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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ І ПРАКТИЦІ 

 
Процеси реформування та модернізації, які зараз відбуваються в сис-

темі вищої педагогічної освіти, об’єктивно спрямовані на її подальший 
прогресивний розвиток, забезпечення потреб суспільств та держави у ква-
ліфікованих фахівцях, що передбачає відповідні зміни у професійно-
педагогічній підготовці педагогів до роботи з дітьми дошкільного віку. 

Новий час, нова доба України вимагають нових нетрадиційних шля-
хів вирішення нагальних проблем модернізації всіх сфер соціального бут-
тя, і в першу чергу – освіти. Перед освітою XXI століття висуває нові за-
вдання щодо підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 
держави. 

Мета статті: висвітлення проблеми підготовки майбутніх педагогів в 
сучасній педагогічній науці і практиці. 

Проблему професійної підготовки майбутніх педагогів досліджують 
сучасні українські вчені: І. Бех, В. Бобрицька, В. Будак, С. Гончаренко, 
О. Дубасенюк, Н. Дем’яненко, І. Зязюн, В. Луговий, Е. Лузік, Г. Козлакова, 
В. Кузь, О. Олексюк, О. Пєхота, Л. Пуховська, С. Сисоєва та інші. 

Сучасні підходи до проблеми професійної підготовки кадрів дошкі-
льної освіти розроблено у працях Л. Артемової, Г. Бєлєнької, Л. Загород-
ньої, І. Луценко, М. Машовець, Т. Поніманської, С. Попиченко, О. Богініч, 
А. Богуш, І. Дичківської, Н. Гавриш, К. Крутій, Н. Лисенко, Н. Сайко та 
інші. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазначається, що «підготовка за 
напрямами і спеціальностями фахівців усіх освітніх та освітньо-
кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-
професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог 
оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбут-
ньої професійної діяльності» [5, с. 5]. Закон України «Про вищу освіту» 
передбачає створення всіх відповідних умов для самореалізації та самост-
вердження особистості, забезпечення потреби суспільства у кваліфікова-
них фахівцях. 

У Концепції педагогічної освіти (1998 р.) зазначено, що її основне за-
вдання – «професійна підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний 
розвиток людини, як особистості і найвищої цінності суспільства» [7, с. 2]. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 
«підготовка» розглядається, як дія за значенням підготовити; запас знань, 
навиків, досвід і т. і., набутий у процесі навчання, практичної діяльності [4, 
с. 767]. Результатом підготовки є готовність, що трактується у вищевказа-
ному словнику: «як стан готового і бажання зробити що-небудь» [4, 
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с. 194]. Готовність є важливою умовою успішного виконання будь-якої 
діяльності, особливо велика її роль у роботі педагога. Обумовлено це 
складністю і багатогранністю навчально-виховного процесу. У визначенні 
поняття готовності дослідники йдуть різними шляхами: одні акцентують 
увагу на його структурних складових, інші – на його сутності. 

Отже, зазначений термін збагачує поняття «підготовка». Під змістом 
підготовки розуміють систему педагогічних знань, практичних умінь і на-
вичок, необхідних для здійснення професійних функцій вихователя. Також 
під підготовкою розуміють запас знань, досвід, здобутий у процесі навчан-
ня, практичної діяльності. 

Насамперед звернімося до педагогічних досліджень науковців щодо 
змісту професійно-педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних 
закладах. 

Зміст педагогічної підготовки О. Абдулліна характеризує , як систе-
му педагогічних знань, практичних умінь і навиків, які необхідні для здій-
снення професійних функцій вчителя. Дослідниця висуває низку вимог до 
педагога: добре володіти теоретичною та практичною підготовкою, педа-
гогічним тактом, знати основи педагогіки, психології і методик, безперер-
вно поповнювати свої знання, вдосконалювати свою педагогічну майстер-
ність, любити і поважати дітей в поєднанні з високою вимогливістю до 
них. О. Абдулліна виокремлює основні групи педагогічних умінь і нави-
чок: дидактичні уміння щодо організації навчального процесу і керівницт-
ва пізнавальною діяльністю школярів; уміння проводити позакласну вихо-
вну роботу з учнями і здійснювати керівництво їх самовихованням; про-
світницькі уміння; методичні уміння по вивченню і узагальненню передо-
вого педагогічного досвіду, аналізу й узагальненню власного досвіду; 
уміння та навички по самоосвіті [1]. 

