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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: 
МЕТОДИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ

У статті акцентується на проблемі підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів, що працюють 
у закладах дошкільної освіти. Обґрунтовано важливість переосмислення традиційних засобів і методів вихов-
ного впливу та доведено необхідність удосконалення педагогічного інструментарію (методи, прийоми, засоби, 
форми взаємодії) для формування педагога нового типу. Визначено педагогічні умови формування компетентного 
педагога закладу дошкільної освіти в галузі професійної, інформаційної, комунікативної діяльності, саморозвит-
ку і самореалізації. До педагогічних умов зараховано розроблення робочих навчальних програм фахових дисциплін 
відповідно до особистісно орієнтованої парадигми на основі компетентнісного підходу, підвищення рівня про-
фесійної компетентності викладача, актуалізація його науково-педагогічних знань та особистісно-професій-
них здібностей, створення інформаційно-освітнього середовища, що дає змогу ефективно формувати фахові 
компетентності студентів на основі новітніх освітніх технологій, формування мотиваційної та професійної 
готовності студентів до реалізації сформованих компетентностей, професійного та особистісного спілкуван-
ня, моніторинг рівня фахової компетентності студентів. З’ясовано, що оптимізації освітнього процесу, поси-
ленню професійно-практичної підготовки студентів сприяють модернізація аудиторного фонду, розроблення 
електронних навчальних курсів фахових дисциплін, методичне забезпечення викладання фахових дисциплін, зміна 
методичного інструментарію, використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, інтер-
активних форм взаємодії, активних методів навчання, проведення практичних занять на базі закладів дошкіль-
ної освіти тощо. На посилення мотиваційного компонента фахової підготовки має дієвий вплив організація 
освітнього процесу, спрямована на практичну, навчально-пізнавальну та дослідницьку діяльність студентів.

Ключові слова: освітній процес, якість освіти, фахова підготовка, навчально-пізнавальна діяльність, педа-
гогічні умови, саморозвиток.
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INCREASING THE LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE EDUCATORS: METHODOLOGICAL EXPRESSION

The article focuses on the problem of raising the level of professional training of future educators of preschool children. 
The importance of rethinking traditional means and methods of educational influence is substantiated and the necessity of 
improvement of pedagogical tools (methods, receptions, means, forms of interaction) for formation of the teacher of new 
type is proved. The pedagogical conditions for the formation of a competent teacher of preschool education in the field of 
professional, informational, communicative activities, self-development and self-realization are determined. The pedagogical 
conditions include: development of working curricula of professional disciplines in accordance with the personality-oriented 
paradigm on the basis of the competence approach; increasing the level of professional competence of the teacher, updating 
his scientific and pedagogical knowledge and personal and professional abilities; creation of information and educational 
environment that allows to effectively form professional competencies of students on the basis of the latest educational 
technologies; formation of motivational and professional readiness of students to realize the formed competencies, 
professional and personal communication; monitoring the level of professional competence of students. It was found that the 
optimization of the educational process, strengthening the professional and practical training of students contributes to the 
modernization of the classroom, development of electronic courses of professional disciplines, methodological support for 
teaching professional disciplines, change of methodological tools, use of innovative pedagogical technologies, interactive 
forms of interaction, active teaching methods, conducting practical classes on the basis of preschool education institutions, 
etc. The strengthening of the motivational component of professional training is effectively influenced by the organization of 
the educational process, aimed at practical, educational and research activities of students.

Key words: educational process, quality of education, professional training, educational and cognitive activity, 
pedagogical conditions, self-development.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку вищої педагогічної освіти актуалізу-
ється проблема підвищення її якості. Цілями 
вищої освіти, що відповідають цінностям демо-
кратичного та справедливого суспільства та реа-
лізуються в діяльності автономних закладів вищої 
освіти, визначено такі: підготовка до успішного 
працевлаштування; підготовка до активного гро-
мадянства в демократичному суспільстві; осо-
бистісний розвиток; здобуття та формування 
готовності до використання в процесі навчання та 
наукових досліджень широкої сучасної бази знань 
(Сбруєва, 2019). Провідні світові заклади вищої 
освіти значної уваги в освітньому процесі сприя-
ють, з одного боку, підвищенню якості підготовки 
своїх випускників, які здатні до здорової конку-
ренції на міжнародному ринку праці, з іншого – 
добору та формуванню потужного науково-педа-
гогічного потенціалу, здатного до підготовки 

майбутніх фахівців на рівні міжнародних стан-
дартів і світових наукових досягнень (Ярошенко 
та ін., 2018).

