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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У статті окреслено теоретичні засади підготовки магістрів до
педагогічної діяльності у вищій школі; визначено сутність та обґрунтовано
наукові основи педагогічної освіти магістрів; описано рівні магістерської
підготовки майбутніх фахівців. Розглянуто три функції, за допомогою яких
відбувається процес навчання в магістратурі: освітня, науково-дослідницька,
професійна. Визначено завдання та розглянуто провідні форми організації
освітнього процесу з підготовки майбутніх магістрів. Зазначено, що
педагогічна підготовка студентів магістратури сприяє розвитку здібностей
до інноваційної діяльності, до оволодіння інформаційними технологіями, до
комунікації (спілкування з колективом і різними категоріями студентів). 

Ключові слова: магістр, магістратура, освітньо-кваліфікаційний рівень,
професійна підготовка, вища школа, майбутні фахівці.

В статье обозначены теоретические основы подготовки магистров к
педагогической деятельности в высшей школе; определена сущность и
обоснованы научные основы педагогического образования магистров; описаны
уровни магистерской подготовки будущих специалистов. Рассмотрены три
функции, с помощью которых происходит процесс обучения в магистратуре:
образовательная, научно-исследовательская, профессиональная. Определены
задачи и рассмотрены ведущие формы организации образовательного процесса
по подготовке будущих магистров. Отмечено, что педагогическая подготовка
студентов магистратуры способствует развитию способностей к
инновационной деятельности, к овладению информационными технологиями,
к коммуникации (общение с коллективом и различными категориями
студентов).

Ключевые слова: магистр, магистратура, образовательно-
квалификационный уровень, профессиональная подготовка, высшая школа,
будущие специалисты.

The article outlines the theoretical foundations for the preparation of masters
for teaching in higher education; the essence of the pedagogical education of masters
is determined; describes the levels of master’s training of future specialists. Three
functions have been identified, with the help of which the process of education in the
master’s program takes place: educational – the acquisition by students of the
knowledge and skills necessary for carrying out the professional-pedagogical activity;
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research – training for undergraduates research activities; professional – training
graduates to perform professional functions of a teacher. The tasks and the leading
forms of the educational process organization for the preparation of future masters
are considered. Pedagogical training of graduate students contributes to the
development of abilities to innovation, to master information technology, to
communication (communication with the team and various categories of students). It
is noted that the transition of higher education to a multi-level education system
provides for updating the content, forms and methods of pedagogical training of
masters as specialists of high qualification level, who in the future will renew the
composition of scientists and the teaching staff of higher educational institutions. The
results of professional self-development of a master’s readiness for pedagogical
activity include the following components: goal-motivational (ensures focus on
personality-professional changes, and above all on the formation of a pedagogical
orientation) meaningful (involves developing a system of personally acquired
knowledge about the mechanisms of professional-pedagogical activity and self-
development: the future the teacher must learn a system of concepts, concepts,
revealing the essence of personal landmarks technology, personal and professional
reflection, therefore the product of its teacher training should be personalized
pedagogical knowledge and skills); operational (includes a system of ways, methods,
methods of teaching, research and self-improvement) integrative (provides for the
formation of the ability to design a program of self-improvement of his personality
and student); axiological (includes the ability to form human and human values)
ideological (the ability to create their own pedagogical concept).

Key words: master, master’s program, educational qualification level,
vocational training, higher education, future specialists.
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Постановка проблеми. Суттєві перетворення суспільного життя
сприяють змінам у системі освіти щодо формування особистості
майбутнього фахівця, здатного самостійно і вільно орієнтуватися в
інноваційній діяльності. Цілком природнім є виникнення інтересу до
підготовки магістрів у системі вищої педагогічної освіти, підвищення
уваги до їх розвитку, формування педагогічної майстерності й
компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової
психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що цьому
питанню приділяють увагу багато науковців, а саме, О. Антонова,
В. Бобрицька, В. Бондар, С. Вітвицька, В. Вакуленко, В. Гейхман, О. Гура,
Є. Єсарева Л. Казарин, В. Кузнецова, Л. Каніщенко, А. Кузьмінський,
В. Майборода, О. Мороз, О. Обривкіна, М. Приходько, Е. Помиткін,
В. Сенашенко, Н. Сенаторова, З. Сліпкань, Т. Старченко, О. Цокур та інші.

