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Обґрунтовано, що для реалізації пріоритетних напрямків державної політики в галузі 

вищої педагогічної освіти необхідно велику увагу приділяти самостійній роботі студентів. 

 
 
Початок ХХІ століття для світової 

спільноти ознаменувався прискоренням 
процесу переходу від індустріального 
до інформаційного суспільства, впро-
вадженням високих технологій у різні 
сфери діяльності людства. Це значно 
підносить роль розвитку вищої освіти, 
завдяки якої зміцнюється науковий 
потенціал держави, здійснюється підго-
товка висококваліфікованих фахівців, 
здатних забезпечувати її авторитет і 
конкурентоспроможність, сприяти роз-
в’язанню локальних, регіональних та 
глобальних проблем, що вже існують 
або існуватимуть в майбутньому. 
Розвиток вищої школи в Україні, 

який набув оновленого змісту після 
1991 року, регламентується законами 
України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність», положеннями «Про 
вищій навчальний заклад», «Про націо-
нальну програму інформатизації», 
іншими державними документами, які 
визначають цілі, завдання, напрями й 
шляхи вдосконалення даної освітньої 
галузі. 
Мета вищої освіти України, яка 

сформульована у статті 42 Закону «Про 
освіту», полягає у тому, що: «Вища 
освіти забезпечує фундаментальну нау-
кову, професійну та практичну підго-
товку, здобуття громадянами освітньо-
професійних рівнів відповідно до їх 
бажань, інтересів і здібностей, удоско-
налення наукової та професійної підго-

товки, перепідготовки та підвищення їх 
кваліфікації» [2, 21]. 
Державна політика України зі сприяння 

розвитку освіти у першій чверті ХХІ 
століття націлена на створення умов для 
розвитку особистості кожного грома-
дянина, виховання поколінь, які будуть 
ефективно працювати і навчатися про-
тягом життя, зберігати та приумно-
жувати цінності національної культури і 
громадянського суспільства, зміцнювати 
й розвивати незалежну, демократичну і 
правову державу як невід’ємну складову 
європейської та світової спільноти [3]. 
На цей час пріоритетними напрямами 

реалізації державної політики в галузі 
освіти виступають її особистісна орієн-
тація; формування національних і 
загальнолюдських цінностей; створення 
для громадян рівних можливостей у 
здобутті освіти; постійне підвищення 
якості, оновлення змісту та форм орга-
нізації навчально-виховного процесу; 
розвиток системи безперервної освіти та 
навчання протягом життя; пропаганда 
здорового способу життя; розширення 
україномовного освітнього простору; 
забезпечення освітніх потреб національ-
них меншин; забезпечення економічних 
і освітніх гарантій для професійної 
самореалізації педагогічних, науково-
педагогічних працівників, підвищення 
їх соціального статусу; запровадження 
освітніх інновацій, інформаційних тех-
нологій; створення індустрії сучасних 
засобів навчання й виховання, повне 
забезпечення ними навчальних закладів; 
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створення ринку освітніх послуг та його 
науково-методичне забезпечення; інтеграція 
вітчизняної освіти в європейський та 
світовий освітній простір. 
Порівняно з дев’яностими роками 

минулого століття на сьогоднішній день 
у нашій країні відмічається зростання 
мережі вищих навчальних закладів різ-
них рівнів акредитації і форм власності 
(державної, приватної) і загальної кіль-
кості тих, хто в них навчається. При 
цьому значно розширені навчальні мож-
ливості студентів, які сьогодні можуть 
не тільки здобувати дві спеціальності 
одночасно, а й отримувати другу вищу 
освіту іншого фаху (на базі першої), що 
підвищує мобільність випускників вузів 
на ринку праці. Активно впроваджуються 
сучасні інформаційні технології, корис-
тування мережею Інтернет; набули роз-
витку нові форми вищої освіти (зокрема 
– дистанційна); оновлено перелік і 
збільшено кількість спеціальностей.  
Зміст освіти у вищих навчальних закла-

