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ООССВВІІТТННІІЙЙ ППРРООССТТІІРР ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННООГГОО УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ::
ЗЗММІІННАА ППРРІІООРРИИТТЕЕТТІІВВ

Досліджується проблема конструювання
компетентнісно-контекстної моделі підготовки
педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої
діяльності, нарощування дослідницької компоненти,
розширення функцій педагогічного університету в
інноваційному соціально-економічному середовищі.
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Підготовка педагога для
сучасного стрімко змінюваного
суспільства вимагає серйозних
зрушень у системі педагогічної освіти.
Перш за все, мова йде про новий
статус педагогічного університету.
Його соціально-освітньою місією має
стати генерувальна роль у розвитку
педагогічної свідомості суспільства [1,
с. 362-367], теоретичне, науково-
методичне, кадрове, інноваційно-
консалтингове і моніторингове
забезпечення системи якісної освіти.
Педагогічний університет повинен
виступити генератором ідей, моделей
педагогічної діяльності, ініціатором і
провідником інноваційних процесів в
освітньому просторі. Досягнення цієї
мети можливе лише за умови зміни
структури освітньої діяльності,
розширення функцій вищого
педагогічного навчального закладу як
навчально-науково-виховного
комплексу в інноваційному соціально-
економічному середовищі. До
інноваційних функцій слід у першу
чергу віднести: розроблення
теоретичних основ якісної освіти на
основі фундаментальних наукових
досліджень у галузі наук про освіту;
забезпечення єдності універсального,

загальнонаціонального і регіональних
компонентів освітніх технологій;
підготовку педагогічних кадрів на
основі взаємодії із замовниками та
орієнтації на затребувані професійні
компетенції педагогів для різних
профілів і рівнів педагогічної
діяльності; створення і неперервне
вдосконалення моделей управління
якістю освіти з системо-
утворювальною функцією педагог-
гічного університету; розроблення і
трансляцію через ресурсні центри
зразків і технологій ефективної
педагогічної діяльності з орієнту-
ванням на багаторівневу освіту;
забезпечення неперервності процесу
професійної соціалізації та вдоско-
налення педагогічних, управлінських,
науково-методичних і науково-
дослідницьких кадрів. Найефектив-
ніший результат тут могли б
забезпечити Базові центри-комплекси
підготовки вчителів. При цьому ідея
не зводиться до перейменування
найбільш престижних і високо-
рейтингових вітчизняних педагогічних
університетів. Відмінність має
полягати в радикальному нарощуван-
ні дослідницької компоненти їх
діяльності. Наголос в індивідуальному
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плануванні роботи викладача повинен
зміщуватися на актуальні науково-
педагогічні дослідження. Центри
мають отримати статус дослідницьких
університетів. Крім масового
залучення викладацького корпусу до
науково-дослідної діяльності, Базові
центри-комплекси розширять спектр
освітньо-консультативних,
андрагогічних, герогогічних послуг,
реалізуючи ідею “освіти впродовж
життя”. Серед вітчизняних
педагогічних університетів таким
Центром вже є Національний
педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, в складі якого
функціонують численні дослідницькі
лабораторії, експериментальні,
консультативні підрозділи, інститути
післядипломної, дистанційної освіти.

Таким чином, педагогічний
університет має впливати на якість
освіти через багатоканальний
механізм розроблення інноваційних
педагогічних ідей, теорій і технологій
та підготовку фахівців, які б виступали
носіями цих технологій та мали б
компетенцію щодо їх реалізації в
освітній практиці. Фундаментальна
підготовка вчителя повинна
відбуватися у взаємозв’язку з
перебудовою освітньо-наукового
процесу педагогічного університету.
Взаємодія ж професорсько-
викладацького складу і студентів
сприятиме створенню єдиного
простору наукового пошуку, де у
майбутнього вчителя формуються
необхідні знання, розвиваються
професійно-педагогічні компетенції.
Компетентнісний підхід у підготовці
педагогів передбачає суб’єктність
відносин викладач-студент, кредитно-
модульну систему організації
навчального процесу, блочно-
модульну побудову навчально-
методичних комплексів, їх оснащення
діагностичними матеріалами,
впровадження технологій наукового

