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У статті розглядаються питання визначення методологічної основи для створення системи професійної підготовки 
майбутніх учителів до розробки і використання педагогічних технологій. За основу наукового пошуку взято аналіз 
суті та змісту педагогічних технологій, а також завдання системи професійної педагогічної підготовки – опанування 
теоретичними знаннями про суть технологій в освіті і накопичення прийомів упровадження педагогічних технологій. 
Провідною є ідея інтеграції положень системного, діяльнісного й технологічного підходів.
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Постановка проблеми. Широке упровадження 
у практику освітнього процесу нових педаго-

гічних технологій визначає актуальним напрямком 
наукових досліджень пошук шляхів забезпечення 
випускників вищих педагогічних навчальних закла-
дів відповідною професійною підготовкою. Змістом 
професійної підготовки до розробки і використан-
ня педагогічних технологій є сукупність теорети-
ко-методологічних знань, що розкривають сучасні 
наукові підвалини організації навчального процесу 
ураховуючи закономірності функціонування ціліс-
ної педагогічної системи; знання історії розвитку 
технологічного підходу в освіті у світлі еволюції на-
укових теорій із послідовним експортуванням їх до 
педагогічної галузі, а також виникнення, удоскона-
лення та модернізації відомих освітніх технологій, 
поглядів науковців та практиків щодо їх суті і пер-
спективних напрямів застосування; уміння корис-
туватись методологією системного і технологічного 
підходів у процесі виконання професійних педаго-
гічних обов’язків шляхом відбору та упровадження 
відомих освітніх технологій одночасно із розробкою 
власної системи методичних прийомів їх застосу-
вання; уміння комбінувати проникаючі елементи 
освітніх технологій з метою створення модернізо-
ваних, удосконалених аналогів ефективних автор-
ських освітніх технологій; уміння конструювати ра-
дикальні інноваційні технології на основі знань суті 
технологічного підходу в освіті. Аналіз перелічених 
складових дає підстави визначити актуальним про-
блемою конкретизацію ключових методологічних 
підходів, які забезпечуватимуть достатнє підґрун-
тя для створення ефективної системи професійної 
підготовки майбутнього вчителя до розробки і ви-
користання педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні наукові дослідження педагогічного про-
цесу (Ю. К. Бабанський [1], Г. О. Бокарєва [3],  
Б. С. Гершунський [4], О. С. Гребенюк [5], B. C. Ільїн 
[6], В. В. Краєвський [7]) виділяють у якості провід-
ної ознаки його цілісність, а також демонструють 
загальну тенденцію розглядати його у якості систе-
ми, що здатна до самоорганізації, є гнучкою у вибо-
рі організаційних форм, засобів і методів навчання, 
потребує спеціального керівництва. Було з’ясовано, 
що сучасні концепції управління освітнім процесом, 
як цілісною системою, ґрунтуються на різних мето-
дологічних підходах: системному (В. П. Беспалько, 
Н. В. Кузьміна, С. І. Архангєльський, В. П. Сімонов, 
В. О. Якунін, Ю. А. Конаржевський, М. М. Поташ-
нік, П. І. Третьяков, Г. П. Чепуренко); функціональ-
ному (В. І. Загвязинський, Ю. А. Конаржевський,  

Н.  В. Кузьміна, В.   С. Лазарєв); кібернетичному (Р. Я. Ка- 
сімов, Л. Н. Ланда, В. С. Черепанов, Ю. К. Чернова, 
В. О. Якунін; особистісно-діяльнісному (І. О. Зимня, 
В. Ф. Ломов, В. Д. Шадріков, Т. І. Шамова); ситуа-
ційному (М. В. Кухарєв, М. М. Поташнік, В. С. Ре-
шетько, Г. В. Савєльєв); рефлексивному (Г. В. Бє-
лая, Б. З. Вульфов, Т. М. Давиденко, А. Я. Найн, 
М. Я. Сайгушев, П. І. Третьяков, Т. І. Шамова); цін-
нісному (І. К. Богачек, Н. О. Ткачова, Є. О. Ямбург); 
синергетичному (С. П. Капіца, Т. О. Каплуновіч,  
Є. М. Князєва, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецький, 
О. І. Субетто). Розвиток наукових ідей у межах за-
значених підходів відповідав існуючим на момент 
їх упровадженням передовим методологічним під-
ходам, а створення нових концепцій, у відповідності 
до історичної логіки розвитку науки, потребує но-
вих методологічних основ.

