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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.  Необхідність ефективної підготовки майбутніх учителів

до  інноваційної  діяльності  зумовлена  вимогами  суспільства  до  забезпечення
високого рівня професіоналізму фахівців відповідно до вимог світових стандартів,
створенням  привабливої  та  конкурентоспроможної  національної  системи  вищої
освіти України, інтегрованої в Європейський простір вищої освіти та Європейський
дослідницький простір. Зокрема, у Законі України «Про вищу освіту», Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Стратегії реформування вищої
освіти в Україні до 2020 року, Концепції розвитку освіти України на період 2015-
2025 роки, Національній доктрині розвитку освіти та інших нормативно-правових
актах  наголошується  на  розвитку  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  освіті,
підвищенні  якості  освіти  на  інноваційній  основі,  професійному  розвитку
академічного персоналу вищої школи з використанням інноваційних технологій. Це
зумовлює  необхідність  інноваційної  виховної  діяльності  у  закладах  загальної
середньої освіти та готовність майбутніх учителів до сприйняття прогресивних змін,
оскільки  лише  вчитель  із  творчими  здібностями  та  інноваційним  потенціалом
здатний  до  ефективної  професійної  діяльності.  Актуальність  теми  дослідження
зумовлена також тим, що саме педагогічна практика є однією із ефективних форм
практичної підготовки у вищій школі, оскільки ґрунтується на професійних знаннях,
забезпечує оволодіння способами планування, організації й здійснення майбутньої
професійної діяльності. 

Педагогічна практика слугує сполучною ланкою між теоретичними знаннями
студента  і  його  практичними  уміннями  й  навичками  в  освітньому  середовищі
закладу вищої освіти, у ході якої відбувається поєднання формування педагогічних
умінь  і  навичок  інноваційної  виховної  діяльності.  Саме  педагогічній  практиці
надається  особливе  значення  у  процесі  формування  готовності  студентів  до
інноваційної  виховної  діяльності  у  закладі  загальної  середньої  освіти,  оскільки в
процесі  її  проведення  активізується  процес  професійного  становлення  фахівця,
розвиваються  його  професійно  значущі  якості  особистості.  Результати  практики
виступають показниками готовності студентів до професійної діяльності.

У теорії  і  практиці  сучасної  вищої  педагогічної  освіти накопичено  значний
позитивний  досвід,  який  охоплює  багато  аспектів  професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів. В останні десятиліття у вітчизняній та зарубіжній
педагогіці  приділяється  велика  увага  концептуальним  засадам  професійно-
педагогічної підготовки вчителів (М. Вашуленко, В. Гриньова, С. Сисоєва, Л. Хомич
та  ін.);  змісту  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  (В. Галузинський,
О. Пєхота,  О. Савченко,  В.  Сластьонін  та  ін.);  педагогічної  майстерності
(Є. Барбіна, І. Зязюн, Н. Кузьміна  та ін.). Успішно досліджуються питання історії і
філософії вищої педагогічної освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Луговий та ін.).
Проблемі  формування  професійної  готовності  студентів  закладів  вищої  освіти  до
педагогічної діяльності присвячені роботи таких науковців як А. Деркач, М. Дяченко,
Л. Кандибович,  М. Левітов  та  ін.  Питання  професійного  становлення  педагога
розглядаються в працях ряду вчених (О. Абдулліна, А. Алексюк, І. Зязюн, В. Сагарда,
Л. Спірін та ін.). 

Особливості освітньої інноваційної діяльності знайшли висвітлення у працях



2

науковців:  теоретичні  питання  педагогічної  інноватики  (І. Бех,  Л. Ващенко,
І. Гавриш,  Л. Даниленко,  В. Докучаєва,  К. Завалко, О. Ігнатович,  С. Лісова
О. Огієнко та  ін.);  інноваційні  педагогічні  технології  (І. Дичківська, Т. Дем’янюк,
О. Дубасенюк, Л. Іванечко,  Г. Кособуцька,  С. Моїсеєв,  Н. Савінова,  О. Шапран,
Ю. Шапран  та  ін.);  упровадження  педагогічних  технологій  у  практику  роботи
закладів вищої освіти (А. Алексюк, А. Андрєєв, І. Богданова, П. Воловик, В. Зайцев,
Н. Заячківська, О. Пєхота, Г. П’ятакова, Г. Селевко, С. Сисоєва та ін.).