Професійна підготовка, в тому числі і під-
готовка майбутніх вихователів у закладі вищої 
освіти, орієнтована на вимоги компетентнісного 
підходу. Це передбачає підвищення рівня фахо-
вої підготовки, посилення практико орієнтованої 
та проблемно-дослідницької її спрямованості, 
активізацію самостійної роботи студентів щодо 
вирішення ситуацій, які імітують професійні 
проблеми. Продумана організація освітнього 
процесу, інноваційні освітні технології, інфор-
маційно-комунікаційне забезпечення освітнього 
процесу, індивідуальна спрямованість навчання, 
доцільне використання результатів наукових 
досліджень в освітній діяльності можуть мати 
ефективний вплив на підвищення якості фахової 
підготовки.
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Аналіз досліджень. Значиму роль у з’ясуванні 
сутності досліджуваної нами проблеми підви-
щення рівня фахової підготовки майбутніх вихо-
вателів відіграють дослідження Г. Бєлєнької, 
А. Богуш, В. Бондаря, О. Богініч, І. Беха, Е. Віль-
чковського, Н. Гавриш, Н. Голоти, І. Дичківської, 
Л. Зданевич, Є. Карпової, В. Кременя, Г. Тара-
сенко, О. Половіної, Т. Поніманської, Г. Підкур-
ганної та ін. У дослідженнях учених визначено 
сучасні тенденції реформування вищої освіти в 
контексті динамічних змін розвитку суспільства: 
спеціалізація, спрямована на формування нави-
чок самостійного пошуку перспективних напря-
мів методології досліджень і відповідних розро-
бок; відхід від явно біологізованого тлумачення 
здібностей і зарахування на цій основі багатьох 
дітей до категорії «нездібних»; перебудова освіт-
нього процесу, спрямована на те, щоб засвоєння 
знань мало творчий характер і закладало б базу 
для науково-дослідної і конструкторсько-про-
єктної діяльності; посилення диференціації та 
індивідуалізації освітнього процесу; активний 
пошук нової методичної системи, яка орієнто-
вана не тільки на інтелект особистості, але й на 
емоційну та підсвідому сферу особистості, спря-
мовану на те, щоб учень/студент із пасивного 
об’єкта перетворювався на суб’єкт освітнього 
процесу; впровадження принципів безперерв-
ної освіти; істотно трансформується зміст вищої 
освіти, що передбачає посилення соціальної і 
гуманітарної складових частин освіти, що може 
бути реалізовано через збільшення відносного 
обсягу предметів соціально-гуманітарного циклу 
(Кремень та ін., 2004).

Основним завданням вищої педагогічної освіти 
є формування фахівців, спроможних адаптуватися 
до запитів суспільства, компетентно вирішувати 
професійні завдання, навчити студентів вчитися 
упродовж життя задля самостійного збагачення 
професійного і життєвого досвіду. Сучасний 
розвиток суспільства потребує «інноваційного 
навчання», що формуватиме у студентів здатність 
до проєктивної детермінації майбутнього, відпові-
дальність за нього, віру в себе і власні професійні 
здібності (Богініч, 2011). У дослідженнях Т. Поні-
манської, присвячених концептуальним змінам 
освітнього середовища, йдеться про оновлення 
підготовки майбутніх вихователів, що репрезен-
тується: забезпеченням цілісності системи під-
готовки до гуманістичного виховання дітей, яка 
передбачає поряд з оволодінням теоретичними 
положеннями включення їх у соціально-педа-
гогічну практику; оволодінням гуманістичними 
педагогічними цінностями та методичними вмін-

нями гуманізувати педагогічний процес; єдністю 
теоретико-пізнавальної та практичної діяльності; 
організацією спільної діяльності викладачів і сту-
дентів на гуманістичних засадах із метою пере-
творення ціннісних педагогічних орієнтацій на 
особистісно-професійну позицію майбутніх вихо-
вателів (Поніманська, 2012).