Мета статті – окреслення теоретичних засад підготовки магістрів
до педагогічної діяльності у вищій школі.

Постановка завдання: визначення сутності та обґрунтування
наукових основ педагогічної освіти магістрів.
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Виклад основного матеріалу. Актуальність дослідження проблеми
визначається сукупністю чинників: по-перше, необхідністю підвищення
рівня професіоналізму педагогічних кадрів. Педагогічна освіта магістрів
стає необхідною умовою зростання професіоналізму фахівців. На етапі
стрімких суспільно-трансформаційних процесів ця галузь неперервної
освіти набуває загальнонаціонального значення. По-друге, саме така
постановка проблеми викликана необхідністю розв’язання соціально-
педагогічних суперечностей між потребами педагогічної науки в
об’єктивному осмисленні історичного досвіду становлення й розвитку
магістратури в системі педагогічної освіти і досягнутим рівнем
дослідженості проблеми та необхідністю прогнозування тенденцій
розвитку національної системи ступеневої педагогічної освіти.
Необхідність підвищення педагогічного професіоналізму магістрів
спричинена також новими підходами до освіти, згідно з якими в центрі
педагогічного процесу постає особистість як найвища цінність
суспільства. По-третє, об’єктивна потреба у здійсненні такого
дослідження зумовлюється необхідністю розвитку педагогічної науки,
аналізу негативних тенденцій у повній педагогічній освіті та виявленні
їх причин, що передбачає розкриття багатогранного й складного процесу
осмислення конкретних напрямів розвитку ступеневої педагогічної освіти
й визначення на цій основі шляхів її удосконалення. Реалізація завдань
поліпшення професійної підготовки магістрів значною мірою залежить
від рівня наукового пізнання шляхів та засобів удосконалення повної
педагогічної освіти, що, у свою чергу, неможливо без аналізу сучасної
професійно-педагогічної освіти. 

Інтегрування сучасної української освіти в загальноєвропейський
та світовий освітній простір вимагає усвідомлення засад і принципів
сучасної професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів
закладів вищої освіти. 

Перехід вищої школи до ступеневої системи освіти передбачає
оновлення змісту, форм і методів педагогічної підготовки магістрів як
фахівців відповідного кваліфікаційного рівня, які в майбутньому
поновлять склад науковців та викладацький корпус закладів вищої освіти,
спеціалізованих середніх навчальних, закладів із поглибленим вивченням
окремих предметів, гімназій, ліцеїв, коледжів (Яворська Г., 2004, с. 238). 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» магістр – це
освітній ступінь, що здобувається на другому (магістерському) рівні
вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою
установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти
відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за
освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг
освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120
кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.
Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку
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(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право
здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра
(Закон України «Про вищу освіту» ст. 5).

Другий рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки класифікацій і передбачає здобуття особою
поглиблених теоретичних або практичних знань , умінь і навичок за
обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології
наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх
для ефективного виконання завдань інноваційного характеру
відповідного рівня професійної діяльності (Закон України «Про вищу
освіту» ст. 5).

Навчання в магістратурі реалізує три функції: освітню – набуття
студентами необхідних для виконання професійно-педагогічної
діяльності знань, умінь та навичок; науково-дослідницьку – навчання
магістрантів дослідницькій діяльності; професійну – готує випускників
до виконання професійних функцій викладача. 

Завданнями магістерської підготовки є: формування професійних
компетентностей, досвіду викладання у магістрантів шляхом науково-
практичної підготовки; розвиток професійно значущих якостей та
здібностей, професійної спрямованості, значущої мотивації, потреби в
самовихованні, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення;
високого рівня самоорганізації й готовності до виконання професійних
завдань та функцій в динамічно змінюваних умовах професійної
реальності; формування творчого підходу до виконання професійних
завдань, розвиток комунікативних здібностей та здатності до роботи в
колективі. 

Навчаючись у магістратурі, майбутній викладач повинен оволодіти
професійними уміннями та навичками викладання у вищій школі,
методикою підготовки і проведення навчальних занять у закладах різних
типів з урахуванням закономірностей педагогічної та психологічної
науки, вимог дидактики та власних наукових інтересів
(Мирончук Н., 2018, с. 103).