Науковці  обґрунтовують  проблему  підготовки  майбутнього  педагога  до
окремих  видів  виховної  роботи  у  школі  та  поза  нею,  визначають  специфіку
готовності  вчителя  до  реалізації  завдань  виховання  за  різними  його  напрямами
(А. Дубасенюк,  С. Вітвицька,  Н. Зеленкова,  Л. Кандрашова,  О. Лаврентьєва,
Г. Сорока та ін.). На основі аналізу дисертаційних досліджень і наукових публікацій
останніх  років  можна  констатувати  активну  розробку  вченими  деяких  аспектів
професійної  підготовки  студентів  до  виховної  діяльності,  зокрема:  особливості
підготовки студентів до виховної діяльності у педагогічних закладах вищої освіти
(Г. Троцко); формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з
молодшими  школярами  у  процесі  педагогічної  практики  (І. Чорней);  підготовка
майбутнього  вчителя  до  виховної  роботи  у  вітчизняній  педагогіці  (М. Пантюк);
професійна  підготовка  майбутніх  учителів  до  роботи  в  умовах  варіативності
освітньо-виховних  систем  (В. Ковальчук),  виховання  ціннісного  ставлення  до
людини в учнів закладів загальної середньої освіти (О. Столяренко) та ін.

Ряд  учених  (Н. Дем’яненко,  М. Євтух,  Л. Задорожня,  С. Золотухіна,
Є. Князева,  Л. Хомич,  М. Ярмаченко та  ін.)  досліджують  історичні  аспекти
становлення  і  розвитку  педагогічної  освіти,  зокрема  педагогічної  практики
майбутніх  учителів.  Серед  вітчизняних  доробок  щодо  педагогічної  практики
виділяються  дослідження  таких  вчених  як  Т. Белан,  А. Волощук,  Ю. Іванова,
Н. Казакова,  С. Кара,  Л. Надкернична,  У. Новацка,  О. Олексюк та  ін.  Формування
готовності  студентів  до  інноваційної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики
висвітлено  в  працях  Л. Булатової,  Г. Коджаспірової,  В. Тарантея,  І. Харламова,
В. Розова та ін., дисертаціях –  Н. Казакової, Л. Кацової, Л. Манчуленко та ін. Різні
аспекти  організації  і  проведення  педагогічної  практики  розглядаються  у  працях
зарубіжних  науковців  (М. Ацзі  (M. Azzi),  М. Дж. Джейкобсон,  Х.-Ж. Так,  Т. Тео,
Дж. Лі,  С. Патхак,  Х. Лоссман  (M. J. Jacobson,  H.-J. So,  T. Teo,  J. Lee,  S. Pathak,
H. Lossman),  Х. Квятковська,  Т. Левовицький  (H. Kwiatkowska,  T. Lewowicki),
Р. Х. П. Чеун (R. H. P. Cheung) та ін.).

Усі  вищеназвані  наукові  праці  становлять  безсумнівний  вклад  у  вирішення
проблеми  дослідження,  проте  вони  не  розв’язують  тих  завдань,  що  стосуються
обґрунтування  теоретико-методологічних  засад  ефективної підготовки  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики.
Особлива увага саме до інноваційної виховної діяльності зумовлена також тим, що
ця  проблема  для  будь-якого  суспільства  була  й  залишається  актуальною,  адже
універсальної  формули  успішного  виховання  не  знайдено,  пошуки  оптимальних
шляхів здійснення виховного процесу тривають.