Метою статті є визначення методологічних під-
ходів для створення системи професійної підготов-
ки майбутнього вчителя до розробки та викорис-
тання педагогічних технологій.

Виклад основного матеріалу. Конкретизація ці-
лей професійної підготовки майбутніх учителів, з 
огляду на тенденції запровадження сучасних освіт-
ніх технологій, має одним із шляхів реалізації вве-
дення до освітньо-професійної програми змістових 
модулів, що передбачають опанування елементами 
сучасних освітніх технологій, які активно запрова-
джуються у практику закладів освіти. У зв’язку із 
цим система професійної підготовки до розробки і 
використання педагогічних технологій має спиратись 
на положення системного підходу, що конкретизує 
основні її елементи і забезпечує окреслений нами 
на етапі постановки проблеми результат. У якості 
основи для визначення системних компонентів про-
фесійної підготовки до розробки і використання пе-
дагогічних технологій нами було взято розроблену  
В. П. Беспальком [2] структуру педагогічної системи: 
цілі навчання і виховання, зміст освіти, дидактичні 
процеси, форми організації навчання, студент, ви-
кладач, що є уніфікованим і зручним інструментом 
опису функціонування педагогічної системи і дає 
можливість пояснювати результати коригувальних 
впливів на неї та прогнозувати перспективні можли-
вості підвищення їх якості.

В умовах організації процесу професійної під-
готовки цілі навчання і виховання, як компонент 
зазначеної системи, у значній мірі коригують зміст 
освіти, який, у свою чергу, відчуває коригувальний 
вплив з боку суспільства. Визнання змісту освіти 
складовою системи професійної підготовки вказує 
також і на доцільність вивчення співвідношення 
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об’єктивно існуючих та потенційно можливих фак-
торів, які здійснюють коригувальний вплив на ньо-
го. Такими В. П. Беспалько [2] визначає студена, як 
компонент педагогічної системи, та конкретизоване 
соціальне замовлення.

Дидактичні процеси та форми організації навчан-
ня, як компоненти педагогічної системи, слід розгля-
дати у нерозривному тандемі у зв’язку із тим, що 
традиційна організація освітнього процесу визначає 
домінуючими дидактичними процесами комплексне 
ознайомлення з інформацією шляхом навантаження 
усіх каналів сприйняття і наступне її опрацювання 
та відтворення. Відтак, розвиток системи професій-
ної підготовки, на прикладі еволюційних змін даного 
компонента, відбувається у межах чітко окреслених 
дидактичних процесів із незначними потенційними 
можливостями удосконалення по лінії посилення 
критичного опрацювання інформації та збільшення 
ролі самостійності у навчанні.

Викладач та технічні засоби навчання, як окре-
мий компонент системи професійної підготовки, є 
важливими чинниками управління даною системою. 
Аналіз системи професійної підготовки дає підста-
ви для виділення кількох характерних особливос-
тей її функціонування, що обумовлені особливостя-
ми зазначеного компонента:

По-перше, в управлінні навчальним процесом 
одночасно із сучасними дослідженнями та розроб-
ками використовуються інтуїція та досвід виклада-
чів. У зв’язку із цим, визнання викладача активним 
учасником навчального процесу у межах реалізації 
системного підходу розширюється за рахунок ви-
знання його рушійною силою оновлення технології 
реалізації освітнього процесу, оскільки вибір форм 
організації навчання та методів педагогічної вза-
ємодії у межах конкретизованої технології входить 
до складу його пріоритетних завдань.