дах структурований у відповідності до 
чотирьох основних ступенів навчання. 
Таке структурування вищої освіти 
спрямоване на урізноманітнення існую-
чої системи, забезпечення її відповід-
ності інтересам особистості. За основу 
структурування освіти в нашій та інших 
країнах пострадянського простору взято 
багатоступеневу систему Сполучених 
Штатів Америки, структурна модель 
якої довела свою життєздатність. Бага-
тоступеневість вищої освіти створює 
умови для інтеграції з середніми 
загальноосвітніми закладами, училища-
ми, технікумами шляхом створення 
навчальних комплексів, які надають 
змогу студентам свідомо обирати свій 
подальшій освітній і життєвий шлях, а 
навчальним закладам – підтримувати та 
заохочувати найбільш талановитих 
студентів до подовження навчання.  
Зміст, нормативний термін навчання, 

а також форми контролю та державної 
атестації для кожного освітньо-ква-
ліфікаційного рівня затверджуються 
Міністерством освіти і науки України і 

визначаються в освітньо-професійних 
програмах, які є державними документа-
ми. При цьому виділяються нормативна 
та вибіркова частини змісту. Обов’язкова 
частина формується у відповідності до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характерис-
тики у вигляді конкретизованих змістов-
них модулів із зазначенням їх обсягу, 
рівня засвоєння та форм державної 
атестації. Перелік і зміст вибіркових 
навчальних дисциплін визначається 
закладами самостійно, оскільки це – зміст 
навчання, призначення якого – задово-
лення потреб і можливостей особистос-
ті, регіональних потреб у кваліфікова-
них фахівцях певної спеціалізації тощо. 
Наукові дослідження з історії, дидакти-
ки вищої школи, порівняльної педагогіки, 
теорії управління освітою та практич-
ний досвід, накопичений провідними 
закордонними та вітчизняними вузами, 
переконливо доводять, що високий 
рейтинг вищих навчальних закладів 
визначальним чином залежить від опе-
ративності їхнього реагування на зміни 
у соціальному попиті на освіту.  
У сучасних умовах якість підготовки 

вчителів набуває особливої актуальності. 
Величезну роль педагогічної освіти під-
креслює її головна мета, що полягає в 
підготовці спеціалістів, які здатні забез-
печити різнобічний розвиток людини як 
особистості і найвищої цінності 
суспільства, її розумових, фізичних та 
естетичних здібностей, високих мораль-
них якостей, а, отже, збагачення на цій 
основі інтелектуального, творчого й 
культурного потенціалу народу. При 
тому засобами досягнення відповідності 
рівня підготовки студентів-освітян цілям 
педагогічної освіти і високим суспіль-
ним вимогам виступають її завдання, які 
зокрема передбачають забезпечення 
підготовки випускників педагогічних 
навчальних закладів як педагогів-дослід-
ників, носіїв культурно-історичного над-
бання народу. Як зазначається в роботах 
науковців (В.П.Андрущенко, М.І.Бурда, 
Ю.С.Давидов, М.І.Жалдак, С.Д.Смир-
нов, З.І.Слєпкань, М.І.Шкіль та ін.), 
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найважливішим чинником забезпечення 
ефективності навчання в педагогічних 
вищих навчальних закладах є побудова 
навчального процесу на засадах систем-
ного, компетентнісного, діяльнісного, 
особистісно-орієнтованого підходів. 
Системний підхід до організації нав-