Науковий  аналіз  досліджуваної  проблеми  та  огляд  сучасного  стану
професійної  підготовки  в  педагогічних  закладах  вищої  освіти  свідчить  про
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необхідність розв’язання ряду протиріч між:
– традиційною  системою  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  у

закладах вищої освіти та необхідністю модернізації вищої школи;
– об’єктивними  потребами  у  розвитку  практичних  умінь  і  навичок

майбутніх  учителів  та  стихійністю процесів  їх  підготовки  у  процесі  педагогічної
практики;

– потребою  у  підготовці  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності та недостатнім рівнем їх готовності до зазначеного виду діяльності;

– необхідністю  розробки  нових  концептуальних  підходів  і  методики
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики та недостатнім рівнем системних наукових досліджень із цієї
проблематики.

Отже,  актуальність  проблеми,  недостатній  рівень  наукової  її  розробки  й
об’єктивна  потреба  усунення  окреслених  суперечностей  обумовили  вибір  теми
дисертаційного  дослідження  –  «Теоретичні  і  методичні  засади  підготовки
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної
практики».

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Робота
виконана відповідно до наукової тематики кафедри загальної педагогіки і педагогіки
вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені  Григорія Сковороди»  «Інноваційна  підготовка  майбутніх  учителів  до
професійної діяльності  в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер
0118U005234).

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (протокол № 6 від
11.02.2015 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі
освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 від 26.05.2015 р.).

Мета дослідження – розробка і експериментальна апробація концептуальної
моделі підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі
педагогічної практики.

Завдання дослідження:
1. Визначити  і  науково  обґрунтувати  понятійно-термінологічний  апарат

професійної підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності.
2. Виокремити  критерії,  структурні  компоненти,  показники  та

охарактеризувати  рівні  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності у процесі педагогічної практики.

3. З’ясувати сучасні принципи організації педагогічної практики та шляхи її
вдосконалення  у  закладах  вищої  освіти  як  передумови  ефективної  підготовки
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності. 

4. Охарактеризувати інноваційне виховне середовище закладу вищої освіти
та визначити його основні елементи.

5. Обґрунтувати  педагогічні  умови  професійної  підготовки  майбутніх
учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики.

6. Розробити  та  експериментально  апробувати  концептуальну  модель
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
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педагогічної практики.
7. Довести результативність  розвивальної  програми професійної  підготовки

майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної
практики.

Об’єкт  дослідження –  професійна  підготовка  майбутніх  учителів  до
інноваційної виховної діяльності.

Предмет  дослідження –  методико-технологічне  забезпечення  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики. 

Концепція  дослідження  ґрунтується  на  усвідомленні  процесу  формування
готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  як  органічної
складової їх професійної підготовки в закладах вищої освіти на основі залучення
студентів  до  інноваційного  університетського  освітнього  середовища,  де
засвоюються основи педагогічної інноватики та здійснюється апробація отриманих
умінь і навичок виховної роботи в процесі педагогічної практики.

Основні  концептуальні  ідеї  дослідження.  Науковий  інтерес  до окресленої
проблеми зумовлений її актуальністю у сучасній системі вищої освіти й виховання,
вимогами до підготовки майбутніх учителів як компетентних і висококваліфікованих
фахівців, здатних здійснювати не лише навчальну, а й виховну діяльність в освітніх
закладах, використовувати сучасні педагогічні технології, сучасні методи і прийоми
виховання.