По-друге, запровадження у навчальний процес 
нових освітніх технологій передбачає наявність фа-
хової підготовки, чіткого відпрацювання на підго-
товчих етапах усіх аспектів реалізації нововведень, 
визначення відповідності встановлених цілей очіку-
ваним результатам, адекватності форм та методів 
педагогічного впливу, можливостей педагогічного 
керівництва та корекції.

По-третє, викладач, як учасник навчального 
спілкування, сам стає передумовою ефективно-
го функціонування педагогічної системи. Харак-
тер міжособистісного спілкування не виділяється у 
якості окремого елементу педагогічної системи, але 
залишається обов’язковою умовою її ефективного 
функціонування.

Складовою представленого компонента у струк-
турі системи професійної підготовки є технічні 
засоби навчання. Комплексний характер даного 
компонента обумовлюється потребою в окремих 
випадках упроваджувати нові технічні засоби на-
вчання під час реалізації конкретних освітніх тех-
нологій. Ступінь розповсюдження та використан-
ня нових технічних засобів навчання, на думку  
Ф. Янушкевича [8, с. 37], обумовлюється: вироб-
ництвом дидактичних матеріалів, що визначають 
місце та значення даних технічних засобів у на-
вчальному процесі; атестацією викладачів вищих 
навчальних закладів з метою виявлення методич-
ної готовності до використання у своїй роботі нових 
технічних засобів, а в більш широкому розумінні – 
нових технологій навчання.

Аналіз впливу студента на процес і результа-
ти функціонування системи професійної підготовки 
вказує на залежність результативності освітнього 
процесу від якості базової попередньої підготовки, 

індивідуального комплексу психофізичних власти-
востей тощо. Провідною тенденцією коригування 
змісту освіти стає оптимальне його розширення на 
основі виявлених об’єктивних потенційних можли-
востей суб’єкту, що дасть, з одного боку, оптимальне 
навчальне навантаження, а з іншого – забезпечить 
максимально можливий розвиток та формування 
особистості фахівців.

Таким чином, сформульовані у межах системного 
підходу теоретичні положення адекватно описують 
закономірності взаємодії зазначених компонентів сис-
теми професійної підготовки і одночасно розкривають 
ряд недоліків в управлінні її функціонуванням:

По-перше, врахування базових особистісних ха-
рактеристик студента, як компонента педагогічної 
системи, не відрегульовано на організаційно-мето-
дичному рівні, а ґрунтується на педагогічному до-
свіді та науково-методичній підготовці викладачів, 
але у межах педагогічної системи досі не існує чіт-
ких механізмів гнучкої адаптації освітнього проце-
су до особистісних характеристик студента.

По-друге, формування змісту освіти відбуваєть-
ся за відсутності наукового підходу до визначення 
та конкретизації цілей вивчення окремих змісто-
вих модулів і деталізації способів опанування ними. 
Проблема полягає у недостатній конкретизації сис-
теми вимог до якості професійної підготовки з де-
талізацією цілей вивчення окремих змістових моду-
лів, що утворюють зміст навчального плану.

Виправити перший недолік дозволяє викорис-
тання положень діяльнісного підходу, згідно із 
яким студент розглядається суб’єктом, а законо-
мірності управління його навчальною діяльністю 
стають підставами для вибору оптимальних умов 
його функціонування у якості компонента педаго-
гічної системи. Звернення до принципів, котрі є ре-
зультатом дослідження різних аспектів організації 
і управління активною, продуктивною навчальною 
діяльністю вказують на ряд принципових вимог до 
якості навчальної діяльності студента: особистісна 
мотиваційна забарвленість, усвідомлені цілі у якос-
ті прогнозованих (бажаних чи очікуваних) резуль-
татів, дії самоконтролю і самооцінки виконуваних 
операцій (навчальних дій).

Особистісна мотиваційна забарвленість навчаль-
ної діяльності сприяє інтеграції окремої особис-
тості до системи професійної підготовки шляхом 
перетворення на особистісно значущі перспективи 
професійного становлення конкретизовані знання, 
уміння і навички, що визначені в освітньо-квалі-
фікаційній характеристиці і освітньо-професійній 
програмі у якості цілей і змісту професійної підго-
товки. Конкретизація даного компонента структури 
навчальної діяльності має відбуватись по лінії озна-
йомлення із можливостями використання сучасних 
освітніх технологій, їх значення в індивідуальному 
методичному комплексі сучасного вчителя.

