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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ 
ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто наукові підходи до професійної підготовки педагогічних кадрів для Нової української школи.
Сучасні наукові розвідки свідчать, що методологія підготовки майбутніх фахівців висвітлюється різноаспектно.
Зазначене зумовлює необхідність комплексного аналізу й переосмислення наукових підходів у контексті реформування
загальної середньої освіти. Розкрито змістове наповнення компетентнісного, культурологічного, системно-струк-
турного, аксіологічного, особистісного, діяльнісного, синергетичного тезаурусного, середовищного підходів. Відзна-
чено, що взаємодія зазначених підходів забезпечить комплексне вивчення проблеми професійної підготовки вчителя
для Нової української школи через аналіз її інтегральних взаємозв’язків та взаємозалежностей, дасть змогу здій-
снити структурно-логічний аналіз складників професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах реформування
загальної середньої освіти.  
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Нині в Україні розпочато масштабну реформу загальної середньої освіти, що має перетворити школу на
важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності [10]. Реа-
лізація завдань Нової української школи значною мірою залежить від учителя – патріота, професіонала та
інноватора, здатного надавати якісні освітні послуги й формувати в учнів – майбутніх громадян України
компетентності, необхідні для успішної самореалізації в суспільстві. 

Професійна підготовка такого вчителя зумовлюється комплексом об’єктивних чинників, серед яких най-
більш вагомі – зміна освітньої парадигми та визнання самоцінності особистості кожного учасника освіт-
нього процесу; посилення дитиноцентричної тенденції в освіті, ствердження педагогіки партнерства; забез-
печення академічних прав і свобод закладів освіти, що значно підвищить ступінь відповідальності педагогів
за надання освітніх послуг; підвищення соціально-державних, кваліфікаційних, атестаційних вимог до
педагогічних кадрів та закладів освіти у цілому;  інтеграція сучасних наукових досягнень (зокрема, в галузі
педагогіки, психології, гуманітарних та суспільних наук) та практики професійної педагогічної діяльності. 

З огляду на зазначене вирішення проблеми професійної підготовки педагогічних кадрів для Нової укра-
їнської школи набуває особливої значущості й ваги.

Науковцями обґрунтовано методологію професійної підготовки майбутнього фахівця. Зокрема, компе-
тентнісний підхід розкрито В. Андрущенком, Г. Бєлєнькою, В. Бобрицькою, С. Сисоєвою, А. Хуторським, 
О. Щербаком та ін. Питання сутності й змісту культурологічного підходу до вищої професійної освіті роз-
глядаються у роботах В. Болгаріної, Л. Васильченко, С. Вітвицької, І. Зязюна, Н. Миропольської, Л. Хлєбні-
кової та ін. Аксіологічний підхід до вивчення проблеми професійної підготовки обґрунтовано Т. Івановою, 
В. Крижком і І. Мамаєвою, Н. Криловою та ін. Сутність синергетичного підходу розкрито у дослідженнях 
О. Вознюка, Г. Єльнікової, В. Лутая, В. Рибалко, В. Стьопіна, О. Чалого та ін. Теоретико-методологічні основи
особистісного підходу у професійній освіті розкрито в наукових дослідженнях І. Беха, Е. Зеєра, Л. Нечепо-
ренко, О. Пєхоти, В. Семиченко, І. Якиманської та ін. Обґрунтування діяльнісного підходу знайшло відобра-
ження у працях П. Гальперіна, М. Кагана, О. Леонтьєва, Н. Тализіної, В. Шадрікова, Г. Щукіної та ін. 

Проте зазначені вище наукові підходи потребують переосмислення в контексті завдань, що їх висуває
перед вищою педагогічною освітою Нова українська школа.

Метою статті є розкриття наукових підходів до професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах
реформування загальної середньої освіти.

Методологічний рівень дослідження проблеми професійної підготовки педагогічних кадрів передбачає її
обґрунтування в межах комплексу підходів: компетентнісного, культурологічного, системно-структурного,
аксіологічного, особистісного, діяльнісного, синергетичного, тезаурусного, середовищного.