Концепція дослідження базується  на трьох взаємопов’язаних концептах,  що
сприяють  реалізації  провідної  ідеї.  Методологічний  концепт  містить
фундаментальні  філософські,  психолого-педагогічні  теорії  і  концепції:  теорії
діяльності та теорії мотивації (К. Aбульxaнoвa-Cлaвcькa, Б. Aнaньєв, C. Рубiнштeйн
та iн.); теорій творчості (В. Бондаровська, Г. Костюк, В. Моляко, В. Роменець та ін.);
теорій ігор (Л. Виготський, Д. Ельконін,  Д. Узнадзе, Г. Спенсер (H. Spencer) та ін.);
неогуманістична  концепція  формування  особистості  (А. Маслоу  (A. Maslow),
К. Роджерс  (C. Rogers) та  ін.), що  віддзеркалюють  взаємозв’язок  різних  підходів
загальнонаукової  й  конкретно-наукової  методології  до  розуміння  особливостей
інноваційної виховної діяльності майбутніх учителів, а саме: 

− системний  підхід дозволяє  створити  відповідні  умови  для  розвитку,
саморозвитку  та  самореалізації  особистості  в  процесі  практичної  підготовки
майбутніх  учителів,  розгляд  її  у  якості  системи,  що  формує  готовність  до
інноваційної виховної діяльності;

− діяльнісний підхід передбачає включення студентів у активну діяльність
у  процесі  педагогічної  практики,  накопичення  продуктивного  досвіду  виховної
роботи, активне оволодіння вміннями і навичками інноваційної виховної діяльності,
розвиток ініціативності і професійної мобільності;

− компетентнісний підхід проявляється у готовності майбутніх учителів до
відповідального  та  ефективного  самостійного  виконання  власних  обов’язків  у
виховній  сфері,  у  розробці  освітніх  програм  та  організації  процесу  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  на  компетентнісній  основі  (кожна  компетентність
випускника забезпечується відповідною кількістю навчальних дисциплін і практик);
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− аксіологічний  підхід дозволяє  розглядати  практичну  підготовку
майбутніх  учителів  як  особливу  ціннісну  систему,  що  забезпечує  духовний,
інтелектуальний,  вольовий  розвиток  особистості  на  основі  таких  ціннісних
пріоритетів:  особистісні  –  педагогічна  практика  є  засобом  професійного
самовизначення  майбутнього  вихователя;  професійні  –  педагогічна  практика
дозволяє  сформувати  готовність  до  інноваційної  виховної  діяльності  майбутніх
учителів;  соціально-професійні  –  педагогічна  практика  розвиває  соціальну
активність, конкурентоспроможність, співпрацю; 

− акмеологічний  підхід визначає  шлях  професійного  саморозвитку  і
самовдосконалення майбутнього вчителя у виховному процесі, що має забезпечити і
йому і вихованцям формування характерних (акмеологічних) якостей особистості,
необхідних для майбутньої життєдіяльності;

− контекстний  підхід передбачає  використання  моделювання  у  процесі
професійної  підготовки  до умов педагогічної  праці,  в  яких майбутній  учитель на
підґрунті  здобутих  знань  і  досвіду  спроможний  практикуватися  в  успішному
виконанні виховних функцій фахівця;

− середовищний підхід дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з
безпосереднього  педагогічного  впливу  на  особистість  студента  в  контексті
формування динамічного, відкритого, інноваційного освітнього середовища, в якому
відбувається його професійне становлення;

− студентоцентрований  підхід трактують  як  тип  освітнього  процесу,  в
якому особистості студента й педагога виступають як суб’єкти діяльності з метою
розширення  їх  автономності  й  партнерства,  підвищення  відповідальності  та
підзвітності з боку студента; взаємозалежність між викладачем і студентом; взаємна
повага викладача і студента. 