Провідними формами організації освітнього процесу з підготовки
майбутніх магістрів освітніх наук обрано такі: аудиторні – лекції
(традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням
комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point презентація),
інформаційно-комунікаційних технологій (e-learning); семінари;
позааудиторні – розроблення індивідуальних навчальних проектів,
написання наукових рефератів, есе; індивідуальні заняття, консультації,
підготовка та захист магістерських робіт, науково-дослідна робота, участь
в освітніх проектах та грантах, презентація «start-up»), дистанційне
навчання. Найбільш ефективними, на думку В. Бобрицької, в процесі
професійної підготовки магістрантів є методи проблемного,проблемно-
пошукового, інтерактивного навчання (Бобрицька В., 2010, с. 49).
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Педагогічна освіта магістрів розглядається як
багатофункціональний, відкритий, самостійний, своєрідний цикл
педагогічної освіти, який має свої функції, мету, зміст, форми та методи,
функціонує шляхом реалізації складних організаційних та змістово-
процесуальних зв’язків. Педагогічна підготовка магістрів виступає в
органічній єдності загального, особливого й індивідуального. Суть
загального полягає у відображенні здобуття вищої освіти і є складовою
означеної системи; суть особливого – у специфіці, зумовленій
особливостями майбутньої професійної інноваційної діяльності,
необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науково-дослідної
діяльності; як індивідуальне – відображає залежність підготовки від
індивідуальних особливостей, рівня знань, інтересів, нахилів. 

Педагогічна підготовка студентів магістратури сприяє розвитку
здібностей до інноваційної діяльності, до оволодіння інформаційними
технологіями, до комунікації (спілкування з колективом і різними
категоріями студентів). В основу підготовки магістрів покладені
індивідуальна і дослідницько-орієнтована парадигми. Результатами
професійного саморозвитку є готовність магістра до педагогічної
діяльності, що включає такі компоненти: цілемотиваційний (забезпечує
спрямованість на особистісно-професійні зміни, і перш за все, на
формування педагогічної спрямованості); змістовий (передбачає розробку
системи особистісно набутих знань щодо механізмів професійно-
педагогічної діяльності та саморозвитку: майбутній педагог має засвоїти
систему понять, концепцій, що розкривають сутність особистісно
зорієнтованих технологій, особистісно-професійної рефлексії, отже
продуктом його педагогічної підготовки мають бути персоналізовані
педагогічні знання, вміння і навички); операційний (включає систему
шляхів, способів, прийомів здійснення педагогічної, науково-
дослідницької діяльності та самовдосконалення); інтегративний
(передбачає формування вміння проектувати програму
самовдосконалення своєї особистості та студента); аксіологічний
(включає в себе вміння формувати людські та загальнолюдські цінності);
світоглядний (вміння створювати власну педагогічну концепцію)
(Бобрицька В., 2010, с. 51).

Підготовка магістрів у національній системі вищої освіти
спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої
особистості та формування її професійних і соціальних якостей за одним
із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим),
науково-педагогічним, управлінським. Як наслідок, особа, яка здобула
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», повинна володіти
поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного
характеру, навичками науково-дослідної (творчої), або науково-
педагогічної, або управлінської діяльності, набути певний досвід
використання одержаних знань і вміти продукувати (створювати)
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елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері
професійної діяльності. Тому заклади вищої освіти зобов’язані створити
умови для виконання особам, які навчаються за програмою «магістр»,
індивідуального плану у повному обсязі та повинні: надавати студентам-
магістрантам можливість публікації наукових (науково-методичних)
статей у збірниках, що друкуються в Україні; сприяти виданню науково-
методичних і навчальних посібників; надавати студентам для
користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове
обладнання та устаткування; забезпечити доступ до інформаційних
мереж, у тому числі й до міжнародної мережі Інтернет; сприяти участі
майбутніх магістрів у наукових та методичних конференціях;
організовувати для студентів-магістрантів проведення факультативних
курсів з проблемних питань за участю видатних вчених; створювати
умови для висвітлення у засобах масової інформації захисту кращих
магістерських робіт. 

Підготовка магістра здійснюється за науково-педагогічним та
науково-дослідним спрямуванням, що передбачає реалізацію відповідних
варіативних освітньо-професійних програм, розрахованих на 1,5-2 роки. 