На думку О. Богініч, фахова підготовка у вищій школі базується на 
ефективній побудові навчального процесу, забезпечуючи поступову 
трансформацію пізнавальної діяльності у професійно спрямовану. 
Готовність майбутнього фахівця до професійної діяльності оцінюється не 
лише результативністю фахового становлення, але й ефективністю 
особистісного зростання. Підготовка майбутнього фахівця у вищій школі 
реалізується у педагогічному процесі – відкритій, динамічній та 
саморозвивальній системі, яка містить наступні складові компоненти: 

– зміст підготовки відповідно до цілей, конкретних завдань та 
специфіки професійної кваліфікації цієї підготовки (зміст підготовки 
розглядається як мета та результат фахової підготовки у відповідності до 
освітньо-кваліфікаційного рівня); 

– педагог як конструктор та організатор процесу навчання, розвит-
ку і виховання майбутнього фахівця; 

– педагогічний інструментарій – методи, прийоми, засоби 
навчальної взаємодії, організаційні форми навчання; 
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– суб’єкт навчання як активний учасник навчальної діяльності, ре-
зультатом якої є особистісне оволодіння професійним досвідом та вміння 
його творчо застосовувати у майбутній діяльності [3]. 

Вектори творення вихователя нової генерації представив у своїх до-
слідженнях В. Кузь: 

• Кожний вихователь має бути творчою особистістю,отже повинен 
бути вихований як творча особистість; 

• Кожний вихователь має бути педагогом-дослідником; 
• Кожний вихователь має бути оратором, повинен майстерно воло-

діти словом; 
• Кожний вихователь має володіти найновішими виховними інфо-

рмаційними технологіями [8, с. 13]. 
Педагогічну діяльність як управління навчально-виховним процесом 

розглядав Л. Спірін і розробив єдину цілісну систему теоретичних знань 
умінь, вважав, що наявність системи наукових знань є підґрунтям педаго-
гічних умінь на всіх етапах вирішення педагогічних завдань у всіх видах 
педагогічної діяльності [9]. 

Виконані дослідження розкривають логіку та закономірності підго-
товки майбутніх фахівців до різних напрямків педагогічної діяльності. Так 
в доробках А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Жаровцевої, Т. Поніманської та ін. об-
ґрунтована необхідність особистісного розвитку майбутніх педагогів, фо-
рмування умінь педагогічної діагностики, аналізу педагогічних ситуацій; 
формування проективних, організаторських і конструктивних умінь, моде-
лювання педагогічних ситуацій. 

У сучасних умовах у підготовці педагогів відбувається поступове 
зміцнення акцентів від гностичного (знаннєвої парадигми) до особистісно-
діяльнісного підходу (парадигми), за якого головною метою освіти постає 
розвиток особистості сучасного педагога, формування в нього здатності до 
активної діяльності, творчої професійної праці (А. Бойко, І. Бех, 
В. Кремень, О. Сухомлинська та ін.). Водночас при переорієнтації навча-
льно-виховного процесу від знаннєвого до діяльнісного актуалізувалися 
такі проблеми: по-перше, формування системи знань студентів, необхідної 
і достатньої для повноцінного оволодіння ними основами професійно-
педагогічної діяльності, вдосконалення взаємозв’язку чуттєвих і раціона-
льних (теоретичних) знань, що лежать в основі оволодіння педагогічною 
діяльністю, вдосконалення системи знань про діяльність, її цілі, способи, 
засоби та умови, пошук можливостей підвищення рівня узагальнення 
знань про педагогічну діяльність; по-друге, пошук можливостей поєднання 
формування теоретичних знань студентів з їхніми практичними потребами, 
ціннісними орієнтаціями, пошук шляхів розширення можливостей засто-
сування теоретичних знань у практичній діяльності студентів безпосеред-
ньо у процесі навчання, тобто створення таких умов навчально-практичної 
діяльності, коли студентам необхідно активно застосовувати наявні теоре-
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тичні знання для розв’язання практичних завдань. 
Сучасні дослідження, що розкривають окремі сторони підготовки 