Г. Бєлєнька акцентує на тому, що професійна 
компетентність вихователя характеризує його 
здатність виконувати професійні задачі діяльності 
на основі фахових знань та умінь, що інтегру-
ються з розвитком особистісних професійно зна-
чущих якостей, серед яких провідною є любов до 
дітей, що поєднується з вимогливістю, емпатія та 
комунікативність (Бєлєнька, 2011). Цілком слуш-
ною є думка сучасної дослідниці О. Богініч, що 
ефективність реалізації цілей фахової підготовки 
залежить від мотивації студентів (як суб’єктів 
освітнього процесу) до активного здобуття фахо-
вої освіти на змісті кожного навчального пред-
мета відповідно до фахової кваліфікації. Актив-
ність майбутніх фахівців залежить від мотивації 
їх діяльності, яка ґрунтується на ефективності 
впливу зовнішніх та внутрішніх (особистісних) 
факторів (Богініч, 2009). Ми погоджуємося з дум-
кою Л. Зданевич, що реалізація компетентнісного 
підходу неможлива без посилення практичної 
спрямованості професійної освіти за умов збе-
реження її фундаментальності (Зданевич, 2015). 
У дослідженнях Г. Тарасенко акцентовано на 
ролі аксіологічного підходу до освітньої роботи 
з майбутніми вихователями, обґрунтовано роль 
екологічних та естетичних цінностей у системі 
виховних пріоритетів, які належить реалізовувати 
педагогам у роботі з дітьми (Тарасенко, 2015). 
У сучасних наукових доробках порушено про-
блему підготовки вихователів до формування в 
дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на 
сталий розвиток (Гавриш, 2015). Для формування 
фахової компетентності майбутніх вихователів 
найбільш доцільною є організація освітнього про-
цесу на базі активних методів навчання, що врахо-
вують потенційні можливості студентів (Богініч, 
2009).

Мета статті полягає у визначенні педагогіч-
них умов формування компетентного педагога 
закладу дошкільної освіти в галузі професійної, 
інформаційної, комунікативної діяльності, само-
розвитку і самореалізації.

Виклад основного матеріалу. Вихователям 
належить провідна роль у забезпеченні процесу 
формування в дітей дошкільного віку рухової 
і здоров’язбережувальної, особистісної, пред-
метно-практичної та технологічної, сенсорно-піз-
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навальної, логіко-математичної та дослідницької, 
природничо-екологічної та навичок, орієнтова-
них на сталий розвиток, ігрової, соціально-гро-
мадянської, мовленнєвої, художньо-мовленнєвої, 
мистецько-творчої компетентностей. Це вимагає 
посилення професійно-практичної складової час-
тини та створення умов для ефективної реалізації 
фахової підготовки майбутніх педагогів закладів 
дошкільної освіти (Паламар, Науменко, 2020).

По-перше, це розроблення робочих навчаль-
них програм фахових дисциплін із чітко визна-
ченою метою і завданнями, компетентностями 
та результатами навчання для направленості сту-
дентів на певний обсяг роботи. Навчальні про-
грами створюються відповідно до Стандарту 
вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
особистісно орієнтованої парадигми на основі 
компетентнісного підходу. Особливістю навчаль-
них програм є передбачення трансформації теоре-
тичних знань у практичні дії з урахуванням ідеї 
інтеграції. Вивчення студентами дисциплін про-
фесійного циклу має бути узгоджено з вивченням 
дисциплін «Університетські студії», «Філософські 
студії», «Людинознавство: інтегрований курс», 
«Педагогіка», «Психологія».

Навчальними програмами, розробленими для 
студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 
(скорочена програма підготовки) першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти, передбачено, що 
оволодіння змістовими компонентами дисциплін 
фахового спрямування забезпечує фахову підго-
товку студентів на іншому рівні. На основі уже 
сформованих у студентів системи знань, фахових 
умінь і навичок, навичок здійснення навчально-
пізнавальної діяльності, життєвого і професійного 
досвіду акцентовано на необхідності: вивчення, 
аналізу та узагальнення результатів сучасних 
наукових досліджень, кращого досвіду закладів 
дошкільної освіти, оцінювання наявних опти-
мальних умов для здійснення освіти дітей, впро-
вадження ефективних новітніх технологій у галузі 
освіти дітей дошкільного віку, здійснення аналізу 
роботи вихователів щодо реалізації завдань освіт-
ніх ліній Базового компонента дошкільної освіти 
(БКДО 2020).

По-друге, підвищення рівня професійної ком-
петентності викладача, актуалізація його науково-
педагогічних знань та особистісно-професійних 
здібностей. Натепер існують різноманітні мож-
ливості для фахового зростання науково-педа-
гогічних працівників вищого закладу освіти. 
Кожен викладач може вибрати для себе індиві-
дуальну траєкторію власного професійного зрос-

тання, форму підвищення кваліфікації, займатися 
індивідуальною науково-дослідницькою діяль-
ністю. Динамічні зміни розвитку вищої освіти та 
дошкільної освіти стимулюють до участі в різ-
номанітних конференціях, методологічних семі-
нарах, вебінарах, тренінгах, майстер-класах для 
вивчення, аналізу та узагальнення результатів 
сучасних наукових досліджень, кращого досвіду 
закладів дошкільної освіти, оцінювання наявних 
оптимальних умов для здійснення освіти сту-
дентів та освіти дітей дошкільного віку, впрова-
дження ефективних новітніх технологій в освіт-
ній процес закладу вищої освіти та  виховання, 
навчання і розвиток дітей дошкільного віку. Лише 
майстерність педагога вищої школи може забез-
печити ефективний трамплін для оптимального 
оволодіння основами професійного досвіду май-
бутнім фахівцем (Богініч, 2009).

