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Вища педагогічна освіта в Україні зазнає суттєвих змін. Педагогічний 
фах зараз можна здобути не лише у закладах суто педагогічного профілю. 
Безпосередньо в університетській педагогічній освіті професійна підготовка 
студентів здійснюється у педагогічному інституті (Східноукраїнський 
університет); в інституті соціальних наук і інституті математики, економіки і 
механіки (Одеський університет); на педагогічному (Волинський, 
Прикарпатський, Черкаський, Чернівецький університетах) і психолого-
педагогічному (Дніпропетровський університет) факультетах; факультеті 
соціальної педагогіки і психології (Запорізький університет); на педагогічних 
відділеннях факультетів (Донецького, Львівського, Одеського, Харківського 
університетів); педагогічних потоках (Сімферопольський університет); 
педагогічних групах (Ужгородський університет); у процесі педагогічної 
спеціалізації на старших курсах (Київський університет); в університетах 
педагогічного спрямування (Глухівський, Ніжинський, Уманський). 
Головною стає тенденція здобуття вчителями університетської освіти [2]. 

Особливістю сучасних університетів є реалізація ідеї безперервної 
освіти, яка дуже актуальна для вчительського фаху. Потреба побудови 
системи такої освіти призвела до організаційних змін у структурі вищої 
педагогічної школи та створення умов для багаторівневої підготовки 
фахівців у системі "педучилище – університет", "ліцей – університет", 
"гімназія – ліцей – педагогічний коледж – педагогічний інститут – 
педагогічний університет", "педагогічне училище – педагогічний коледж – 
університет" та ін. Прикладами можуть бути Південноукраїнський 
навчальний комплекс "Педагог", до складу якого ввійшло 20 навчальних 
закладів, серед яких: 2 дитячі дошкільні заклади, 10 гімназій та шкіл, 5 
педагогічних училищ, професійно-технічне училище, дитячий центр "Молода 
гвардія", педагогічний коледж [7, 4]; регіональний центр "Придніпров’я" (на 
базі Дніпропетровського державного університету), до складу якого входять: 
32 загальноосвітні школи, 7 коледжів [2, 127]; науково-педагогічний 
комплекс Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
у структурі якого: 2 інститути, 3 педагогічні коледжі, гімназія, ліцей, філіал у 
м.Євпаторія [6, 51-52]; навчально-методичний комплекс Кримського 
державного гуманітарного інституту, у складі якого середні школи, дитячі 
дошкільні заклади [2] та ін. Зміст діяльності таких навчальних комплексів 
передбачає створення найоптимальніших соціальних і психолого-
педагогічних, матеріальних, кадрових та організаційних умов для всебічного 
розвитку особистості. Вони покликані формувати особистість, яка здатна 
вирішувати фахові проблеми, що постають на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 



Діяльності навчальних науково-виробничих комплексів останнім часом 
приділяється все більше уваги дослідників. Цікавим науковим дослідженням 
з цієї проблеми є кандидатська дисертація С.М.Мамрич [5], яка розкриває 
основні закономірності діяльності навчальних закладів такого типу. Автор 
зазначає, що система роботи навчального комплексу як умову свого 
ефективного функціонування має враховувати певні перехідні принципи. 
Основними з яких є: регіональність, інтегративність, наступність, 
комплексність, неперервність діяльності, варіативність, цілеспрямованість, 
індивідуальний підхід до особистості тощо. Останнім часом у науковій 
літературі з’явилися статті, в яких суттєву увагу зосереджено на проблемі 
створення та діяльності навчальних науково-педагогічних комплексів. 
Зокрема, для нашого дослідження становлять неабиякий інтерес роботи 
вчених України та Росії: І.Борисенка, О.В.Глузмана, Ю.П.Гудзь, Н.В.Гузій, 
О.Г.Мороза, В.Орищенка, О.С.Падалки, В.В.Рубцова, Н.К.Сергеєва [1; 2; 3; 4; 
6; 7; 10; 11], в яких започаткована ідея ефективного впливу науково-
педагогічних комплексів на розвиток науки в цілому, і, насамперед, на 
вдосконалення професійної підготовки творчого вчителя, який би міг 
володіти дослідницькими вміннями. 