Професійну підготовку педагогічних кадрів для Нової української школи слід розглядати перш за все з
позицій реалізації компетентнісного підходу, що відображає інтегральний прояв професіоналізму, який кон-
кретизується у змісті компетентності. Професійна компетентність є динамічною комбінацією знань, умінь
і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу освітню
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [9, с. 29–30]. 

Професійна підготовка сучасного фахівця з вищою освітою відображає загальні тенденції, окреслені
“Всеосяжною рамкою кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти” та Проектом тьюнінг “Розбу-
дова освітніх структур у Європі”. У зазначених документах результат професійної підготовки потрактовано
як комплекс компетентностей: інтегральної,  загальних та фахових. Тобто ідея компетентнісного підходу не є
новою для сучасної педагогічної теорії та практики, проте у контексті реалізації Концептуальних засад рефор-
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мування загальної середньої освіти в Україні зазначений підхід набуває нового змісту. Він пов’язаний перш 
за все з оновленням змістового наповнення фахових компетентностей педагога у зв’язку з його майбутньою 
професійною діяльністю щодо формування в учнів 10 ключових компетентностей, визначених Концепцією 
Нової української школи. Отже, незалежно від обраної спеціальності випускник закладу вищої педагогічної 
освіти має бути здатним забезпечити формування в учнів наскрізних для всіх компетентностей умінь: читати 
і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обґрунто-
вувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати 
рішення, конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, співпрацювати в команді [10].

Зазначене вище зумовлює застосування у професійній підготовці педагогічних кадрів тезаурусного під-
ходу. Тезауруси являють собою суб’єктивно організоване гуманітарне знання. Вони є необхідною умовою 
розуміння, тобто когнітивного засвоєння понять [11]. На індивідуальному (особистісному) рівні тезаурус є, 
по суті, сукупністю системних знань одного окремого індивіда або групи суб’єктів, відображений певним 
чином у його або їхній свідомості [16]. 

Таким чином, тезаурусний підхід дає можливість систематизувати поняття, що мають бути засвоєні май-
бутніми педагогами, вибудовувати їх ієрархію із суттєвими зв’язками між її елементами. Ключові місця в 
такій ієрархії мають посісти поняття “дитиноцентризм”, “педагогіка партнерства”, “ключові компетентності 
Нової української школи”, “наскрізні вміння’, “творче середовище”, “емоційний інтелект” тощо. У зазна-
ченому контексті йдеться про оновлення професійного тезаурусу сучасного вчителя, що становитиме міцну 
основу його професійного мислення. Такий тезаурус довершує соціалізацію особистості майбутнього 
фахівця у межах освітнього середовища, в якому формуються його професійні знання, вміння, навички в 
період становлення професійної компетентності [11].

У зазначеному контексті слід говорити про необхідність застосування середовищного підходу до про-
фесійної підготовки педагогічних кадрів.

Освітнє середовище є впорядкованою цілісною сукупністю компонентів, взаємодія та інтеграція яких 
зумовлює наявність у закладу освіти вираженої здатності створювати умови й можливості для цілеспрямо-
ваного та ефективного використання педагогічного потенціалу середовища в інтересах розвитку особис-
тості [1, с. 76–82]. 

Освітнє середовище, в межах якого відбувається професійна підготовка майбутніх педагогів, центрує в 
собі завдання, зміст, організацію освітнього процесу, визначає вектор становлення та розвитку здобувача 
вищої освіти як фахівця. Тобто воно являє собою сукупність умов (матеріально-технічних, соціально-педа-
гогічних, організаційно-технологічних, репутаційних), що забезпечують ефективність діяльності суб’єктів 
освітнього процесу в цільовому, змістовому, процесуальному, результативному аспектах, відіграє значну 
роль у модифікації стилю професійної діяльності майбутнього фахівця, що розгортається внаслідок впливів 
середовища, взаємодії особистості здобувача вищої освіти зі складниками цього середовища.

Особливу роль у забезпеченні комунікативно-організаційного складника освітнього середовища відіграє 
особистість викладача як носія професійної свідомості, діяльності, що є взірцем для наслідування. З огляду 
на зазначене умовою, що підвищує ефективність професійної підготовки педагогічних кадрів, є наявність у 
викладачів закладів вищої освіти високого рівня сформованості професійної компетентності, досконале воло-
діння методикою організації та здійснення освітнього процесу не лише у вищій, але й у загальноосвітній школі.

