedded), тобто самостійної, мотивованої, адап-
тивної, збагаченої ресурсами, із залученням вбудо-
ваних технологій освіти. Цим уможливлюється нова 
динаміка, яку забезпечують «розумні», або smart-
економіка, -освіта, -суспільство, здатні до реакції 
на наявність глобальних змін у світовій системі 
та відповідності тенденціям, які диктує техноло-
гічна революція. Громадяни, що утворюють smart-
суспільство, навчаються упродовж всього про-
цесу життєдіяльності, продукуючи інноваційні ідеї, 
шукаючи разом із представниками влади шляхи 
розв’язання соціальних проблем, стаючи громадя-
нами світової спільноти. Ключове завдання сучас-
ного SMART-навчання – створити гнучке та від-
крите середовище освіти: гаджети, відкриті освітні 
ресурси, систему їх управлінського процесу. Розви-
тком SMART-навчання передбачаються: 1) розро-
блені і запроваджені цифрові підручники; 2) онлайн-
класи й електронна система оцінки знань; 3) широке 
застосування освітнього ресурсу в інтересах гро-
мадськості; 4) підвищення освітнього рівня, що 
полягає в етиці застосування ІКТ, щоби вирішити 
пов’язані з ІКТ соціальні проблеми; 5) зростання 
кваліфікаційного рівня вчительського складу для 
того, щобм ширше застосовувати SMART-освіту; 
6) формування бази навчальних послуг та ін. [4].

Основні принципи SMART-освіти такі: 
по-перше, використання в освітній програмі акту-
альної інформації для вирішення навчальних 
завдань. У сучасному глобалізованому світі швид-
кість і об’єм інформаційних потоків невпинно зрос-
тають, тому наявні навчальні матеріали потрібно 
постійно оновлювати, щоб вони відповідали вимо-
гам реального часу і готували студентів до вирі-
шення практичних завдань у реальних робочих 
ситуаціях. По-друге, організація самостійної піз-
навальної, дослідницької та проєктивної діяль-
ності студентів. Цей принцип є визначальним 
для підготовки спеціалістів, готових до творчого 
пошуку рішень професійних завдань, самостійної 
інформаційної та дослідницької роботи. По-третє, 
процес навчання повинен бути безперервним і 
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включати навчання у професійному середовищі, 
з використанням засобів професійної діяльності. 
Студенти повинні взаємодіяти із професійним 
співтовариством, спостерігати за вирішенням про-
блем професіоналами. По-четверте, надання сту-
дентам широких можливостей для вивчення освіт-
ніх програм, індивідуалізація навчання [2].

З розвитком інформаційних технологій і біз-
несу в сучасному світі з’являється все більше 
концепцій, які незабаром стають універсаль-
ними. З’являючись в одній сфері діяльності, вони 
майже відразу адаптуються в роботі інших. Одним 
із напрямів розвитку сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій є концепція BYOD. Так, прин-
цип BYOD (від англ. Bring your own device) з’явився 
в корпоративній культурі закордонних організацій, 
але був переосмислений і прийнятий до викорис-
тання в освітньому процесі. Термін уживається із 
2005 р. і був запропонований Р. Белагасом у праці 
“BYOD: Bring Your Own Device” [11].

BYOD – це абревіатура англійського виразу 
Bring Your Own Device (дослівно «Принеси свій 
власний пристрій»), що став девізом більшості 
сучасних роботодавців, чий бізнес пов’язаний із 
сучасними технологіями, і який протягом остан-
ніх років активно входить в освітню практику, до 
того ж приклади використання цього принципу є 
не тільки за кордоном, але і в Україні. Область роз-
робки мобільних додатків активно розвивається, 
їх кількість щодня збільшується, а вже існуючі про-
грами вдосконалюються. У такому різноманітті 
непросто розібратися, особливо викладачу, який 
звик до традиційного підходу в навчанні і тільки 
починає знайомство з мобільними технологіями 
у викладанні. Під час розроблення заняття з вико-
ристанням мобільних додатків та за використання 
технології BYOD необхідно звернути увагу на такі 
важливі чинники [1]:

1. Операційна система мобільного телефону 
(Android, iOS, Windows). Потрібно мати на увазі, 
що певний додаток може бути доступний тільки на 
одній із них.

2. Обсяг мобільного застосування в мегабай-
тах. Варто віддавати перевагу програмам із міні-
мальним обсягом необхідної інформації. Технічні 
характеристики мобільних пристроїв різняться, 
і великий обсяг даних може бути доступний 
не кожному.

3. Доступність. Існує великий вибір додатків, 
безкоштовних для інсталяції. Однак можливості 
використання можуть бути обмежені або за вико-
нуваними функціями, або за часом (демо-версія).

4. Рейтинг. На підставі оцінок користувачів кож-
ний додаток має рейтинг і короткі відгуки. Викла-

дачу необхідно заздалегідь ознайомитися з дум-
кою споживача, а також вміти зробити власний 
висновок щодо користування додатком. Не завжди 
низький рейтинг дорівнює низькій якості продукту 
і навпаки.

5. Інтерфейс. Завдання в додатку повинні 
бути зрозуміло сформульовані, не перевантажені 
зайвими символами і текстом, візуальне та зву-
кове оформлення не повинно дратувати яскра-
вими кольорами і різкими звуками.

Принцип BYOD – це новий напрям розвитку 
інноваційних технологій в освітній діяльності. Оче-
видно, що, незважаючи на низку значних пере-
ваг, існують і недоліки даного напряму освіти, які 
стоять на перепоні до інтеграції технології у прак-
тичну діяльність. Зважаючи на це, необхідно вдо-
сконалити навчально-методичну базу з даної 
проблематики, а також підвищити рівень інформа-
ційної компетентності викладачів.

Як бачимо, одним із важливих завдань у кон-
тексті підготовки сучасного фахівця в закладі 
вищої освіти є впровадження сучасних інфома-
ційно-комунікаційних технологій, зокрема у сфері 
Smart, що, безумовно, закладе фундамент 
для отримання успішної професійної підготовки 
та початку кар’єри.

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, 
можемо зробити висновок, що освітніми інноваці-
ями передбачаються послідовні практичні заходи, 
що повинні характеризуватися систематизова-
ністю та комплексністю характеру, спрямованістю 
на єдність усіх складових частин системи педа-
гогіки, чітку взаємопов’язаність, що забезпечують 
усі її інституціональні положення з роботою, яку 
провадить корпус педагогів. Ефективна педаго-
гічна діяльність неможлива без упровадження 
таких інноваційних засобів освіти для покращення 
вертикальної управлінської ієрархії функціональ-
ного й організаційно-методичного характеру. Інно-
ваційне технологічне забезпечення професійної 
освіти педагогів сприяє розвитку їхнього критич-
ного мислення та покращенню результативності, 
має велике значення для можливості забезпе-
чувати освіту впродовж усього процесу життєді-
яльності. За глобалізаційних умов та суспільного 
розвитку для того, щоб забезпечити безперервну 
освіту педагогів, серед технологій інноваційного 
характеру потрібно обирати технології, які роз-
вивають критичне мислення (технології, що роз-
вивають аналітичні вміння, проєктні технології, 
ігрові технології, методики, що стимулюють творчу 
активність, сприяють вирішенню проблем тощо), 
та електронне навчання, яке можливе за викорис-
тання SMART-технологій.
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