Створення навчальних науково-виробничих комплексів можна вважати 
вже вирішеним етапом подальшої праці в напрямі вдосконалення системи 
освіти. Умови їх структурного функціонування чітко визначені відповідними 
державними документами [8; 9]. Сучасною наукою доведено і те, що 
ступеневу підготовку фахівців доцільно здійснювати у навчально-науково-
виробничих комплексах, які є системою органічно пов’язаних між собою 
навчальних закладів, наукових установ, виробничих підприємств і 
організацій, підпорядкованих спільній меті. Кількість ступенів у навчально-
науково-виробничому комплексі залежить від складності та характеру 
професії, соціальних вимог і регіональних умов. Кожний ступінь має 
конкретну мету та завдання і водночас є складовою частиною безперервної 
професійної освіти; на кожному ступені встановлюються різні терміни 
навчання залежно від складності професії, освіти, кваліфікації та соціального 
досвіду учнів чи студентів. Ступенева підготовка фахівців зумовлює потребу 
нових підходів до науково-методичного забезпечення навчального процесу, 
спрямованих на врахування сучасних умов. Відповідно до цього, увага 
дослідників має бути зосереджена на розробці нових засад до проблеми 
безперервної професійної підготовки майбутнього вчителя-дослідника в 
умовах науково-педагогічних комплексів. Першочерговим завданням у 
вирішенні цієї проблеми ми вважаємо визначення основних педагогічних 
підходів до побудови моделі ступеневої підготовки майбутнього вчителя-
дослідника, що і стало метою нашої роботи. 

Відомо, що ідея безперервної педагогічної освіти існує у сучасній 
педагогічній свідомості на двох рівнях – буденному і науковому. Перший 
полягає у розумінні користі накопичення знань учителями протягом життя –– 
його ще можна виразити народною мудрістю: "вік живи – вік учись". На 
відміну від буденного, наукова інтерпретація безперервної педагогічної 



освіти представлена різноманітністю концепцій, що залежать від того, яка 
дисципліна чи наука цю проблему розглядають. Зокрема, філософія освіти 
розглядає це поняття за допомогою категорій безперервності, взаємозв’язку, 
інтеграції, наступності системи, функцій, свободи, самореалізації та ін.[11]. У 
психології концепція безперервної педагогічної освіти описується через 
виявлення мотиваційно-сутнісних основ оволодіння педагогічним фахом, 
вдосконаленням у ньому понять особистості як суб’єкту та професійного 
вибору через характеристику ціннісно-змістової і рефлексивної діяльності 
вчителя [10]. 

Сутність педагогічної концепції, що інтегрує результати міжпредметних 
досліджень, полягає у розкритті природи безперервної педагогічної освіти 
засобами категорій мети, змісту освіти, методів і форм навчання, освітніх 
технологій, критеріїв ефективності процесу безперервної освіти вчителя, 
механізмів управління [5; 10]. 

Основною концептуальною ідеєю  нашого дослідження є те, що система 
безперервної педагогічної освіти має забезпечити такий рівень особистісного 
та професійного розвитку вчителя-дослідника, який традиційною системою 
навчання досягти важко, через те, що вона, перш за все, орієнтована на 
створення можливостей для здобуття певної суми знань. Натомість, 
безперервна освіта забезпечує повноцінну самореалізацію як на 
професійному так і на особистісному рівні. Для педагога це особливо 
важливо, бо природа педагогічної діяльності така, що вимагає різнобічного 
розвитку людини – духовного, інтелектуального, емоційного, естетичного – 
саме це є його повноцінною професійною підготовкою. 

Поняття безперервності педагогічної освіти майбутнього вчителя-
дослідника ми розглядаємо як процес, що складається з певних послідовних 
узгоджених елементів. Наша концепція передбачає сукупність принципових 
положень, які розкривають такі сутнісні характеристики діяльності 
навчального науково-педагогічного комплексу: 

1) мету безперервної освіти, що представлена як ідеалізований образ 
особистості педагога-дослідника; 

2) особливий вид досвіду (професійно-педагогічний, науково-
пошуковий тощо), який педагог повинен набути у цьому освітньому 
середовищі; 

3) організаційні принципи побудови системи безперервної педагогічної 
освіти майбутнього вчителя-дослідника, критерії та умови ефективності її 
функціонування; 

4) технології освітніх процесів у цій системі (колективного та 
індивідуального самовдосконалення, інтеграції навчально-дослідницької і 
практично-педагогічної наукової діяльності, вибору індивідуальних 
дослідницьких тем, спрямованих на оволодіння фахом тощо); 

5) механізми та особливості управління системою на основі цілісної 
концептуальної програми (залучення учня чи студента до наукової школи 
викладача-вченого, до діяльності науково-дослідної лабораторії тощо). 