чального процесу передбачає його кон-
струювання як цілісного педагогічного 
об’єкта, системи, що складається з різних 
взаємопов’язаних компонентів, кожний 
з яких, у свою чергу, має не тільки 
розглядатися як певна підсистема, а й 
виступати самостійною системою. Реаліза-
ція цього положення у навчанні 
зобов’язує викладачів вузів будувати 
методичні системи викладання навчаль-
них дисциплін, дотримуючись основних 
дидактичних принципів. Слід зазначити, 
що такий вид навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, як самостійна 
робота, у світлі даного підходу також 
повинен бути системним, мати відповід-
ні ознаки та атрибути (чітко визначені 
цілі, завдання, зміст, методи, форми) й, 
безперечно, забезпечувати не тільки 
якісне засвоєння певних предметних 
знань, а й загальний розвиток особис-
тості. Відносно ж такої педагогічної 
категорії як знання, на наш погляд, і 
вчителям загальноосвітніх шкіл, і тим, 
хто працює на аналогічних посадах у 
вищій школі, слід враховувати сформу-
льоване ще С.Л.Рубінштейном [5, 259] 
положення, що оволодіння певною 
системою знань має розглядатися і засо-
бом, і метою розвивального навчання. 
Стосовно системності знань, слід відміти-
ти, що ця системність передбачає наявність 
у свідомості учня структурних зв’язків або 
зв’язків будови знань усередині наукової 
теорії. Загальна схема досягнення систем-
ності знань (основні наукові поняття – 
основні положення теорії – наслідки – 
застосування) орієнтує на формування в 
студентів фактичних знань теорії разом із 
знаннями методологічними – про най-
важливіші елементи знань і структурні 
зв’язки між ними. При поетапному 
відпрацюванні вищенаведеної схеми в 

процесі вивчення різних навчальних 
дисциплін має враховуватись їх специ-
фіка, у тому числі – при організації 
самостійної навчально-пізнавальної і 
дослідницької діяльності студентів. 
Наприклад, вивчення математичних 
дисциплін відкриває широкий простір 
для самостійного пізнання, поглиблення 
теоретичних знань, виконання завдань і 
робіт дослідницького характеру, в тому 
числі – пов’язаних із прикладними 
аспектами цієї науки, ознайомлення з 
якими водночас готує майбутніх учите-
лів до роботи в умовах профілізації 
загальної середньої освіти (профільних 
10–11 (12) класах, професійно-техніч-
них коледжах тощо). 
Положення теорії діяльності і діяль-

нісного підходу, які розроблялись 
відомими педагогами і психологами 
(О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, Н.Ф.Та-
лизіна, В.Д.Шадріков та ін.) з середини 
минулого століття використовуються в 
освітній практиці. Стосовно цього 
підходу не можна не погодитись із 
З.І.Слєпкань, що діяльнісна теорія учін-
ня по праву домінує в сучасній дидак-
тиці і методиках навчання окремих 
предметів, що «він є ключем до органі-
зації змісту, визначення цілей і завдань 
вищої освіти». Саме у діяльності прояв-
ляється активність особистості як суб’єкта, 
який визначає потрібну кількість 
активності для різних форм діяльності 
[7]. За Т.І.Шамовою, дидактична структура 
самоуправління процесом діяльності 
(пізнавальної зокрема) має містити такі 
компоненти: мотиваційний (потреби, 
інтереси, мотиви, тобто все те, що забез-
печує залучення суб’єкта до процесу 
активного учіння і підтримує цю актив-
ність протягом усіх етапів навчального 
пізнання); орієнтувальний, зміст якого – 
прийняття суб’єктом мети навчально-
пізнавальної діяльності, її планування і 
прогнозування; змістовно-операціональ-
ний, який складається з двох взаємо-
пов’язаних частин: системи провідних 
знань (уявлення, факти, поняття, закони, 
теорії) і засобів учіння (інструменти 
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одержання і переробки інформації та 
застосування знань на практиці); цін-
нісно-вольовий (увага, воля, емоційна 
забарвленість дії); оцінний – система-
тичне отримання зворотної інформації 
про хід дії на підставі звірення результатів 
діяльності із завданням, що виконується 
[8]. 
Реалізація діяльнісного підходу дає 