Теоретичний концепт визначає систему наукових ідей, основних понять, без
яких  неможливо  розуміння  досліджуваної  проблематики:  концепції  гуманізації
освіти  (І. Бех,  І. Зязюн,  Н. Якиманська  та  ін.),  ідеї  педагогічної  інноватики
(В. Кремень, В. Паламарчук, О. Шапран та ін.), ознаки професіоналізму у виховній
діяльності  (А. Дубасенюк,  В. Ковальчук,  Н. Кузьміна,  В. Сластьонін  та  ін.),
положення щодо вдосконалення педагогічної  практики (О. Абдуліна,  Л. Подимова,
А. Хуторський та ін.). Ці ідеї обумовлюють змістову основу концепції професійної
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі
педагогічної  практики,  що  ґрунтується  на  теоретичному  узагальненні  двох  груп
педагогічних  умов:  організаційно-педагогічних  (збільшення  тривалості  практики
підготовки  майбутніх  учителів  під  патронатом  досвідчених  наставників;
запровадження  у  процес  професійної  підготовки  дуальної  форми  професійної
підготовки; удосконалення програмно-методичної складової професійної підготовки
майбутніх  учителів;  посилення  зв’язків  між  вищою  й  середньою  школами,  і
роботодавцями  у  процесі  проходження  практики;  запровадження  проходження
практики  студентами  бакалаврату  в  одному  освітньому  закладі);  психолого-
педагогічних  (актуалізація  ціннісно-мотиваційної  сфери  студентів  на  освоєння
інновацій  і  успіх  у  майбутній  виховній  діяльності;  забезпечення  інтегрованого
практико-орієнтованого  і  виховного  характеру  змісту  процесу  професійної
підготовки майбутніх учителів,  можливість підвищення їх рівня знань за рахунок
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вибіркових  навчальних  дисциплін;  розвиток  рефлексивного  усвідомлення
студентами  готовності  до  майбутньої  виховної  діяльності  в  процесі  практичної
підготовки;  наближення  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до  реальних
умов  майбутньої  педагогічної  діяльності  на  основі  активного  застосування
особистісно  і  практико-орієнтованих  педагогічних  технологій;  активізація
проходження різних видів педагогічної практики, врахування результатів виробничої
практики під час державної атестації випускників). 

Методико-технологічний  концепт передбачає  апробацію  запропонованих
педагогічних  умов  підвищення  ефективності  професійної  підготовки  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі  педагогічної  практики
шляхом упровадження у освітній процес  виховних технологій як системи науково
обґрунтованих методів і прийомів виховної роботи, що передбачає залучення їх до
загальнолюдських культурних цінностей.  Виховна діяльність закладу вищої освіти
визначається як система дій, серед яких виокремлюються виховні форми, методи,
прийоми.  Технологічність  виховного  процесу  надає  можливість  ефективно
використовувати  інноваційні  виховні  технології  у  практиці  роботи  вищої  школи
(проєктні, здоров’язбережувальні, ігрові виховні та ін.) 

Обґрунтування  методологічного,  теоретичного  й  методико-технологічного
концептів  дало  змогу  окреслити  провідну  ідею  дослідження,  згідно  з  якою
професійна  підготовка  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в
процесі педагогічної практики є комплексним педагогічним процесом формування
готовності до визначеного виду діяльності й інноваційно-виховної компетентності в
сприятливих умовах освітнього середовища закладу вищої освіти і середньої школи
в  їх  взаємозв’язку.  Ефективність  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі  педагогічної  практики  забезпечується
розробкою  та  теоретичним  обґрунтуванням  відповідної  концептуальної  моделі,
принципів, що є основою для їх впровадження у освітній процес вищої і середньої
шкіл. 

Загальна гіпотеза  дослідження полягає  в  тому,  що професійна  підготовка
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності набуде ефективності за умов
наукової  розробки  її  теоретико-методичних  засад,  вдосконалення  організації
педагогічної  практики  та  створення  у  закладах  вищої  освіти  інноваційного
освітнього середовища, яке реалізує права студентів із урахуванням власних потреб,
здібностей  і  можливостей  на  отримання  освіти  і  всебічний  духовний  розвиток  і
саморозвиток згідно з індивідуальною стратегією. 