Принципова відмінність безперервної педагогічної освіти від 
традиційної практики підготовки майбутнього вчителя-дослідника полягає в 
тому, що вона орієнтована на таку педагогічну діяльність, в основі якої 
лежить пріоритет особистісно-розвивальної функції в освітній діяльності, 
органічна взаємодія вченого-викладача і соціуму та особливості регіону 
життєдіяльності студентів. 

В основу методології проектування системи безперервної педагогічної 
освіти, крім поняття власне безперервності освіти, покладено категорії її 
регіоналізації та інтеграції, взаємозв’язку елементів, що в неї входять, її 
етапів і ступенів, цілісності її моделі. [5; 11] Так, коли категорія 
безперервності визначає певну природу педагогічної освіти, органічно 
пов’язану з цілісною безперервною життєдіяльністю, розвитком особистості 
педагога та чергування періодів організованого навчання, самоосвіти, 
саморозвитку, то категорія регіоналізації системи педагогічної освіти 
вчителя-дослідника орієнтує врахування таких особливостей: 

а) культурних традицій; 
б) виробничо-економічної і соціальної галузі життєдіяльності регіону; 
в) традицій, що склалися в галузі освіти регіону; 
г) умов їх подальшого розвитку, використання  потенціалу науково-

педагогічних і практично-новаторських шкіл. 
Основу функціонування і розвитку навчальних закладів складає 

програма, що забезпечує інтеграцію різних факторів педагогічної науки й 
освіти в цілісному навчальному науково-педагогічному комплексі. 

Системоутворюючим фактором, наскрізною ідеєю безперервної 
педагогічної освіти майбутнього вчителя-дослідника є ідея формування 
спрямованості особистості педагога на безперервне професійно-педагогічне 
самовдосконалення, на вирішення завдань творчої педагогічної діяльності. 
Така спрямованість педагога формується на всіх етапах його професійного 
становлення за умови, що майбутній педагог є суб’єктом: 

– вільного свідомого вибору напряму педагогічного дослідження й 
оптимальних способів оволодіння дослідницькими вміннями; 

– навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, яка 
організовується на таких засадах: а) діяльності, що має свободу вибору 
методів вирішення навчально-дослідницьких завдань на різних рівнях 
творчої активності; б) спільної продуктивної діяльності викладача-науковця і 
майбутнього вчителя, що взаємозбагачує обох; в) діяльності, у якій 
заохочується творчість; г) становлення індивідуального стилю дослідницької 
діяльності, в основі якого є усвідомлення своєї унікальності, самодостатності 
та настанови на самовдосконалення, саморозвиток; д) творчої діяльності, 
орієнтованої на вироблення кожним студентом усвідомлених дій своєї 
професійної праці у майбутньому; 

– цілеспрямованої діяльності щодо вдосконалення своєї професійної 
кваліфікації, підвищення особистісного професійно-педагогічного 
потенціалу, без якого неможлива свідома науково-педагогічна творчість, 



включаючи її найвищий рівень – розробку та створення авторських 
педагогічних систем. 

Ефективне функціонування регіональної системи науково-педагогічного 
комплексу можливе тільки на основі співробітництва його суб’єктів, 
об’єднаних добровільно і свідомо згідно з концептуальною програмою та на 
основі спеціальної системи управління, пов’язаної з реалізацією умов і 
механізмів наукового, методичного, кадрового, інформаційного, матеріально-
технічного забезпечення тощо. 