Рівень самостійності навчальної діяльності під 
час вивчення блоків теоретично інформації, де са-
мостійні дії спрямовуватимуться на пошукову та 
аналітичну діяльність, блоків практичного спряму-
вання (різні види практики), де самостійні дії спря-
мовуватимуться на синтетичну, пошукову діяль-
ність з опанування прийомами упровадження нових 
педагогічних технологій, комбінування окремих їх 
елементів у нових конфігураціях, прогнозування 
результатів упровадження нових підходів, прийо-
мів тощо, визначається індивідуально сформованим 
комплексом самостійних навчальних дій.

Наявність дій самоконтролю і самооцінки забез-
печує формування перспектив особистісного про-
фесійного зростання у сфері готовності до розробки 
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і використання педагогічних технологій. При цьому 
існує пряма залежність між якістю використання у 
педагогічній практиці освітніх технологій та сфор-
мованістю відповідних дій самоконтролю та само-
оцінки, а їх систематичність вказує на доцільність 
уведення відповідного моніторингу.

Виправити другий недолік дозволяє використан-
ня положень технологічного підходу в освіті. Зазна-
чене питання ми розглядаємо у двох аспектах: тех-
нологічний підхід в освіті перетворюється на об’єкт 
вивчення і важливу складову змісту освітньо-про-
фесійної програми; система професійної підготовки 
до розробки і використання педагогічних технологій 
має ознаки педагогічної технології.

Перший аспект вказує на необхідність внесен-
ня до структури освітньо-професійної програми 
системи змістових модулів, що послідовно розкри-
вають суть технологічного підходу в освіті, його 
виникнення й розвиток, надбання і перспективи ви-
користання. Адекватно висвітлені у структурі на-
вчального плану дисципліни даного блоку у своєму 
змісті мають враховувати викладені у системному 
і діяльнісному підходах положення про характер 
навчальної діяльності студента у ході накопичен-
ня системи специфічних знань та умінь. При цьому 
кількість дисциплін і їх послідовність має визнача-
тись специфікою наукової та професійно-практич-
ної складових, які розкриваються у змісті навчаль-
них програм, та співвідноситись зі змістом поняття 
професійної підготовки до розробки і використання 
педагогічних технологій.

Метою і результатом застосування визначеного у 
даному аспекті технологічного підходу є ознайомлен-
ня із його методологією, формування понятійно-тер-
мінологічної бази, накопичення операційного складу 
прийомів упровадження сучасних освітніх техноло-
гій, визначення перспектив їх використання шляхом 
адаптації до задач та умов педагогічної діяльності.

Другий аспект реалізації положень технологічного 
підходу в освіті у процесі реалізації системи профе-
сійної підготовки до розробки і використання педаго-
гічних технологій торкається питань методичного за-
безпечення фахової підготовки, що створює достатню 
базу для досягнення запланованих показників готов-
ності випускників виконувати професійні обов’язки 
користуючись педагогічними технологіями. Йдеться, 
передусім, про науково обґрунтований характер ви-
бору видів навчальної діяльності студента, що мати-
ме наслідком забезпечення опанування теоретичними 
знаннями, а також формування індивідуального комп-
лексу методичних прийомів упровадження сучасних 
педагогічних технологій, свідомого і науково обґрун-

тованого комбінування їх елементів у нових конфі-
гураціях. Окреслені види навчальної діяльності ма-
ють виключати механічні дії щодо запам’ятовування 
фактологічного матеріалу чи копіювання типових дій 
у межах питань упровадження педагогічних техноло-
гій. Натомість навчальні дії мають розвивати пошу-
ково-творчу складову у виборі методичних прийомів 
використання освітніх технологій під час виконання 
традиційних та нових педагогічних задач. Технологіч-
ний підхід, у такий спосіб, виступає регулятором ви-
бору методичних підходів до організації педагогічної 
взаємодії у ході вивчення окреслених у першому із 
названих аспектів його використання.

