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PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MASTERS OF
ELEMENTARY EDUCATION TO INNOVATIVE ACTIVITY AS A
SCIENTIFIC CHALLENGE
Стаття присвячена проблемі
професійної підготовки майбутніх
педагогів у закладах вищої освіти. Зокрема, розкрито сутність
поняття професійна підготовка
майбутніх магістрів початкової
освіти до інноваційної діяльності.
На основі аналізу різноманітних
трактувань сутності професійної
підготовки запропоновано власне форм улюва ння оз наченої
де фі ні ції . Автор з аз начає, що
"професійна підготовка майбутніх
магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності" ? це система організаційно-педагогічних
ум ов, ві дповідного освітнього
середовища закладу вищої освіти та наявності навчально-методичного забезпечення, спрямованих на формування професійної
готовності магістрантів до інноваційної діяльності.
Ключові слова: професійна
підготовка, майбутні магістри початкової осві ти, і ннова ці йна
діяльність, професійна готовність
до інноваційної діяльності, заклад вищої освіти.
Summary. T h e a r t i cl e i s
devot ed t o t h e i ssue of fut ur e
teachers' professional training in
higher education institutions. In
pa r t i cul a r, t h e essen ce of t h e
con cept
of
"pr ofessi on a l
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preparation of future masters of
elementary education to innovative
activity" is revealed. Based on the
analysis of various interpretations
of t h e essen ce of pr ofessi on a l
training, our own formulation of
the definition i s proposed. The
aut hor notes tha t "professional
preparation of future masters of
elementary education to innovative
a ct i vi t y" i s a syst em of
organiza tional and pedagogical
conditions, appropriate educational
environment of higher education
in st it ut ions a nd a va il abil it y of
educational and methodological
support focused on forming the
m a gi st r a n ds'
pr ofessi on a l
readiness to innovative activity.
Key words: vocational training,
fut ur e m a st er s of el em en t a r y
education, innovative activity,
Мета: з'ясувати сутність поняття професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності у
вим і рі суча сн ого наукового
знання.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Реалії сучасного світу, трансформаційні процеси в системі освіти, соціальне
замовлення ринку праці спонукають до перегляду окремих усталених поглядів на цілі та завдання вищої освіти загалом та
професійної підготовки фахівців

зокрема. Відтак перед сучасною
системою вищої освіти України
стоїть ціла низка стратегічних
завдань, що потребують нагального вирішення, а саме: визначення стратегічних пріоритетів
вищої освіти; контроль якості освіти; зв'язок з виробництвом; активна інтеграція науки та освіти;
економічна підтримка напрямів
наукової та освітньої діяльності;
налагодження механізму раціонального фінансування, ефективного впрова дж ення нові тні х
освітніх технологій тощо.
Вважаємо за необхідне зазначити, що саме з позицій сьогодення з акла дам вищої осві ти
з начну ува гу с лі д приді ляти
підготовці компетентного, відповідального фахівця, конкурентоздатного на ринку праці, професійно готового до ефективної
роботи за обраною спеціальністю
на рівні сві тових стандартів,
здатного до соціальної і професійної мобільності, постійного фахового зростання та самовдосконалення. Та к, на м ім понують
міркування В. Кременя стосовно того, що процеси глобалізації,
змінності, конкуренції, що з кожним роком владніше заявляють
про себе у світі, зобов'язують нарощувати дослідницькі зусилля
з осмислення ролі освіти у формуванні людини, адекватної інноваційному типу суспільного про-
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гресу – іннова ці йної людини.
Цілком погоджуємося з думкою
ученого про те, що досягнення
конкурентоспром ожної якості
національної освіти в контексті
цивілізаційних змін нині стає
пріоритетом модернізації освіти
України (Кремень, 1999, с. 10–
17).
Резюмуючи зазначене, доходимо висновку, що сьогодення
вимагає ефективної системи професійної підготовки майбутніх
фахі вців, у нашом у випадку майбутніх магістрів початкової
освіти, котрі будуть готовими до
інноваційної діяльності. Тому виника є необхі дні сть з ' ясувати
сутність професійної підготовки
у вим і рі суча сного наукового
знання.