фахівців дошкільного профілю висвітлено в роботах Г. Бєлєнької (форму-
вання фахової компетентності); Н. Лисенко, З. Плохій (підготовка вихова-
телів до організації еколого-дослідницької діяльності дітей в природі); 
Н. Грама (теоретико-методичні засади фахової підготовки педагога-
вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей) та ін. 
Низка публікацій вітчизняних дослідників яскраво ілюструє, що підготовка 
педагога дошкільного фаху, в першу чергу повинна відповідати вимогам 
сучасності, адже це перша освітня ланка, від якої залежить рівень освідче-
ності і вихованості майбутнього покоління. Вона має свою специфіку, ґру-
нтується на основних дидактичних закономірностях побудови процесу фа-
хової підготовки у вищому навчальному закладі. 

Готовність до навчально-виховної роботи в дошкільному закладі ста-
новить базис фахової підготовки до педагогічної діяльності і потребує по-
шуків у створенні цілісної ефективної системи цієї підготовки. Фахова під-
готовка у вищій школі базується на ефективній побудові навчального про-
цесу, забезпечуючи поступову трансформацію пізнавальної діяльності у 
професійно спрямовану. 

Система фахової підготовки майбутніх вихователів являє собою ці-
лісний комплекс структурних елементів, що перебувають між собою у пе-
вних зв’язках і стосунках, взаємодіють один з одним і утворюють цілісну 
єдність. 

На нашу думку, професійне становлення майбутнього вихователя в 
процесі його підготовки у вищій школі передбачає не тільки оволодіння 
певною сукупністю знань, умінь, навичок, але і його особистісне самовдо-
сконалення, активізацію професійної позиції, виховання таких якостей, як 
комунікативність, тактовність, критичність тощо. Зазначимо, що фактором 
успішності його професійної діяльності виявляється сформованість, ціліс-
ність його особистості. Рівень підготовки майбутнього вихователя до ро-
боти в різновіковій групі визначається сформованістю необхідних знань, 
умінь і навичок. 

В цілісному педагогічному процесі як складній, динамічній системі, 
в основі якої лежить педагогічна діяльність, органічно поєднується на-
вчання, виховання і розвиток вихованців. 

Головний організатор педагогічного процесу в дошкільному навча-
льному закладі – вихователь. Від нього значною мірою залежить розвиток 
особистості і пізнавальних процесів дошкільників, підготовленість до на-
вчання в школі. 

Процес підготовки майбутніх вихователів до здійснення логіко-
математичного розвитку дітей в різновіковій групі дошкільного навчаль-
ного закладу полягає у закономірному оволодінні ними теоретичними 
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знаннями та їх застосуванні на практиці. Теоретична підготовка 
здійснюється під час вивчення студентами навчальних дисциплін, а прак-
тична – спрямована на засвоєння знань, вироблення умінь та навичок у 
процесі практичної діяльності. Ми вважаємо, що передбачена підготовка 
майбутніх вихователів до зазначеного виду діяльності буде здійснюватися 
в межах спеціально організованого педагогічного процесу. 

Результати аналізу сучасних наукових досліджень переконливо свід-
чать, що для системи вищої освіти пріоритетом стає підготовка фахівця, 
що базується на формуванні у нього світоглядних позицій, переконань, 
творчих здібностей, професійної гнучкості. А орієнтація сучасної вищої 
освіти на формування професійно-творчої особистості, фахівця інновацій-
ного типу, який здатний реалізувати освітні стандарти, впроваджувати нові 
освітні технології, вимагає ефективної організації цілісної професійної під-
готовки в умовах вищих навчальних закладів, оновлення змісту фахової 
підготовки педагогів, знаходження доцільних засобів, методів та форм йо-
го реалізації. 

Сучасній Україні потрібні фахівці дошкільного профілю нової фор-
мації з конкурентно придатним європейським чи світовим рівнем кваліфі-
кації для досягнення єдиної мети – формування гармонійно розвиненої 
особистості. Отож необхідно докорінно оновити технологію їхньої підго-
товки до самостійної педагогічної діяльності в ХХІ столітті, третьому ти-
сячолітті. 

Таким чином, актуальність і недостатня наукова розробленість озна-
ченої проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Підго-
товка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку в різнові-
кових групах дітей дошкільних навчальних закладів», що і є перспективою 
подальших розвідок у цьому напрямку. 
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