Разом визначені аспекти реалізації технологіч-
ного підходу в системі професійної підготовки до 
розробки і використання педагогічних технологій 
забезпечують поступове накопичення фактологіч-
ного матеріалу, його осмислення й перехід до прак-
тичних дій пошуково-творчого характеру щодо 
упровадження, як вже відомих освітній технологій, 
так і пошук шляхів їх модернізації та адаптації ви-
ходячи із об’єктивних професійних завдань та умов 
педагогічної діяльності. Перехід від копіювальних, 
наслідувальних операції у межах використання 
окремих педагогічних технологій до пошуково-
творчого оперування їх елементами є складовою 
професійної підготовки до розробки і використання 
педагогічних технологій.

Висновок. Зміст професійної підготовки до роз-
робки і використання педагогічних технологій вка-
зує на доцільність інтеграції положень системного, 
діяльнісного й технологічного підходів під час ство-
рення системи професійної підготовки.

З позиції системного підходу професійна під-
готовка до розробки і використання педагогічних 
технологій має розглядатись у якості цілісної сис-
теми із врахуванням взаємозв’язків між основними 
компонентами у відповідності до закономірностей 
функціонування цілісних систем. Діяльнісний під-
хід розкриває специфіку організації керівництва 
навчальною діяльністю студента, а результати 
зазначеної діяльності виступають показником її 
ефективності. Технологічний підхід визначає мету 
професійної підготовки і окреслює базові вимоги 
щодо організації взаємодії компонентів педагогічної 
системи виходячи із конкретизованих характерис-
тик передбачуваного результату. Викладені поло-
ження орієнтовані на забезпечення перманентного 
самоосвітнього процесу у розрізі забезпечення го-
товності до розробки і використання педагогічних 
технологій одночасно із усвідомленням об’єктивно 
існуючих у цій сфері еволюційних процесів.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы конкретизации методологической основы для создания системы професси-
ональной подготовки будущих учителей к разработке и использованию педагогических технологий. В качестве 
основы научного поиска используется как результат анализа сути и содержания педагогических технологий, так и 
задачи системы профессиональной педагогической подготовки – овладение теоретическими знаниями о сути тех-
нологий в образовании, а также накопление приемов использования педагогических технологий. Ведущей является 
идея интеграции системного, деятельностного и технологического подходов.
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DEFINING THE METHODICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT  
OF THE PROFESSIONAL PREPARATION SYSTEM AIMING TO ELABORATE  
AND APPLY EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Summary
The article discusses the idea of clarifying the methodological basis of the creation of a system of professional training 
of the future teachers. Some factors as results of analysis of the essence and the content of pedagogical technologies, 
tasks of the system of professional teacher training (acquire theoretical knowledge about the essence of the technology 
in education, accumulate techniques of application of educational technologies), are at the basis of the present scientific 
research. The leading idea is the integration of system, activity and technological approaches.
Keywords: system approach, activity approach, process approach, professional training for teachers.
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Професійно-художня освіта відіграє важливу 
роль у відродженні й розвитку народного 

мистецтва. Як складова цілісної системи професій-
ної освіти вона забезпечує підготовку висококвалі-
фікованих, конкурентоспроможних на ринку праці 
фахівців художнього профілю, зокрема з професій 
художніх промислів і ремесел, а також створює пев-
ні умови для творчого розвитку особистості, форму-
вання духовних цінностей, національної свідомості, 
художнього мислення і культури професійної ді-

яльності на основі оволодіння історико-культурною 
спадщиною народного мистецтва [1, с. 7-11].

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
системи професійно-технічної освіти проходить в 
складних умовах. Це пов’язано із зростаючими ви-
могами до якості підготовки кваліфікованих робітни-
ків з боку системи професійної освіти, ринку праці, 
економічними ризиками, демографічними пробле-
мами. Соціально-економічне становище молоді тісно 
пов’язане із станом суспільства. У цих умовах за-