Аналіз досліджень і публікацій. Наукові розвідки доводять, що теорія і практика професійної підготовки майбутніх
фахівців до інноваційної діяльності залишається недостатньо
розробленою в умовах нової педагогічної реальності. Питаннями
професі йної пі дготовки м а йбутніх фахівців займалися як зарубі жні (А. Ма слоу, К. Роджерс), так і вітчизняні (Г. Абрамова, О. Бондаренко, М. Боришевський, Л. Бурлачук, Н. Зубалій, Н. Коломінський, О. Макаренко, С. Максименко, В. Моргун, В. Татенко, Т. Титаренко, М.
Савчин, В. Панок, Т. Яценко та
ін.) дослідники. Проблемою професійно-педагогічної підготовки
вчителя та стратегій формування
його професіоналізму присвячено наукові праці А. Алексюка, Г.
Ва сяновича , О. Дубасенюк, І.
Зязюна, Л. Хомич та ін., а психології професійної діяльності та
професійного розвитку педагога
– Г. Балла, Н. Побірченко, В. Рибалки, В. Семиченко та інших.
Питання професійної підготовки фахі вці в осві тнього рі вня
"магістр" спеціальності 013 Початкова освіта залишається пріоритетною у педагогічній науці і
практиці. Педагогічне осмислення професійної підготовки майбутніх учителів здійснили у своїх
дослідженнях О. Абдуліна, В. Берека, М, Бубнова, І. Зязюн, Н.
Ігнатенко, Л. Йовенко, В. Кузь,
О. Мисечко, О. Павлик, Л. Поліщук, Л. Хомич, Л. Хоружа та
інші.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Убачаємо необхідність у тому, щоб визначитись з понятійним апаратом у межах означеної проблеми та для
початку схарактеризуємо терміни професійна підготовка та професійна готовність у вимірі суча сної науки. Д ля уточнення
їхнього змісту ми застосовуємо
метод контекстного аналізу як
дослідницького інструментарію,
що передбачає поетапну процедуру вивчення визначеної категорії (поняття, педагогічного явища) у системі психолого-педагогічних наук (Дубасенюк, 2010,
200–221).
Аналіз змісту поняття професійна підготовка доцільно розпочати зі з'ясування сутності базового терміна підготовка. У науково-педагогічному вимірі категорію підготовка прийнято трактувати як запас знань, умінь і
навичок, досвід особистості, набуті у процесі навчання і практичної діяльності (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002, с. 952).
У на шом у дослі дженні м и
оперуємо поняттям готовність,
яке дефінюється як на явність
здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн), якостей особистості (К.
Платонов), психологічний стан,
суттєва озна ка уста новки (Д .
Унадзе), психологічна умова успішності виконання діяльності (І.
Ла да нов),
ці лі сне
явище,
скріплене переконаннями, морально-вольовими якостями особистості, способами поведінки,
знаннями про професію та практичними вміннями і навичками
(Р. Романенко; В. Сєріков).
У Тлумачному словнику української мови знаходимо визначення готовності як бажання зробити що-небудь (Тлумачний
с л овник у к раї нс ької мови,
2012). У Словнику психологопедагогічних понять і термінів
готовність трактується як стан
особистості , який дозволяє їй
успішно ввійти у професійне середовище, швидко розвиватися
у професійному напрямі (Словник психолого-педагогічних понять, 2012).
Лаконічний аналіз сутності
понять підготовка та готовність
дозволяє здійснити їх диференціацію, визначаючи термін про-

фесійна підготовка як процес навчання (формування професійної
готовності), а поняття професійна готовність – як результат професійної підготовки, психічний
стан та якісні особистісні характеристики, що регулюють цей
стан.
В Українському педагогічному словнику професійну підготовку висвітлено як "сукупність
спеціальних знань, навичок та
вмінь, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують м ожливі сть успішної
роботи з певної професії" (Гончаренко, 1997).
Дослідник О. Павлик пояснює дефініцію професійна підготовка як складну психолого-педагогічну систему зі специфічним змістом, наявністю структурних елем енті в, форм а м и
зв'язків, особливостями навчального процесу, специфічного для
певного фаху знаннями, уміннями і навичками (Павлик, 2004, с.