Традиційне трактування регіоналізації, що склалась емпірично, 
передбачає врахування в освіті особливостей тієї чи іншої території [11]. 
Спираючись на такий підхід, визначимо сутнісні характеристики 
запропонованої моделі безперервної освіти майбутнього вчителя-дослідника. 
На наш погляд, такими основними характеристиками є: 

– зміни і корективи у змісті освіти, спрямовані на відображення 
особливостей педагогічної діяльності, культури регіону (змістовий аспект); 

– створення спеціальних організаційно-управлінських механізмів, які 
разом з традиційними мають забезпечити наступність розвитку системи 
студентської науково-дослідної роботи відповідно до регіональних потреб 
сьогодення; 

– наявність єдності у поглядах на сутність і природу педагогічного 
процесу, його мету, напрямки педагогічних пошуків (професійно-
педагогічний аспект). 

Таким чином, регіоналізація – це природним способом сформована в 
сучасних умовах тенденція розвитку педагогічної освіти. Вона органічно 
пов’язана з виникненням освітніх установ нетрадиційного типу, утворенням 
таких закладів освіти, що характеризуються диференціацією освітніх 
моделей, регіоналізацією педагогічного досвіду, який підсилюється 
автономізацією інститутів освіти і виховання, індивідуалізацією педагогічних 
мікросистем. 

У зв’язку з цим, разом з процесами диференціації (регіоналізації, 
індивідуалізації, профілізації і т. і.), важливе значення набуває інтеграція 
професійної педагогічної освіти [11]. Вияви інтеграційних процесів і 
тенденцій у сучасній освітній практиці різноманітні: від інтеграції системи 
освіти у світову освітню спільноту й інтеграції педагогічної науки та 
освітньої практики тощо – до реалізації прагнення інтеграції на рівні 
професійної діяльності окремого вчителя (інтегровані уроки, здійснення 
міжпредметних зв’язків, забезпечення єдності навчання, виховання та ін.). 

Інтеграційні тенденції активно виявляються в освітній діяльності, де 
мають місце ініційовані самим життям, його потребами різні форми взаємодії 
установ науки та освітньої практики, закладів освіти різного рівня 
(дошкільні, шкільні, ВНЗ тощо). Найяскравішим прикладом, на погляд 
учених, є створення і розвиток науково-педагогічних комплексів різного роду 
і призначення [5; 10; 11]. Такий комплекс як система освітньо-виховних 
закладів діє на основі угод. 



Створення науково-педагогічного комплексу дає можливість здійснити 
реальну змістову інтеграцію різних наукових установ та закладів, освітньої 
практики, що об’єднуються спільною єдиною ідеєю. Внаслідок такого 
об’єднання можна ефективніше розробляти фундаментальні та прикладні 
науково-педагогічні проблеми, забезпечувати механізми впровадження їх у 
практику, здійснювати безперервну підготовку фахівців, враховуючи 
регіональні можливості і потреби. Концептуальні засади ступеневої 
підготовки майбутнього вчителя-дослідника в умовах навчальних науково-
педагогічних комплексів можна, на наш погляд, сформулювати так: 

– суть ступеневої підготовки майбутнього вчителя-дослідника полягає у 
забезпеченні диференційованого (залежно від умов праці, змісту майбутньої 
професійної діяльності, кваліфікації, зміни функцій діяльності та 
індивідуальних можливостей особистості) й інтегрованого (координація мети 
різних типів навчальних закладів, наукових установ і організацій) підходу до 
формування системи науково-дослідної роботи студентів; 

– ступенева підготовка фахівців передбачає формування принципово 
нового змісту педагогічної освіти, визначення мети кожного зі ступенів 
відповідно до потреб професійної підготовки; 

– основні завдання ступеневої професійної підготовки майбутнього 
вчителя-дослідника полягають у формуванні професійних знань і 
дослідницьких умінь на основі системи фундаментальних знань та 
потенційних творчих можливостей випускників відповідно до змін у сучасній 
школі; 

– провідною ідеєю ступеневої професійної підготовки вчителя-
дослідника є організація навчання за висхідними ступенями, які є 
послідовними етапами, причому, кожен наступний ступінь є логічним 
продовженням попереднього, що створює умови для постійного розвитку 
дослідницьких умінь випускників. 