Отже, середовищний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів забезпечує створення умов 
для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу; зосередження 
на потребах особистості; надання пріоритету індивідуальності; співпрацю студентів та викладачів; побу-
дову педагогічних відносин у напрямі відкритості та відвертості; створення ситуації вибору та відповідаль-
ності; пристосування методики навчання до індивідуальних особливостей та можливостей здобувача вищої 
освіти; актуалізацію проблеми особистісного зростання як основи самостійності особистості в оволодінні 
змістом освіти; стимулювання розвитку і саморозвитку студента. 

Зазначені вище завдання, своєю чергою, неможливо вирішити поза контекстом особистісного, діяльніс-
ного та деонтологічного підходів.

Особистісний підхід реалізується через розуміння здобувача вищої освіти як соціокультурної індивіду-
альності, що постійно розвивається із соціокультурним простором, конструювання цілісних освітніх моде-
лей, у межах яких функцією викладача є сприяння студенту в ефективному і творчому освоєнні інформації, 
в розвитку його критичного осмислення [6, с. 36–38].

Зазначений підхід актуалізує моральний складник професійної підготовки фахівця, оскільки її резуль-
татом вважається особистість, яка досягла рівня соціального розвитку і самосвідомості, що дає їй  змогу 
обирати серед цінностей культури особистісні смисли, самостійно діяти відповідно до них, свідомо і відпо-
відально здійснювати саморегуляцію діяльності й поведінки. 

Таке розуміння професійної відповідальності педагога як результату його професійної підготовки зумов-
лює застосування деонтологічного підходу, що відображає діалектичну єдність знань та вмінь нормативного 
характеру, полягає в цілеспрямованому й керованому процесі формування здатності до здійснення належної 
поведінки в різних ситуаціях професійної діяльності. Таким чином, деонтологічний підхід забезпечує етико-
деонтологічний аспект професійної підготовки майбутнього вчителя, що конкретизується в його здатності 
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будувати професійні відносини на засадах поваги до особистості, доброзичливого і позитивного ставлення 
до неї, довіри у відносинах, розподіленого лідерства, на дотриманні принципів соціального партнерства [10].

Механізмом перетворення зовнішніх впливів на новоутворення особистості як продукту розвитку є 
діяльність. Це зумовлює використання в межах професійної підготовки майбутніх учителів освітніх техно-
логій, провідною метою яких визнається не накопичення знань, а формування способу дій. 

З позицій діяльнісного підходу, згідно з яким будь-яке явище суспільного життя є проявом діяльності як 
універсального способу існування людини й суспільства, професійна компетентність є сукупністю елемен-
тів, що регулюють професійну поведінку і формуються, функціонують та розвиваються через педагогічну 
взаємодію. Зазначимо, що професійній поведінці вчителя властиві як загальні дії освіченої й високомораль-
ної особистості фахівця, так і дії, що відображають специфічний характер його професійної діяльності. 

Реалізація діяльнісного підходу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя передбачає опа-
нування ним теоретичних знань, етико-психологічних положень, педагогічних принципів і моральних норм, 
що мають загальний характер у конкретному суспільстві, та практичних умінь і навичок педагогічної вза-
ємодії у професійній діяльності. Під таким кутом зору професійну компетентність педагога слід розуміти як 
спосіб та інструмент успішної професійної діяльності.

Педагогіка партнерства, що є одним зі складників формули Нової української школи, актуалізує викорис-
тання у професійній підготовці майбутніх учителів культурологічного підходу, що полягає у визнанні осо-
бистості як вищої цінності, здатної реалізувати культурні ідеї в освітньому процесі, в орієнтації здобувачів 
вищої освіти в моральних, правових, естетичних, професійних цінностях, індивідуальному підході до ово-
лодіння культурою та створення елементів культури в процесі виховання. Отже, цей підхід змінює уявлення 
про ціннісні засади освіти як виключно інформаційні, пізнавальні, знімає вузьку наукову спрямованість її 
змісту, розширює культурні та антропологічні межі освіти й розглядає її з точки зору особистісного зрос-
тання професіонала з допомогою розвитку структур культурної діяльності, змін особистого культурного 
творчого досвіду, динаміки культури спілкування і комунікації, зростання рівня культури (якості та міри 
прояву ціннісного змісту) окремих освітніх процесів, систем, спільнот. 