20); науковець Г. Троцко тлумачить професійну підготовку як
систем у, що ха ра ктеризується
вз аєм оз в'язком та вза єм оді єю
структурних і функціональних
ком понентів, сукупні сть яких
визначає особливість, що забезпечує формування особистості
студента відповідно до поставленої мети - вийти на якісно новий
рівень готовності студентів до
професійної діяльності (Троцко,
1997, с. 54); дослідник Ю. Забіяко розглядає професійну підготовку як цілісну систему мір, методів і прийомів, що будується з
урахуванням особистісних якостей фахівця, має чітку визначену
структуру і специфіку та забезпечує з а га льну і спеці а льну
підготовку (Забіяко, 2013, с. 16–
19).
Цікавим є твердження дослідниці О. Андрусь (2011) про те,
що професійна підготовка – це
"організаційно-методичний процес формування у студентів їх
професійної компетентності, активної життєвої позиції, внутрішньої культури, здатності до продуктивного спілкування з навколишнім світом для професійно
особистісної та соціальної реалізації, навчання та самоосві ти
впродовж життя" (Андрусь, 2011,
283–294).
Прина гідно за з начим о, що
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вчена Н. Івасів (2017) стверджує, що "у сучасній психологопедагогічній літературі існує декілька підходів до визначення
сутності професійної підготовки.
Психологи роз гляда ють ї ї як
засіб приросту індивідуального
потенціалу особистості, розвитку резервних сил, пізнавальної і
творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими та
професійно значущими знаннями, уміннями і навичками. Представники педагогічної науки вбачають сутність такої підготовки
в набутті людиною професійної
освіти, що є результатом засвоєння інтелектуальних знань, умінь
та формування необхідних особистісних професійних якостей"
(Івасів, 2017, с. 21–25).
Цінними для нашого дослідження є міркування науковців Е.
Азимова і А. Щукіна, котрі у Новом у словнику м етодичних
термінів і понять дають визначення професійної підготовки як системи організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямованості знань, навичок, умінь та професійної готовності до певної діяльності (Лянной, 2017, с. 663). Як бачимо,
термін професійна підготовка характеризується поняттям професійна готовність.
Особливу увагу привертають
міркування вчених В. Жигірь та
О. Чернєга, котрі зазначають, що
основними компонентами професійної підготовки майбутніх
магістрів є: "… знання предметної галузі, володіння іноземною
мовою, комп'ютерна грамотність.
Навчання в магістратурі спрямоване на підготовку випускника,
здатного кваліфіковано вирішувати наукові завдання в конкретному професійному напрямі і до
педагогічної діяльності за цим
напрямом. Магістерська підготовка передбачає проведення наукових досліджень, результати
яких можуть бути опубліковані
або висвітлені на конференціях і
семі на ра х" (Жигірь, Чернє га,
2012, с. 185).
Педа гогі чна
пі дготовка
м а гі стрі в, як стверджує С.
Вітвицька, – це поєднання загального, особливого й індивідуального. Сутність загального поляга є у ві добра женні здобуття
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вищої освіти і є складовою означеної системи; особливого - у
специфіці, зумовленій характеристиками майбутньої професійної інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогі чної та науково-дослідницької діяльності; індивідуального – у залежності підготовки
від індивідуальних особливостей,
рівня знань, інтересів, нахилів
(Вітвицька, 2004). Дослідження процесу педагогічної підготовки м а гістра нті в, на дум ку С.
Вітвицької, передбачає вивчення
не тільки загальнопедагогічних і
дидактичних факторів, але і гносеологічних, ідеологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних, культурологічних та інших. Педагогічну
підготовку студентів магістратури дослідниця подає в аспекті
системного розвитку, зос ереджуючи увагу не тільки на те, як
ця система функціонує, але й на
те, як вона взаємодіє з іншими
системами в умовах ступеневої
освіти, які тенденції та перспективи її розвитку й удосконалення (Вітвицька, 2005, с. 8–12).
Узагальнення різних підходів до
розуміння сутності поняття професійна підготовка, дозволило
сформулювати власну дефініцію.
У контексті означеної проблеми
професійну підготовку майбутніх
магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності розуміємо як систему організаційно-педагогічних умов, відповідного
освітнього середовища ЗВО та
наявності навчально-методичного забезпечення, спрямованих на
формування професійної готовності до інноваційної діяльності.