дослідження, пріоритет магістратури у
багаторівневій підготовці з
асинхронністю навчального процесу
та розвитком академічної мобільності
студентів. Серед ознак педагогічної
компетентності виділяємо прийняття
педагогічної діяльності як сфери
самореалізації, галузі, в якій
майбутній фахівець усвідомлює свої
можливості та впевнений у власних
силах; володіння орієнтувальною
основою педагогічної діяльності, що
включає образ її результату і процесу
його досягнення; набір апробованих
на власному досвіді способів
вирішення завдань, що входять у
структуру педагогічної компетенції
(аналітичних, проектувальних,
організаційних, комунікативних, інфор-
маційних, самоорганізувальних тощо);
досвід виконання цієї діяльності в
проблемних умовах (наприклад,
неповноти знань, дефіциту часу й
методичних засобів, невиявленості
причинно-наслідкових зв’язків і
характеристик педагогічної ситуації,
непридатності відомих варіантів
розв’язання); рефлексію і
самоконтроль особистих дій на основі
використання власних унікальних
зразків та критеріїв ефективності
[4, с. 322-332].

Становлення педагогічної
компетентності вимагає особливого
навчального процесу, де має місце не
тільки вирішення поставлених
завдань, але й постановка нових;
акцент на способі мислення
(отриманні знань); розуміння знання
як змінюваної моделі, що має
обмежене застосування; самопід-
готовка до непередбачуваних
ситуацій, до зміни ролей,
саморозвитку. Іншими словами
компетентність – це власний досвід,
набутий за підтримки майстра. Якщо
теоретичне знання єдине для всіх
студентів, то компетентність
своєрідна, тобто несе образ, власний
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почерк фахівця [11, с. 35]. Відповідно,
в орієнтуванні на компетентнісний
підхід освітнє середовище
педагогічного університету має
відрізняти опертя на сучасні
інформаційні технології, проектування
нового змісту освіти, розроблення
інноваційних технологій розвитку
професійних компетенцій, вирішення
завдань вимірювання якості освіти в
інноваційних умовах та зміна
традиційної ролі викладача на
тьюторську. Таким чином, педа-
гогічний процес потребуватиме
особливої організації, де посиляться
практичний, міжпредметний,
прикладний аспекти. Це досягається
не за рахунок уведення нових
предметів чи збільшення обсягу
дисциплін, а на основі їх змістової
переорієнтації: від “декларативних”
знань (знати “що”) до процедурних
(знати “для чого і чому”).
Передбачається включення в процес
навчання проблемних ситуацій,
завдань, способи і технології
розв’язання яких відповідають
профілю майбутньої педагогічної
діяльності студентів. У відповідності з
цільовими установками і діяльнісним
типом змісту навчання визначаються
вимоги до технологій навчання і
виховання. Зокрема, посилення
пошукової чи проблемно-дослід-
ницької спрямованості навчального
процесу, активізація самостійної
роботи студентів, їх залучення до
соціально значущої діяльності на
основі принципу самоуправління.
Відбувається переорієнтація на мету
освіти, де основою виступає здатність
навчатися, самовизначення, само-
актуалізація, розвиток індивіду-
альності. Самостійна робота студентів
актуалізується в напрямі розв’язання
ситуацій, що імітують професійні
проблеми. Вони цілеспрямовано
залучаються до соціально значущої
діяльності з набуття організа-