Зважаючи на це, модель ступеневої підготовки майбутнього вчителя-
дослідника як система безперервної особистісно-орієнтованої педагогічної 
освіти має забезпечити вирішення головної суперечності між реальним 
станом традиційної освіти, рівнем підготовки студентів, який вона забезпечує 
на практиці з одного боку і цілісною підготовкою у системі безперервної 
освіти з іншого. Проектуючи дослідно-експериментальну роботу, ми 
спиралися на те, що ступенева педагогічна освіта вчителя-дослідника 
обумовлюється певною етапністю, оптимальною послідовністю кожного 
ступеня, використанням особистісно зорієнтованого підходу. При цьому 
кожний етап педагогічної освіти є якісно новою перебудовою у професійній 
свідомості та діяльності, в образі професійного "я", у рефлексії, функціях і 
технологіях їх використання. Ступені можуть характеризуватися різними 
часовими і змістовими особливостями (тривалість підготовки, навчальний 
план тощо), однак принципово важливо забезпечити їх сутнісні інваріатні 
показники. Відповідно до нашого дослідження такими ступенями є: 



перший ступінь – засвоєння мотиваційно-психологічних і 
процесуальних компонентів педагогічної діяльності, ідентифікації соціальної 
ролі вчителя з певним предметом науки, педагогічним дослідженням; 

другий ступінь – оволодіння сутнісними механізмами педагогічного 
дослідження та вивчення готовності до трансформації педагогічного досвіду 
(модель дослідницької діяльності – педагогічна діагностика – методи і 
прийоми вивчення та впливу); 

третій ступінь – вироблення системи знань і вмінь дослідницької 
педагогічної діяльності, здатної до пошуку, побудови та реалізації навчально-
виховного проекту; 

четвертий ступінь – побудова індивідуально-авторської педагогічної 
системи на основі нових освітніх технологій з використанням системи знань 
та вмінь дослідно-експериментальної роботи. 

Послідовна професійна підготовка майбутнього вчителя-дослідника 
повинна забезпечити творчий розвиток його професійної діяльності та, разом 
з тим, зберегти інваріантні структури, які властиві саме педагогічній 
дослідницькій діяльності. Цілісність досягнутого розвитку визначається 
поняттям рівнів готовності до дослідницької педагогічної діяльності, в основі 
яких закладено оволодіння певними дослідницькими знаннями та вміннями 
освітньої моделі, її типу за критеріями цілісності, системності, повноти 
функцій, особистісно розвивальної спрямованості. 

Таким чином, побудова моделі професійної підготовки майбутнього 
вчителя-дослідника базується на таких підходах: безперервність професійної 
освіти як фундаментальний принцип її розвитку; інтегративність як 
загальний принцип розвитку суспільства, науки, освіти, що забезпечує 
комплексність, узагальненість, ущільненість знань про педагогічне 
дослідження, доцільність методів і засобів дослідження, вивчення 
педагогічних явищ та процесів, пошук і побудова нових педагогічних 
технологій; регіональність як потреба врахування місцевих умов, пов’язаних 
з підготовкою фахівця; особистісна зорієнтованість як спрямованість на 
реалізацію потенційних можливостей кожного студента відповідно до його 
здібностей та інтересів. Основними функціями запропонованої моделі є: 
інформаційна, діагностична, орієнтаційна та прогностична. Крім того, така 
модель розглядається як відкрита система, що може оновлюватися, 
змінюватися, самовдосконалюватися, генерувати нові знання та сприймати і 
творчо опрацьовувати досвід інших систем. 

Важливим наступним етапом нашої роботи є перевірка ефективності 
розробленої нами моделі ступеневої підготовки вчителя-дослідника в 
навчальному науково-педагогічному комплексі. Перспективними на цьому 
етапі можуть бути також такі напрямки пошукової діяльності: 

– узгодженість наскрізних навчальних планів та програм, що 
забезпечують професійну підготовку; 

– оптимальне вирішення кадрових проблем на кожному ступені; 
– здійснення актуальних дослідницьких, науково-методичних проектів, 

яких потребують нові умови функціонування системи безперервної освіти; 



– розвиток інформаційного забезпечення науково-педагогічного 
комплексу; 

– організаційно-управлінські основи інтеграції діяльності комплексу. 
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