Загальну  гіпотезу  конкретизовано  у  часткових  припущеннях  щодо
необхідності забезпечення цього процесу шляхом: 

− розуміння професійної  підготовки студентів  до майбутньої  діяльності  як
цілеспрямованої,  спеціально  організованої,  професійно  орієнтованої  взаємодії
суб’єктів  освіти  з  акцентом  на  формування  готовності  до  інноваційної  виховної
діяльності й інноваційно-виховної компетентності; 

− використання  продуктивного  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду
вдосконалення педагогічної  практики і  практичної підготовки майбутніх учителів,
що сприяє підвищенню їх ефективності та продуктивності; 
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− врахування  специфічних ознак інноваційного  виховного  середовища,  що
створюється  у  процесі  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  завдяки
спеціальній  організації  й  регламентує  внутрішні  процеси,  пов’язані  з  вибором
студентами  пріоритетів  інноваційної  виховної  діяльності,та  зовнішні  –  освоєння
спільнотою оточуючого середовища;

− упровадження  в  освітній  процес  ЗВО  концептуальної  моделі  та
розвивальної програми професійної підготовки майбутніх учителів до інноваційної
виховної діяльності в процесі педагогічної практики.

Методи дослідження:  теоретичні  – аналіз (ретроспективний, порівняльний)
психолого-педагогічної літератури та узагальнення й класифікації наукових даних у
філософських  і  психолого-педагогічних  джерелах  для  з’ясування  стану  й
теоретичного обґрунтування ключових понять і категорій дослідження, педагогічних
умов  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності у процесі педагогічної практики; емпіричні – для дослідження готовності
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності застосовано діагностувальні
(анкетування,  опитування,  тестування),  обсерваційні  (цілеспрямоване
спостереження  за  професійно-педагогічною  діяльністю  вчителів)  методи,  аналіз
програм педагогічної  практики;  для  з’ясування  ефективності  педагогічних умов і
методики  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у
процесі  педагогічної  практики  – педагогічний  експеримент  (констатувальний,
формувальний етапи), аналіз продуктів діяльності студентів; кількісний та якісний
аналіз емпіричних даних;  статистичні  – для узагальнення отриманих емпіричних
даних,  доведення  достовірності  результатів  експерименту  методами  математичної
статистики (χ2-критерій Пірсона).

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося в 2015-2020
роках на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені  Григорія  Сковороди»,  Національного  університету  «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, Мукачівського державного університету. Експериментальною
роботою  було  охоплено  398  майбутніх  учителів,  203  вчителя  закладів  загальної
середньої  освіти,  120 викладачів  закладів  вищої  освіти.  Усього  у  дослідженні  на
різних етапах брали участь 721 особа.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
– вперше науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх учителів

до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики  у  закладах
вищої  освіти,  що охоплює  методологічний,  теоретичний,  методико-технологічний
концепти  та  основні  принципи  організації  дослідження (суб’єкт-суб’єктний
характер  взаємодії  між учасниками  освітнього процесу  на  основі  партнерства;
самоцінність  особистості  у  визначенні  цілей  виховання;  індивідуальна
спрямованість виховних впливів; повага та довіра до особистості й вимогливість
до неї; єдність свободи вибору й відповідальності; комплексність виховних впливів,
зв’язок теорії  з  практикою);  обґрунтовано сутність поняття «інноваційно-виховна
компетентність»  (інтегрована  особистісна  якість  майбутніх  учителів,  що
проявляється у готовності до інноваційної виховної діяльності від прогнозування до
впровадження нововведень  на основі  сформованої  у  них системи мотивів,  знань,
умінь,  навичок,  професійно-особистісних  якостей,  досвіду  виховної  роботи);
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розроблено й експериментально апробовано концептуальну модель (методологічно-
цільовий,  процесуально-технологічний  та  діагностично-результативний  блоки)  та
визначено  педагогічні  умови  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики (організаційно-
педагогічні  (збільшення  тривалості  практики  підготовки  майбутніх  учителів  під
патронатом  досвідчених  наставників;  запровадження  у  процес  професійної
підготовки  дуальної  форми  навчання; удосконалення  програмно-методичної
складової  професійної  підготовки  майбутніх  учителів;  посилення  зв’язків  між
вищою й середньою школами, і  роботодавцями у процесі  проходження практики;
запровадження проходження практики студентами бакалаврату в одному освітньому
закладі) та психолого-педагогічні (актуалізація  ціннісно-мотиваційної  сфери
студентів  на  освоєння  інновацій  і  успіх  у  майбутній  виховній  діяльності;
забезпечення  інтегрованого  практико-орієнтованого  і  виховного  характеру  змісту
процесу  професійної  підготовки  майбутніх  учителів,  можливість  підвищення  їх
рівня знань за рахунок вибіркових навчальних дисциплін; розвиток рефлексивного
усвідомлення студентами готовності  до майбутньої  виховної  діяльності  в  процесі
практичної підготовки; наближення професійної підготовки майбутніх учителів до
реальних умов майбутньої педагогічної діяльності на основі активного застосування
особистісно  і  практико-орієнтованих  педагогічних  технологій;  активізація
проходження різних видів педагогічної практики, врахування результатів виробничої
практики під час державної атестації випускників);