торського, управлінського, комуні-
кативного досвіду.  У той час,  як
кваліфікаційний підхід спрямований
на формування у випускника системи
знань,  умінь і навичок,  що
забезпечують типові види професійної
діяльності в стабільних умовах,
компетентнісний підхід сприяє
формуванню готовності до більш
ефективного розв’язання профе-
сійних, соціальних, особистісних
проблем у швидко змінюваних
обставинах, в ситуації кризи, до
управління гнучкими, міждисциплі-
нарними проектами. Основні напрями
реалізації компетентнісного підходу
включають: спрямованість на
гуманізацію освітнього процесу, який
забезпечує особистісно-розвивальний
характер професійної підготовки і
ефективну самореалізацію та
саморозвиток студента (випускника);
міждисциплінарність та інтегра-
тивність, що передбачає змістову
інтеграцію дисциплін соціально-
гуманітарного, природничонаукового,
загальнопрофесійного і спеціального
блоків професійної підготовки, їх
зв’язок із майбутньою соціально-
професійною діяльністю; змістово-
технологічну наступність навчання і
виховання студентів, яка забезпечує
єдність і узгодженість педагогічних
вимог і засобів, спрямованих на
розвиток продуктивного стилю
мислення і діяльності, особистісних
якостей, що визначають сутність
компетенцій; діагностичність, яка
означає поетапне виявлення рівня
сформованості компетенцій засобами
певного діагностико-критеріального
апарату. Зазначене дозволяє
вмотивувати функції компетентнісного
підходу у вищій педагогічній освіті:
операціональну – виявлення
(операціоналізація) системи знань і
вмінь, видів готовності студента
(випускника), які визначають його
компетентність і гарантують
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результативність розв’язання завдань;
діяльнісно-технологічну – конструю-
вання змісту навчання діяльнісного
типу, максимально наближеного до
сфери майбутньої педагогічної
професії; розроблення і впро-
вадження в навчальний процес
завдань проблемно-пошукового
характеру, способи розв’язання яких
відповідають технологіям професійної
діяльності [4, с. 330-332]; виховну –
посилення виховної складової
освітнього процесу, формування у
студентів організаторського і
управлінського досвіду, культури
особистісного і професійного
спілкування.

Таким чином, сьогодні існує
потреба в контекстно-професійній
моделі розвитку компетентності
випускника вищого педагогічного
навчального закладу – сукупності
відповідних умов, засобів, методів,
технологій навчання. Модель
передбачає організацію квазіпро-
фесійної діяльності, міждисциплінарну
взаємодію, надання можливостей для
саморозвитку і самореалізації
особистості студента, створення
додаткових організаційно-педагогічних
умов, спрямованих на посилення
мотивації студентів до навчання
(кредитно-рейтингова система,
елективні курси, метод проектів тощо).
Відповідно, можемо говорити про
створення інтегративного образу
випускника вищого педагогічного
навчального закладу, де мета, зміст і
результати навчання сприймаються
комплексно з урахуванням змін у
професійній діяльності та спрямовані
на формування широкої соціально-
професійної компетентності. Остання
включає не лише кваліфікацію,  що
визначається системою набутих знань
і вмінь, але й базові особистісні якості,
а також універсальні вміння й
здібності, які характеризуються більш
широкою сферою застосування.

Основою розвитку професіона-
лізму випускника педагогічного
університету є отримана ним
професійно-педагогічна підготовка, в
ході якої відбувається формування
психолого-педагогічної компе-
тентності. Набуті соціально-
особистісні компетенції забезпечують
результативність розв’язання
соціально-професійних завдань та
базуються на таких актуальних для
вищого педагогічного навчального
закладу напрямах: 1) оновлення
змісту психолого-педагогічних
дисциплін, реорганізація педагогічної
практики з урахуванням сучасних
вимог до майбутньої професійної
діяльності студентів (контекстне
навчання) та структури їх компетенцій;
2) діяльнісне освоєння змісту
педагогічної освіти через активні
(інтерактивні) форми і методи
навчання, проблемні, проектно-
дослідницькі методики, кредитно-
модульну систему навчання на основі
комплексного методичного й
інформаційного забезпечення
навчального процесу; 3) розширення
обсягу керованої самостійної роботи
студентів, забезпеченої відповідним
методичним та інформаційним
супроводом [5, с. 81-86]; 4) моніторинг
процесу педагогічної підготовки
студентів. У зазначених умовах
основною вимогою до організації
професійно-педагогічної підготовки
виступає її реалізація через змістово-
технологічну інтеграцію соціально-
гуманітарної, загальнопрофесійної,
предметної складових і позаауди-
торної соціально значущої діяльності
студентів. При цьому аналіз і
осмислення засвоюваних явищ,
процесів, цінностей розглядаються як
засіб їхнього самовизначення і
самовдосконалення. Активні,
діалогові, дослідницькі методи
навчання і виховання виступають
способами освоєння досвіду
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рефлексивного, організаторсько-
комунікативного, проектного видів
діяльності, а отже, основою розвитку
соціально-професійної компетентності
випускників педагогічних
університетів.