Культурологічний підхід до вищої педагогічної освіти ґрунтується на унікальності кожного суб’єкта 
освітньої діяльності, на забезпеченні умов його розвитку в контексті індивідуалізованого підходу в особис-
тісно розвивальній системі навчання, що забезпечує соціокультурний саморозвиток особистості. Наслід-
ками культурологічного підходу до професійної підготовки фахівців є професіоналізм, інтелігентність, 
соціальна зрілість, творча активність, тобто ті особистісні якості, що визначають спосіб життєдіяльності й 
соціального буття, суб’єктивний зміст і продуктивність праці вчителя. Отже, саме культура особистості є 
чинним фактором творчого саморозвитку майбутнього фахівця [5, с. 4]. 

Реалізація аксіологічного підходу до професійної підготовки вчителів детермінована зміцненням аксі-
ологічного складника педагогічної діяльності та необхідністю формування у майбутніх фахівців здатності 
формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної 
взаємодії із суспільством [10]. Зазначений підхід розглядається як філософсько-педагогічна стратегія, що 
визначає шляхи розвитку професійного мистецтва, використання педагогічних ресурсів для розвитку осо-
бистості й проектує перспективи вдосконалення системи освіти, основою якої є принцип функціонального 
значення або цінності [7, с. 213]; міст між теорією та практикою, що надає можливість вивчати різні явища й 
події з точки зору закладених у них можливостях щодо задоволення актуальних потреб людей, розв’язувати 
завдання подальшої гуманізації суспільства [17, с. 162]; орієнтацію професійної освіти на формування в 
студентів системи загальнолюдських і професійних цінностей, що визначають їхнє ставлення до світу, до 
своєї діяльності, до самого себе як людини і професіонала [15, с. 63]. 

Аксіологічний підхід розглядає професійну підготовку вчителів для Нової української школи через сис-
тему морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших 
людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і куль-
тури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) ціннос-
тей [10], що мають бути сформовані у майбутніх фахівців для подальшої трансляції цих цінностей школярам. 

Структурно-системний підхід у педагогіці спрямований на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, 
виявлення в них різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину [2, c. 305]; він є 
основою розробки методології дослідження освіти, виявлення її цілей та цінностей, з’ясування основних 
домінант розвитку освіти, а також виокремлення інституційних компонентів сфер освіти, їх системоутворю-
вальних зв’язків, чинників, що впливають на функціонування цих сфер [14, с. 9].

Структурно-системний підхід дає змогу розглянути професійну підготовку вчителів як складник непе-
рервної професійної освіти, що забезпечує узгодженість змісту, форм, методів, практичної підготовки. Він 
дає можливість представити цілісність структури такої підготовки в єдності мотиваційно-цільового, інфор-
маційно-когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-оцінювального компонентів. При цьому про-
фесійна підготовка розглядається як комплекс: потреб і мотивів, пов’язаних із реалізацією вимог Нової 
української школи, усвідомленням майбутнім учителем своєї місії в реалізації Концептуальних засад рефор-
мування загальної середньої освіти та емоційно-вольових характеристик здобувача вищої освіти, його ког-
нітивної сфери. 
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Синергетичний підхід дo професійної підготовки майбутніх учителів ґрунтується на основних положен-
нях синергетики як галузі наукового знання, в якій шляхом міждисциплінарних досліджень виявляються 
загальні закономірності самоорганізації, становлення відкритих структур у відкритих системах [18, с. 158], 
теорії самooрганізації складних і нескладних систем [13, с. 100]. 