можливість розв’язувати важливі зав-
дання навчання, виховання й розвитку, 
формувати у студентів професійні здіб-
ності і власний індивідуальний стиль 
навчальної роботи. У плані підготовки 
вчителя ми підтримуємо думку, вислов-
лену Я.С.Бродським і О.Л.Павловим, 
що найважливішою складовою діяльніс-
ного підходу є організація змістовної, 
насиченої, систематичної самостійної 
роботи студентів, а проектування підго-
товки вчителя повинно здійснюватись за 
логікою формування системи професійної 
діяльності, яка невід’ємно пов’язана з 
процесом активного самоуправління і 
самопланування розвинення особистості 
[1, 160]. Важливість орієнтування на 
кінцеві результати професійної підго-
товки студентів має відображатися у 
змісті навчання, стимулювати їх до са-
мовдосконалення й саморозвитку. При 
цьому (з огляду на мотиваційний компо-
нент навчально-пізнавальної діяльності) 
треба не тільки враховувати ті чинники 
(потреби, мотиви), які сприяють залучен-
ню студентів до активної самостійної 
роботи, а й ті, які залишаються для них 
певним чином прихованими і тому не 
можуть усвідомлюватись на суб’єктив-
ному рівні. Мова, насамперед, йде про 
ті достатньо специфічні потреби, що 
характерні для сьогоднішніх українсь-
ких студентів, які готуються стати вчи-
телями. Підготовка майбутніх учителів 
має забезпечувати їх успішну роботу в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
різних типів (у тому числі – в спеціалі-
зованих школах, гімназіях, ліцеях). 
Говорячи про проблему підготовки 

студентів до професійної діяльності не 
можна залишити поза увагою рівень 

підготовленості першокурсників до 
навчання у вищій школі. Збільшення 
мережі вищих навчальних закладів з 
одного боку робить вищу освіту більш 
доступною для широких верств населення, 
а з іншого боку, в умовах демографічної 
кризи, зменшення загальної кількості 
випускників середньої школи, неминуче 
призводить до зниження якості підго-
товки абітурієнтів. Цей негативний 
чинник ускладнює навчальний процес у 
вузах, для яких питання щодо того, як 
організувати продуктивну навчально-
пізнавальну діяльність, активізувати 
учіння, викликає потребу пошуків засобів 
такої організації процесу самостійної 
роботи студентів в адаптаційний період, 
які б дозволяли уникнути зайвої опіки 
та заходів примусового впливу. У цьому 
плані ми дотримуємось точки зору, що 
своєчасне діагностування й дійовий 
контроль мають комплексно поєднува-
тись зі створенням індивідуальних планів 
самостійної роботи, що паралельно 
вимагає відповідного навчального-
методичного забезпечення, навчальних 
посібників (у тому числі – електрон-
них), які б містили достатню кількість 
вправ тренувального характеру і необхідні 
методичні рекомендації для студентів. 
Важливо диференціювати зміст завдань, 
що самостійно виконуються, комбінува-
ти форми звітності (наприклад, одне й 
те ж завдання для одних студентів може 
бути перевіреним тільки письмово, а 
для інших – ще й шляхом додаткової 
співбесіди), а також варіювати форми 
проведення консультацій (індивідуаль-
ні, групові). 
Нова парадигма освіти, зміна суспіль-

них відносин в Україні зумовила 
утвердження в системі вищої освіти 
особистісно-орієнтованого підходу. Сьогодні 
індивідуальний розвиток людини, осо-
бистості розглядається, з одного боку, 
як показник прогресу, а з іншого – як 
головна передумова розвитку суспіль-
ства. У світлі особистісно-орієнтованого 
підходу принципових змін набуває зміст 
освіти, який має спрямовуватись на роз-



 
 
 

© Kolesnik S.  