Особливого значення в реалізації
професійно-педагогічної підготовки
майбутнього педагога набуває
магістратура. Саме магістратура
робить європейську вищу освіту більш
привабливою, прозорою і
конкурентоздатною в світі, дозволяє
Європі в цілому і кожній країні окремо
розробляти і реалізовувати власні
імпортно-експортні стратегії в
боротьбі за інтелект, імідж, ресурси.
Магістратура як рівень досить
відкритий для всіх здатних її
освоювати більш м’яко, природно
регулює доступ і зарахування
студентів (функція раціональної
селективності). Вона отримує все
вагомішого значення, оскільки
передує вищому ступеню –
докторантурі, особливо у зв’язку з
висунутим завданням формування
європейської докторантури (функція
забезпечення переддокторського
рівня). На етапі магістратури
максимальною мірою досягається
єдність академічних і ринкових
характеристик вищої освіти, її
відданість класичним цінностям і
відкритість динамічним змінам
(функція єдності наступності й
розвитку). Магістерський рівень
дозволяє здійснити відтворення
високоінтелектуальних науково-
дослідницьких кадрів і еліту
професіоналів із високою міждис-
циплінарною культурою (віднов-
лювальна функція).

Зазначене зумовлює розвиток
диверсифікації магістерської підго-
товки, її переростання в мегатен-
денцію, оскільки саме в магістратурі
найбільшою мірою виявляються всі
сутнісні характеристики вищої освіти в

єдності навчання, дослідження і
працевлаштування. На думку
роботодавців, найбільш затребу-
ваними якостями фахівців є саме ті,
що закріплюються на магістерському
рівні підготовки: професійна
мобільність і самостійність; готовність
і здатність приймати швидкі й
нестандартні рішення; вміння швидко
реагувати на неочікувані ситуації;
здатність швидко адаптуватися до
нових соціально-економічних умов;
високий рівень концентрації,
розподілу і стійкості уваги; готовність
змінювати плани, способи розв’язання
завдань під упливом зовнішніх
факторів; комунікативність і
соціально-професійна відповідаль-
ність; здатність приймати і
впроваджувати нове на практиці. У
зв’язку з цим виникає потреба в
пошуку нових підходів до професійної
підготовки конкурентоздатних кадрів
на рівні магістратури. Безперечно,
вагомим фактором, який позитивно
впливає на мотивацію професійної
діяльності та формування необхідних
компетенцій, є активне включення
майбутніх фахівців у науково-
практичну діяльність [7, с. 377-383].
Це потребує проектування практико
орієнтованого навчально-виховного
процесу, провідною ознакою якого
виступають гуманітарні технології.