Вважаємо, що специфічною
особливістю професійної підготовки в закладах вищої освіти,
особливо в умовах магістратури, є те, що засвоєння змісту навчання і розвиток особистості
здобувача вищ ої осві ти м а є
відбуватися не у процесі його
інформування, а власної активної діяльності. Майбутній магістр
повинен отримати таку підготовку, яка полягала б у засвоєнні
комплексу необхідних загальнотеоретичних знань, професійних
умінь і навичок для успішного
виконання професійних функцій,
розвитку високого рівня інтелекту, регламентованого загальним

ста нда ртом вищ ої осві ти, з а
яким у магістрантів формується
цілісне уявлення про майбутню
професійну діяльність.
Отже, виникає необхідність
розглянути сутність поняття професійна готовність.
Погоджуємося з твердженням С. Гаркуші (2013) про те, що
"результатом професійної підготовки є готовність" (Гаркуша,
2013, с. 198–201).
Згідно з логікою нашого дослідження вважаємо за необхідне
здійснити осмислення поняття
інноваційна діяльність. Наукові
розвідки доводять, що одним з
різновидів педагогічної діяльності є інноваційна педагогічна
діяльність, яка, як зазначають науковці, сприяє оновленню педагогічного процесу та характеризується високою педагогічною
творчі стю. У З а коні Укра ї ни
"Про і нноваці йну ді яльні сть"
ідеться про спрямованість інноваційної діяльності на творчу реалізацію наукових досліджень та
розробок, що сприяє утворенню
й випуску на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг
(Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002
р. № 40-ІV).
Науковець О. Гончарова зазнача є,
що це
"систем на
діяльність, спрямована на реалізацію нововведень на основі використання та впровадження нових наукових і дей, з на нь,
підходів або трансформації відомих результатів наукових досліджень та практичних розробок у
новий або вдосконалений продукт" (Гончарова, 2014, с. 89–
92).
У цьому аспекті варто взяти
до ува ги, що і ннова ці йна
діяльність майбутніх магістрів
початкової освіти – вимога сучасної освіти, важлива складова професійного зростання майбутнього фахівця. Важливим у
нашом у дослідженні є те, що
майбутні магістри початкової освіти, на відміну від магі стрів
інших спеціальностей, отримують знання з багатьох дисциплін,
оскі льки вони викла да тим уть
різні навчальні предмети – математику, природознавство, письмо, читання, малювання, співи,
трудове навчання, організовуватимуть предметні ранки, виховні
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за ходи тощо. Крім того, ма йбутній магістр початкової освіти
є викладачем педагогіки та методики початкової освіти (педагогі чних
дисциплі н).
Необхідність оновлення системи
професі йної пі дготовки м а йбутніх магістрів початкової освіти обумовлена не тільки формуванням високого рівня їхньої
інноваційної компетентності, а й
формуванням професійної готовності до інноваційної діяльності,
уведення та реалізації у власній
діяльності осві тніх інновацій.
Адже сучасний педагог є водноча с роз робником на вча льних
програм, дослідником педагогічного проце су, орга ні затором
освітньої діяльності, громадським діячем, агентом змін, менеджером, модератором, тренером,
тьютором, коучем, фасилітатором.
Отже, здійснивши ґрунтовний
аналіз наукових розвідок і дисертаційних досліджень з означеної
проблеми, пропонуємо авторське виз начення. Вва жа єм о, що
професійна готовність майбутніх
магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності - це результат професійної підготовки,
інтегративне особистісне утворення, що характеризується поєднанням когнітивного (знання
про зміст професії та інноваційної діяльності), мотиваційного
(мотиви до інноваційної діяльності та інтереси), рефлексивного (уміння аналізувати результати інноваційної діяльності) та
праксеологічного (актуалізація
інноваційної компетентності) компонентів, що дозволяють виконувати професійні завдання інноваційного характеру.
Висновки та перспективи
подальших досліджень. Таким
чином, аналі з наукової дум ки
щодо досліджуваної проблеми
засвідчив, що обрана тема є актуальною та доцільною для вивчення. Нез ва жаючи на те, що
різні аспекти означеного питання неодноразово порушувались
значною кількістю науковців, теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх
магістрів початкової освіти до
інноваційної діяльності залишаються невизначеними.
Теоретичне обґрунтування базових понять дослідження дає

підстави для розгорта ння подальшої роботи щодо розроблення системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності.
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