 

 

23 

виток і саморозвиток особистості май-
бутнього вчителя, розвивати ті функції, 
які виконує особистість у своїй життє-
діяльності: смисловизначення, свідомого 
вибору і цілепокладання, прийняття 
рішень і відповідальності за їх виконан-
ня, рефлексії, творчої самореалізації в 
обраній сфері діяльності, забезпечення 
автономності та індивідуальності буття, 
побудови власного образу «Я» тощо. 
Питанням побудови освітнього процесу 
на засадах особистісної орієнтації 
присвячені численні роботи вчених 
(І.С.Якіманська, І.Д.Бех, Е.В.Бондарев-
ська, С.І.Подмазін, В.В.Сєріков, О.Я.Сав-
ченко та ін.), в яких розкривається 
філософія і методологія особистісно-
орієнтованого навчання і виховання, 
особливості використання певних при-
йомів, методів, вимоги щодо проекту-
вання й впровадження особистісно-
орієнтованих технологій. До найважли-
віших ознак особистісно-орієнтованої 
підготовки майбутнього вчителя треба 
відносити багатоваріативність методик і 
технологій, уміння організувати навчан-
ня одночасно на різних рівнях складності, 
утвердження внутрішньої мотивації. 
Стосовно створення в процесі навчання 
особистісних ситуацій, на наш погляд, є 
вельми корисними рекомендації В.В.Сє-
рікова [6, 199] щодо визначення місця 
таких ситуацій, наприклад, при розв’я-
зуванні не абстрактно-теоретичних, а 
науково-технічних проблем. Такі ситуації 
і доцільно, і можливо створювати під 
час вивчення у вузі природничо-мате-
матичних дисциплін, проте ми цілком 
погоджуємось з думкою З.І.Слєпкань, 
що, порівняно з іншими курсами, здійсню-
вати особистісно-орієнтоване навчання 
при вивченні курсу математики значно 
важче [7, 34]. 
Впровадження у вищих педагогічних 

закладах особистісно-орієнтованого під-
ходу зумовлює переорієнтацію з навчан-
ня студентів спеціальності на навчання 
професії вчителя. За цих умов виникає 
природне запитання: а що конкретно 
має змінитися у підготовці вчителя-

предметника? Для відповіді на нього 
слід звернути увагу на те, що, як 
зазначає В.Г.Кремень: «… дедалі біль-
ше актуалізується завдання забезпечити 
через систему окремих предметів цілісне 
бачення оточуючого світу та органічне 
включення в нього загальнолюдської, 
зокрема власної діяльності», а також 
важливість визначення місця і змісту 
спеціальних предметів у структурі 
педагогічної освіти з урахуванням їх 
специфіки [4, 6]. Враховуючи те, що в 
основі будь-якого навчального предмета 
лежить предметно-специфічна діяльність: 
фізико-експериментальна, математико-
моделююча, історико-архівна тощо, 
В.В.Сєріков дійшов висновку: зміст 
спеціального предмета, це область 
суспільної культури, до якої вчитель 
долучає своїх учнів; зміст педагогічного 
спілкування вчителя з учнями; предметно-
специфічна діяльність, якою опосеред-
ковується виховний вплив навчання; 
інструмент (засіб, технологія) впливу на 
особистість учня, специфічний для кож-
ного вчителя [6, 249]. 
При тому орієнтація на особистісний 

підхід не може здійснюватись шляхом 
якихось логіко-структурних перетворень 
предметного змісту навчальної дисцип-
ліни. Вона має базуватися на «педагогі-
зації» процесу його викладання, спря-
мовуватись на перетворення суб’єкта, 
який працює з навчальним матеріалом, а 
не на перетворенні самого об’єкту 
вивчення (виучуваного матеріалу), бо 
самі по собі закони науки й наукові 
факти (фізики, математики, філології та 
ін.) не можуть впливати на їх осо-
бистісне сприйняття. 
Отже, перетворення навчального 