До гуманітарних технологій
відносять універсальні моделі
(способи) реалізації позитивних
міжособистісних відносин, що
забезпечують збереження і зміцнення
особистісної цілісності людини.
Провідним способом взаємодії
визначається ставлення до іншої
людини як до цінності. Тому
предметом взаємодії у освітньому
середовищі педагогічного універ-
ситету виявляються безпосередньо
самі учасники процесу навчання: їх
відносини, особистісні можливості й
потенціали розвитку. У спільній
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діяльності відбувається породження
нового знання, можливе в умовах
максимальної активності всіх
учасників, що привносять у
навчальний процес суб’єктивний
професійний досвід. Зміст освіти, у
відповідності до типу діяльності
професійного співтовариства
(педагогічної студії, творчої мікро-
групи, співконсультування, взаємо-
спрямовуваного навчання), дозволяє
стимулювати самоосвітню роботу в
цьому напрямі й прискорити процес
становлення фахівця. Подібного типу
відносини визначаються в педагогічній
науці й практиці як “суб’єкт-суб’єктні”
[2, с. 50-77] і передбачають заміну
моделі “викладач-студент” на модель
“колега-колега”. В цих умовах
переважального значення набувають
концепції особистісно орієнтованої,
особистісно-соціальної освіти і
виховання, що вмотивовує нові форми
організації педагогічного процесу,
підвищує інтерес до проблеми
педагогічної технології. Зазначимо, що
педагогічна технологія не суперечить,
а відповідає гуманістичному і
антропологічному підходам як
методологічним орієнтирам сучасної
освіти. Це той тип організації
навчально-виховного процесу, який за
рахунок інтеграції епістемологічного
знання і емпіричного досвіду дозволяє
вирішувати проблеми гуманізації
освіти. Отже, педагогічна технологія
характеризується сукупністю теоре-
тичного і емпіричного начал.
Теоретичні основи технології є
загальною схемою, яка не може бути
реалізована у чистому вигляді. Вона
має бути адаптованою до конкретного
навчально-виховного процесу. В
результаті викладач створює власну
інтерпретацію теоретичного
конструкту. На основі ідеальної
моделі виникають різні, розроблювані
окремими педагогами варіанти.
Відповідно, слід розрізняти два пласти

технології: проектування (інваріант-
ний, ідеальний, чітко структурований,
позаособистісний компонент) і
реалізацію (варіативний, ситуативний,
особистісний компонент). Отже, на
рівні проектування педагогічна
технологія може бути масовою і
універсальною, на рівні реалізації –
авторською. Проектування і реалізація
взаємозумовлені та взаємо-
доповнювані. Серед загальних вимог
до педагогічної технології:
концептуальність (наявність науково-
педагогічного обґрунтування –
загальної схеми та попередня
інтерпретація її викладачем з
урахуванням умов реального
освітнього процесу, представленого
багатоманітністю педагогічних
ситуацій); антропоцентризм (забезпе-
чення неперервного розвитку і
саморозвитку особистості студента);
ситуативність (збереження простору
авторства, творчості кожного
викладача і студента, що дозволяє
перетворення ідеальної схеми в живу
педагогічну ситуацію); контекстність
(вбудованість у реальний навчально-
виховний процес, зорієнтованість на
майбутню професійну діяльність) [12,
с. 19-21, 25-26]; реалізація віднос-
ницького підходу (суб’єкт-суб’єктної
взаємодії “викладач-студент”).

Зазначене зумовлює перспектив-
ність для вищої педагогічної школи
тьюторської технології, однієї із
найбільш уживаних у світовій практиці
підготовки педагогічних кадрів.
Тьюторство передбачає академічний
супровід індивідуальної освітньої
траєкторії студента викладачем,
більш досвідченим носієм знань і
досвіду в аудиторній, дистанційній,
парній, індивідуальній чи груповій
формі. Виділяється універсальне
тьюторство, що передбачає
педагогічну взаємодію тьютора зі
студентами, дистанційне он-лайн і оф-
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лайн тьюторство за посередництва
інформаційних технологій та ін.

У традиційній структурі
тьюторства виділяють три різні
функції. Director of studies відповідає
за навчання студентів у цілому, moral
tutor – за їх моральність, tutor курує
навчання окремого студента
упродовж семестру чи навчального
року. Історичним корінням тьюторство
завдячує Оксбріджській моделі освіти,
з тією різницею,  що в Оксфорді усі
зазначені функції виконує одна й та
сама особа, а в Кембриджі тьютор
веде практичні заняття і називається
supervisor. У його обов’язки входить
контроль за успішністю студентів, їх
ставленням до навчання,
формуванням навичок самостійної
роботи. Доцільність упровадження
тьюторства у вітчизняну систему
підготовки педагогічних кадрів
пояснюється суттєвим переважанням
у навчальних планах і програмах
годин, виділених на самостійну
роботу, над аудиторними, що
трансформує процес освіти в
самоосвіту [6, с. 15-18]. При цьому
тьютор – не просто викладач, це
особистий науковий керівник
студента, лектор, наставник, партнер,
тренер, колега, вихователь у одній
особі, який сприяє розвиткові
логічного мислення, засвоєнню
навчального матеріалу, перебирає на
себе виховні функції. У дистанційному
навчанні тьютор виконує педагогічну,
соціальну, управлінську, технічну
функції та виступає в ролі коуча,
керівника, модератора. До основних
форм реалізації дистанційної
тьюторської діяльності відносять
аудіовізуальний і контактний
тьюторіали. Перспективним для
педагогічної освіти є впровадження
системи “Тьютор” (у стаціонарному,
заочному, та стаціонарно-заочному
навчанні). Це може бути, наприклад,
сайт віддаленого навчання. Він