По-третє, створення інформаційно-освітнього 
середовища, що дає змогу ефективно формувати 
фахові компетентності студентів на основі новіт-
ніх освітніх технологій. Оптимізації освітнього 
процесу, посиленню професійно-практичної під-
готовки студентів сприяють модернізація аудитор-
ного фонду, розроблення електронних навчальних 
курсів фахових дисциплін, методичне забезпе-
чення викладання фахових дисциплін (комплекси 
навчально-методичних матеріалів, методичні 
посібники, добірка навчально-пізнавальних 
завдань різного рівня складності), зміна методич-
ного інструментарію, використання в освітньому 
процесі інноваційних педагогічних технологій, 
інтерактивних форм взаємодії, активних методів 
навчання, проведення практичних занять на базі 
закладів дошкільної освіти тощо.

По-четверте, формування мотиваційної та 
професійної готовності студентів до реалізації 
сформованих компетентностей, професійного та 
особистісного спілкування. Реалізації цієї умови 
сприяє організація освітнього процесу, спрямо-
вана на практичну, навчально-пізнавальну та 
дослідницьку діяльність студентів. Активіза-
ції навчально-пізнавальної діяльності студентів 
сприяє проблемне навчання, проведення різних 
видів семінарських та практичних занять у формі 
ігор та змагань (ділові рольові ігри, конкурси, 
педагогічна рада, конференція та ін.) (Гаращенко, 
Кондратюк, 2020). Сучасні технології навчання 
забезпечують високий ступінь включення студен-
тів у процес навчання на основі підвищення емо-
ційної складової частини навчальної діяльності та 
творчого характеру навчальних завдань, взаємодії 
учасників освітнього процесу, інтенсивності ово-
лодіння професійним досвідом (Богініч, 2009).
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По-п’яте, моніторинг рівня фахової компе-
тентності студентів. Для перевірки готовності 
студентів до реалізації фахових компетентнос-
тей, набутих у процесі навчання, використову-
ються різні види контролю (вхідний, проміжний, 
підсумковий семестровий контроль, контроль 
залишкових знань, випускна атестація), анкету-
вання, аналіз студентами електронних навчаль-
них курсів, аналіз результатів проходження різ-
них видів педагогічної практики, опанування 
змістового компонента навчальної дисципліни, 
аналіз електронних навчальних курсів. Доціль-
ним видається після вивчення змістового модуля 
чи дисципліни використання аналітико-підсум-
кового звіту. Студентам пропонується відпо-
вісти на питання такого типу: наскільки важ-
ливими будуть отримані знання з дисципліни 
у вашій роботі? Що було упущено, яких знань 
ви не отримали, але хотіли б отримати? Про що 
ви б хотіли дізнатися в більшому об’ємі? Яке 
питання курсу вам хотілося б глибше вивчити? 
Рефлексія студента спрямована на об’єктивне 
зіставлення власних досягнень із соціальними 
вимогами, аналіз результатів особистісних 

досягнень та ступінь реалізації власного потен-
ціалу (Богініч, 2009).

Висновки. Результатом фахової підготовки 
має стати підготовка майбутніх вихователів до 
професійної діяльності в змінних соціальних 
умовах, які володіють системою знань, фазо-
вих умінь і навичок, засобами пізнання себе та 
довкілля, здатних до повноцінної професійної та 
особистісної самореалізації, готовність брати від-
повідальність щодо прийняття ефективних педа-
гогічних рішень у різних професійних ситуаціях. 
Сучасний вихователь дітей дошкільного віку має 
бути готовим до переосмислення наявного нау-
ково-практичного досвіду дошкільної освіти та 
використання його у власній професійній діяль-
ності, володіння міждисциплінарним підходом 
у процесі розв’язання професійних проблем, до 
міжособистісної взаємодії. Для цього необхідне 
усвідомлене та ціннісне ставлення майбутніх 
вихователів до проблеми формування здоров’я і 
цілісного розвитку дитини, бездоганне володіння 
різними фаховими методиками, оскільки профе-
сійна діяльність у закладі дошкільної освіти має 
міжпредметний характер.
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