Особи, які пройшли магістерську підготовку за науково-
педагогічним спрямуванням, здобувають кваліфікацію «Магістр
педагогічної освіти» й викладача з відповідної спеціальності; за науково-
дослідним спрямуванням – кваліфікацію «Магістр-дослідник» з
відповідної спеціальності.

Науково-педагогічне спрямування підготовки магістрів передбачає
освоєння програми для отримання більш глибоких знань та практичних
навичок у межах спеціальності. В основі навчальних планів цього виду
магістратури лежить більш глибоке вивчення професійних курсів та
дисциплін спеціалізації, а також ґрунтовне вивчення основ педагогіки,
психології і методики викладання відповідної дисципліни. 

Магістр науково-дослідного спрямування має вирішувати такі
завдання: проведення наукових досліджень з окремих розділів теми, у
тому числі і здійснення складних експериментів та спостережень; участь
у складанні планів і методичних програм досліджень та розробок,
статистична обробка та аналіз результатів експериментів і спостережень.
У зв’язку з реформуванням соціальних відносин та постійним їх
вдосконаленням магістр повинен мати високий рівень професійної
підготовки, глибоку ерудицію і культуру, поєднувати фундаментальну,
наукову та практичну підготовку, постійно підвищувати рівень знань,
поєднуючи сучасну наукову інформацію з роботами вітчизняних та
зарубіжних класиків з фаху, уміти на практиці організовувати пошук
напрямку та засобів вирішення науково-виробничих питань, володіти
сучасними принципами менеджменту у праці та бізнесі. Магістр повинен
бути перш за все висококваліфікованим спеціалістом, який має додаткову
свободу на ринку праці: навчатися в аспірантурі, викладати у відповідних
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закладах освіти навчальні дисципліни, які освоїв за період навчання,
працювати в науково-дослідних організаціях. Цю свободу він здобуває
активним навчанням у вищому навчальному закладі. Після закінчення
програми магістратури випускник захищає магістерську роботу на
відповідній вченій раді й отримує диплом магістра за фахом
обраної спеціальності із зазначенням отриманої спеціалізації
(Луговий В 1995, с. 290). 

Викладачами кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
»ліцензована спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка
вищої школи»). Студент, який вирішив здобути ступінь магістра з цієї
спеціальності, повинен бути готовим вирішувати певні освітні та науково-
дослідницькі завдання, зорієнтовані на науково-дослідницьку роботу в
певній предметній галузі знань; використовувати сучасні технології збору,
обробки та інтерпретації здобутих експериментальних даних; володіти
сучасними методами досліджень, які використовуються в галузі
психолого-педагогічної освіти; аналізувати результати навчання в різних
типах навчальних закладів; проектувати і реалізовувати на практиці
навчання новий зміст навчальних предметів; діагностувати рівень
освіченості тих, хто навчається. Крім того, випускник магістратури як
професіонал у сфері вищої освіти повинен володіти: методами наукових
досліджень у сфері основної професійної підготовки та методами
організації колективної науково-дослідної роботи; основами науково-
методичної роботи у вищій школі, навичками самостійної методичної
переробки професійно орієнтованого матеріалу, методами та прийомами
зіставлення завдань, вправ та тестів за різними темами; способами
створення комфортної психологічної обстановки освітнього процесу,
різнобічними освітніми технологіями, методами та прийомами усного та
письмового викладу навчального матеріалу; методами формування
навиків самостійної роботи, професійного мислення і розвитку творчих
здібностей студентів; основами використання комп’ютерної техніки та
інформаційних засобів в освітньому та науковому процесах; діловою
іноземною мовою.

Висновки. За цих умов особливого значення набуває створення
якісно нової системи організації фахової і професійної підготовки
магістратури, яка озброїть майбутнього викладача вміннями інтегрувати
спеціальні, психолого-педагогічні, методичні й дидактичні знання в
нестандартних ситуаціях професійної діяльності та дасть можливість
застосовувати наявний досвід для особистісного саморозвитку і
самовдосконалення. Це потребує принципово нового змісту, методів і
форм педагогічної підготовки, метою якої є формування особистості
студента магістратури як педагога-професіонала вищої школи, здатного
самостійно і творчо мислити.
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Перспективи подальших розвідок. Подальшого вивчення
потребують питання щодо виявлення змісту, форм та методів підготовки
студентів магістратури.
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