дозволить реалізовувати дидактичні
нововведення, створить умови для
практичного відпрацювання у
неперервній педагогічній освіті нових
педагогічних технологій, забезпечить
організацію асинхронного навчання
студентів.

Таким чином, до ключових
структурних компонентів контекстно-
професійної моделі підготовки
педагогічних кадрів відносимо: мету
(формування системи компетенцій,
практична спрямованість процесу
навчання), ціннісні основи
(прагматичність, зв’язок із роботодав-
цями), принципи (самостійність у
навчанні; формування змісту
навчання через проблеми пізна-
вального, професійного, комунікатив-
ного, організаційного, морального
характеру; цілісне включення
студентів у навчально-пізнавальну
діяльність; відкритість і свобода
вибору студентами власних дій;
формування рефлексивної позиції до
себе як суб’єкта діяльності), відбір
змісту (міждисциплінарність, кон-
текстність), організацію навчального
процесу (кредитно-модульна), техно-
логічність, систему оцінювання
(рейтингова), роль педагога (тьютор,
консультант), відносини викладач-
студент (суб’єкт-суб’єктні), специфіку
підготовки (практико орієнтована,
квазіпрофесійна), ключові терміни
(знання, вміння, досвід діяльності,
компетенції, компетентності, ком-
петентність). Отже, формується нове
освітнє середовище, засноване на
принципах відкритого навчання:
опертя на інформаційні технології;
проектування сучасного змісту освіти;
розроблення інноваційних педагог-
гічних технологій формування й
розвитку професійних компетенцій;
вирішення завдань вимірювання
якості освіти; зміни традиційної ролі
викладача як транслятора знань і
освоєння ним ролі тьютора.
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Нами зазначалося, що розвиток
освітнього середовища педагогічного
університету має здійснюватися через
наукові дослідження. Оскільки
результат освіти визначається форму-
ванням компетентностей, майбут-
ньому педагогу для постійної
затребуваності в суспільстві знань,
необхідно стати компетентним у
створенні нового знання. Під таким
кутом зору освіту через наукові
дослідження слід розглядати як
необхідність, а активну участь у
наукових дослідженнях як підготовку
студентів до життя в сучасному
суспільстві. Таким чином, у
найближчій перспективі вища
педагогічна школа має утвердити
дослідження дієвим засобом для
вирішення проблем організації і змісту
освітнього процесу. Педагогічний
аспект проблеми полягає в тому, що
відправною точкою для освіти через
наукові дослідження має стати
використання останніх в якості
методик навчання. Таким чином,
ставиться питання про ефективну
педагогічну операціоналізацію науко-
вих досліджень.

Отже, конкурентоздатному фахів-
цю тією чи іншою мірою необхідна
науково-дослідна підготовка з метою
подальшого відтворення нових знань,
тиражування досягнень науки, їх
апробації і впровадження в
педагогічну практику, застосування
науково обґрунтованого підходу до
супроводу інноваційних процесів
тощо. В такій ситуації отримання
студентами наукових знань у готовому
вигляді стає неефективним, акцент
зміщується на оволодіння методами
отримання інформації. Тобто
сформованість дослідницької
культури – необхідна характеристика
сучасного фахівця в галузі освіти. При
цьому дослідницька культура
розуміється як система норм науково-
дослідної діяльності, спрямована на

ціннісне усвідомлення оточення,
педагогічної теорії і практики;
сукупність гуманних способів
розв’язання проблемних освітніх
ситуацій; досягнення особистості, що
дозволяють входження у
співтовариство педагогів-дослідників.
Програмування, проектування і
керівництво науковими досліджен-
нями дозволяє професорсько-
викладацькому корпусу постійно
оновлювати зміст навчальних
дисциплін.