предмета на засіб виховного впливу 
вчителя на особистість учня потребує 
посилення професійної спрямованості 
викладання спеціальних предметів у 
педагогічному вищому навчальному 
закладі, створення сприятливих умов 
для засвоєння студентами спеціальних 
предметів на особистісному рівні, що 
характеризується такими рисами і вмін-
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нями як вільне володіння науково-предмет-
ною інформацією; вміння виділяти суб’єк-
тивний контекст історії науки, бачити її 
ціннісно-світоглядні і соціально-прогнос-
тичні висновки (діяльність і особистість 
дослідника); здатність вибирати спосіб 
викладання найбільш цінного з педагогічної 
точки зору матеріалу; опанування прийо-
мами образного, емоційного розкриття пи-
тань науки, актуалізації життєво-практич-
них і міжпредметних зв’язків. 
Розвиток вищеописаних рис особис-

тості в процесі навчання спеціальних 
предметів належить до завдань форму-
вання найважливіших компетентностей 
майбутнього вчителя. У контексті осо-
бистісної орієнтації освітнього процесу 
у вищій школі тенденція щодо впровад-
ження компетентнісного підходу в його 
організацію викликана новим поглядом 
на якість підготовки сучасних фахівців 
із вищою освітою і знаходить відповід-
не віддзеркалення в роботах науковців 
(О.І.Пометун, С.А.Раков, О.В.Шавальова 
та ін.) і державних документах, що 
регулюють освітню галузь. Так, форму-
вання загальнонавчальної компетентності 
майбутнього вчителя, яка проявляється в 
його здатності до здобуття, сприйняття, 
самостійної обробки навчальної інформації з 
використанням сучасних засобів, потребує 
розвитку вмінь і навичок самостійної робо-
ти студента з різними джерелами знань, 
організації власної діяльності.  
Вищесказане дозволяє зробити 

висновок, що одним з найважливіших 
сучасних підходів до модернізації вищої 
педагогічної освіти є самостійна робота 
студентів. Для того щоб студент міг 
успішно працювати вчителем, не обхід-

но в першу чергу, щоб він умів сам 
формулювати й утримувати свою мету 
до її реалізації; навчався моделювати 
власну діяльність, тобто виділяти умо-
ви, важливі для реалізації своєї мети; 
розвивав увагу, пам’ять та процеси мислен-
ня; вмів оцінювати кінцеві та проміжні 
результати своїх дій; мав необхідні 
навички та вміння для навчальної діяль-
ності; мав високий рівень особистої 
саморегуляції, високу самосвідомість, 
адекватну самооцінку, рефлективність, 
організованість, самостійність, а також 
сформованість вольових якостей. 

 
1. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Діяльніс-

ний підхід у підготовці вчителя математи-
ки // Тезисы докладов межд. научно-прак-
тич. конференции (15–17 ноября 2005г.). – 
Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 160–161. 

2. Закон України про освіту // Голос 
України. – 1996. – 25 квітня. – С. 1–6. 

3. Національна програма «Освіта. 
Україна ХХІ століття» // Вища освіта і 
наука України: інформ.-аналіт. матеріали. 
– К., 2004. – 64 с. 

4. Кремень В.Г. Освіта і наука України: 
шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей пси-
хологии. – М.: Изд. Мин. просвещ. РСФСР, 
1946. – 704 с. 

6. Серіков В.В. Образование и личность. 
Теория и практика проектирования образо-
вательных систем. – М.: Логос, 1999. – 273 с. 

7. Слєпкань З.І. Наукові засади педаго-
гічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. 
– К.: Вища шк., 2005. – 239 с. 

8. Шамова Т.И. Активизация учения. – 
М.: Педагогіка, 1982. – С. 32. 

 

 
 
Резюме. Колесник С.Г. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В статье обосновано, что в процессе реализации приори-
тетных направлений государственной политики в области высшего педагогического образования 
необходимо особое внимание уделять самостоятельной работе студентов. 

Summary. Kolesnik S. CONTEMPORARY APPROACHES TO MODERNIZATION 
HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION. It is grounded that in the process of realization the 
priority directions public policy in and around higher pedagogical education it is necessary to give 
special consideration independent work of students. 

Надійшла до редакції 14.11.2008 р. 