Значення синергетики для oсвіти пoв’язане з усвідoмленням прoцесів самooрганізації та впoрядкування у 
відкритих системах, дo яких належить професійна підготовка майбутнього вчителя; мoжливістю інтегрування 
різних дисциплін, ґрунтoвнoгo вивчення міжпредметних зв’язків; більш пoвною реалізацією oснoвних дидак-
тичних умoв для oрганізації освітнього прoцесу на засадах гoлoвних йoгo принципів – наукoвoсті, системнoсті, 
єднoсті кoнкретнoгo й абстрактнoгo [18, с. 158–175]. Сутність синергетичнoгo підхoду дo управління освітнім 
прoцесoм пoлягає в його oрієнтації на внутрішнє, іманентнo властиве самoму освітньому прoцесу, а не на 
бажання, наміри, прoекти суб’єкта експериментальних, рефoрматoрських чи інших дій [8, с. 55–56]. Отже, 
будь-якій системі не можна нав’язувати способу існування або розвитку, але можна обирати і стимулювати 
один із закладених у конкретних умовах варіантів, розраховуючи не стільки на управлінський, скільки на само-
регульований процес, на незначні впливи, які, проте, збігаються з можливим варіантом розвитку [4, с. 500].

Відповідно до основних положень синергетики педагогічна система має бути відкритою для взаємодії та 
взаємообміну інформацією з навколишнім середовищем; мати активну енергетичну основу – ініціативу до 
самоорганізації суб’єктів, право вибору шляхів розвитку без здійснення на неї тиску ззовні, “енергетичний” 
вихід, а саме емоційне задоволення від позитивних змін, результатів реалізованих ініціатив; бути зорієнто-
вана на цілі саморозвитку, формування ціннісних орієнтирів [12, с. 100].

Синергетичний підхід дає змогу розглядати професійну підготовку майбутнього педагога як відкриту сис-
тему, для якої характерні нелінійність та багатоваріантність розвитку; переглянути зміст освітніх програм, вихо-
дячи з міждисциплінарної наповненості навчальних курсів, що забезпечать більш повне усвідомлення здобу-
вачами вищої освіти мінливості, нестабільності, багатоаспектності умов професійної педагогічної діяльності. 

Єдність зазначених вище підходів забезпечить комплексне вивчення проблеми професійної підготовки 
вчителя для Нової української школи через аналіз її інтегральних взаємозв’язків та взаємозалежностей, 
дасть змогу здійснити структурно-логічний аналіз складників професійної підготовки педагогічних кадрів в 
умовах реформування загальної середньої освіти.  
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Задорожная-Княгницкая Л. В., Нетреба М. М.  Научные подходы к профессиональной подготовке педагогов для 
Новой украинской школы

В статье рассмотрены научные подходы к профессиональной подготовке педагогических кадров для Новой украин-
ской школы. Современные научные исследования показывают, что методология подготовки будущих специалистов ос-
вещается в разных аспектах. Изложенное выше обуславливает необходимость комплексного анализа и переосмысления 
научных подходов в контексте реформирования общего среднего образования. Раскрыто содержательное наполнение 
компетентностного, культурологического, системно-структурного, аксиологического, личностного, деятельностного, 
синергетического, тезаурусного, средового подходов. Отмечено, что взаимодействие указанных подходов обеспечит 
комплексное изучение проблемы профессиональной подготовки учителя для Новой украинской школы через анализ ее ин-
тегральных взаимосвязей и взаимозависимостей, позволит осуществить структурно-логический анализ составляющих 
профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях реформирования общего среднего образования.
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the New Ukrainian school

The article deals with the scientific approaches of professional training of pedagogical staff for the New Ukrainian school. 
Modern scientific researches show that the methodology of preparing future specialists is covered in various aspects. It raises 
the need for a comprehensive analysis and rethinking of scientific approaches in the context of reforming general secondary 
education. The content of the competence, cultural, systemic, structural, axiological, personal, activity, synergetic, thesaurus, 
ecological approaches is revealed. It is noted that the interaction of these approaches will provide comprehensive study of the 
problem of teacher training for the New Ukrainian school through analysis of its integrated interrelations and interdepend-
encies, and will allow to carry out a structural and logical analysis of the components of pedagogical personnel professional 
training in the conditions of reforming general secondary education.
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