Перспективними щодо забез-
печення цілісності науково-педаго-
гічного процесу педунівер-ситету є й
навчально-наукові, соціально-педа-
гогічні об’єднання за певними
напрямами (наприклад, духовно-
морального виховання дітей і молоді,
профілізації навчання, ювенальної
педагогіки та молодіжної політики
тощо). Їх діяльність допомогла б на
інтегративному рівні вирішувати
науково-дослідні, навчально-
методичні й організаційні завдання,
результативно працювати в межах
угод про співробітництво з іншими
профільними навчальними закладами
і науково-дослідними установами. В
основі таких проблемно-тематичних
об’єднань – наукові школи
педагогічних університетів [3, с. 176-
178], де зосереджуються фунда-
ментальні й прикладні дослідження. Їх
результати повинні відображатися в
розробленні інноваційних педагогічних
технологій і освітніх програм. Науково-
педагогічна школа системно об’єднує:
створення навчально-методичних
комплексів, які отримали визнання на
регіональному та державному рівнях;
використання оригінальних методик
викладання із застосуванням сучасних
засобів комунікації; активне залучення
до дослідницької діяльності студентів;
проведення науково-методичних
заходів, що реалізують функцію
тиражування педагогічних інновацій.
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Перспективною є реалізація на базі
науково-педагогічних шкіл не лише
докторського, а й магістерського рівня
підготовки кадрів, здатних до
впровадження інновацій і відкритих
для реалізації творчої активності.

Національною стратегією
розвитку освіти в Україні на 2012 –
2021 рр. передбачено поглиблення
міжнародного співробітництва у сфері
освіти, спрямованого на інтенси-
фікацію інтегрування національної
системи освіти у міжнародний освітній
простір [10, с. 28]. Це включає
розширення участі вітчизняних
педагогічних навчальних закладів у
проектах та програмах міжнародних
організацій та співтовариств (Темпус,
Еразмус Мундус, Жан Моне,
Песталоцці та ін.). Фундаменталізація
наукових досліджень, застосування
інноваційних технологій навчання і
виховання студентів, створення
відповідної інформаційної бази
вітчизняних педагогічних навчальних
закладів стане гарантом їхньої участі
у реалізації цих програм. Тим більше,
що перспективи інтернаціоналізації
вищої педагогічної освіти –  в
розробленні й упровадженні моделі
присудження спільних ступенів після
завершення навчальних програм, які
відповідатимуть єдиним характери-
тикам [8, с. 23-27]. Актуальним у
зв’язку з цим є створення при
педуніверситетах Центрів фан-
драйзингу, на які покладатиметься
пошук ресурсів, необхідних для
ефективної міжнародної освітньої,
науково-дослідної діяльності.

Отже, проектування іннова-
ційного освітнього середовища
педагогічного університету передба-
чає переважальну орієнтацію на
компетентнісний, діяльнісний і
відносницький підходи; контекстність
навчального процесу, його практичну
спрямованість (з урахуванням
тенденцій диверсифікації); організацію
квазіпрофесійної діяльності; міждис-
циплінарну інтеграцію; надання
можливостей для саморозвитку і
самореалізації особистості студента,
зокрема, через організацію
самостійної роботи та її вищий прояв
– наукові дослідження. Звідси,
переваги повинні надаватися
змішаному і асинхронному
(нелінійному) навчанню. Однією з
провідних педагогічних технологій має
стати тьюторство, що передбачає
студентоцентрованість навчального
процесу, cуб’єкт-суб’єктність відносин
викладач-студент, академічний
супровід індивідуальної освітньої
траєкторії студента педагогом.
Відкритість освітнього процесу
педагогічного університету мусить
реалізовуватися у нарощуванні
міжнародної взаємодії через
фандрайзингові, координувальні
структури та спрямовуватися на
розроблення програм присудження
спільних ступенів, інтегровану участь
у проектах світових організацій і
об’єднань, освітніх та наукових
обмінах, спільних наукових
дослідженнях із проблем розвитку
єдиного простору педагогічної освіти.
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ДЕМЬЯНЕНКО НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА: СМЕНА
ПРИОРИТЕТОВ

Исследуется проблема
конструирования компетентностно-
контекстной модели подготовки
педагогических кадров на фоне
изменения структуры образо-
вательной деятельности, нара-
щивания исследовательской компо-
ненты, расширение функций
педагогического университета в
инновационном социально-
экономической среде.

Ключевые слова: контекстно-
профессиональная подготовка,
квазипрофессиональных деятель-
ность, диверсификация магистра-
туры, практико ориентированное
обучение, педагогическая техноло-
гия, научная школа, тьюторства.

DEMYANENKO NATALIYA.
DESIGNING OF EDUCATIONAL
SPACE OF PEDAGOGICAL
UNIVERSITY

The problem of competence and
contextual model of teachers’ staff
training amid restructuring of educational
activities, capacity a research
component, expanding the functions of
Pedagogical University in innovative
social and economic environment is
investigated. Competence-based
approach to teacher training provides
subjectivity of teacher-student relations,
credit-modular system of educational
process organization, block-modular
design educational and methodical
complexes, equipped with materials for
diagnostic, scientific research
technologies implementation, Master
priority in multi-level training with
asynchronous educational process and
the development of academic mobility of
students. In the orientation on
competency approach educational
environment of pedagogical university
should differ in reliance on modern
information technologies, designing a
new educational content, elaboration
innovative technologies of professional
competencies developing, solving
problems of measuring the quality of
education in innovative conditions and
changes in the traditional role of the
teacher on tutor. In the organization of
the educational process practical,
interdisciplinary and applied aspects will
intensify. Main lines of the competence-
based approach include: orientation on
humanization of the educational
process; interdisciplinary and
integrativity; substantial and
technological continuity of training and
education of students; carrying out of
diagnostics.
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Among the functions of the
competency approach in the higher
pedagogical education are such ones:
an operational – identification
(operationalization) system of
knowledge and skills, types of readiness
of the student (graduate) that determine
his competency and guarantee the
effectiveness of problem solving;
activity-based and process – design
training content type of the activity, as
close to the field of the future of teaching
profession, the development and
implementation of problems in the
educational process, solutions that meet
technologies of professional activity;
educational – strengthening of
educational component in the
educational process, formation of
students’ organizing and managerial
experience, culture of personal and
professional communication.
Competence and contextual model
provides organization of quasi
professional activity, interdisciplinary
interaction, opportunities for self-
development and self-realization of
personality of student, creation of
additional organizational and
pedagogical conditions aimed at
increasing students’ motivation to learn.
Magistracy acquires special importance
in the implementation of professional
and pedagogical training of future
teacher. Master’s level makes it possible
to reproduce of highly intelligent
scientific research personnel, elite of
professionals with high interdisciplinary
culture. Escalating diversification of
master training in megatendencies,
development of the educational

environment of pedagogical university
with the help of scientific researches,
formation of competence in creating a
new knowledge are conditioned. Under
the “scientific school” is meant the
research team that combines more than
one generation of scientists who are
developing a scientific problem of
academic focus within a particular
scientific and educational organization
and institutions. Scientific and
pedagogical school systematically
combines: creation of educational and
methodical complexes; the usage of
original methods of teaching with the
use of modern means of communication;
active involvement of students to
research activities; carry out research
and teaching activities. The creation of
centers of fundraising at pedagogical
universities, which will undertake the
seeking resources, necessary for
effective international educational,
scientific and research activities.
Mutually agreed implementation
mutually acceptable anthropocentric
educational technologies should be a
mandatory condition for the
development of the world educational
space. They will connect the theoretical
(objective) and personal (subjective)
knowledge, providing a new type of
relations between teaching science and
practice, teacher and student, individual
creative development trajectory of each
participant the educational process.

Keywords: contextual and
professional training, quasi professional
activity, diversification of magistracy,
practice-oriented education, educational
technology, scientific school, tutoring.