– уточнено  понятійно-термінологічний  апарат  дослідження  («професійна
підготовка майбутнього педагога до виховної діяльності», «інноваційна діяльність
у  сфері  виховання»;  «готовність  учителя  до  інноваційної  виховної  діяльності»;
«інноваційне виховне середовище вищої школи», «педагогічна практика», «виховні
технології»,  «ігрові  виховні  технології»);  виокремлено  критерії  (мотиваційна  і
цільова спрямованість, системність знань, усвідомленість власних можливостей,
продуктивна технологічність і креативність), структурні компоненти і показники
(мотиваційно-орієнтаційний  компонент  (спрямованість  на  освоєння  інновацій;
потреба  в  саморозвитку  в  виховній  сфері);  когнітивно-рефлексивний  компонент
(знання  та  розуміння  сутності,  специфіки  інноваційної  виховної  діяльності;
здатність  до  рефлексії  інноваційної  педагогічної  діяльності,  самоконтролю  та
професійної  самооцінки),  креативно-практичний  компонент  (уміння  і  навички
володіння технологіями інноваційної  педагогічної  діяльності;  накопичення  досвіду
виховної  роботи  у  процесі  педагогічної  практики;  здатність  до  оригінального
розв’язання  виховних  ситуацій)  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної
виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики,  конкретизовано  виховні
технології  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у
процесі  педагогічної  практики  (проєктні,  здоров’язбережувальні,  ігрові);
удосконалено  систему практичної  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної
виховної діяльності на основі квазіпрофесійної діяльності;

– подальшого  розвитку  набув  методико-технологічний  інструментарій
професійної підготовки  майбутніх учителів до  інноваційної виховної  діяльності  у
процесі педагогічної практики.

Практичне значення отриманих результатів  полягає в  експериментальній
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апробації  розвивальної  програми  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики;  розробці  та
апробації  авторської  діагностичної  методики  «Знання  виховних  особливостей
впливу  на  школярів»  і авторського  опитувальника  «Педагогічна  практика  очима
студентів»;  можливості  використання  одержаних  результатів  у  ролі  практичного
інструментарію  з  метою  підвищення  ефективності  професійної  підготовки
педагогічних  кадрів  і  проведення  педагогічної  практики.  Практичні  результати
дослідження  знайшли  відображення  у  ряді  навчальних  посібників: «Організація
педагогічної  практики  у  педагогічному  університеті»,  «Практикум  з  педагогіки»,
«Історія  педагогіки»,  «Підготовка  майбутніх  учителів  за  кредитно-модульною
системою  організації  навчального  процесу  у  ВНЗ  ІІІ-ІV  р.  а.  (педагогічні
дисципліни)»,  «Організація  педагогічної  практики  у  педагогічному  університеті»,
«Методика  виховної  роботи  (за  кредитно-модульною  системою  організації
навчання)»,  «Сучасні  педагогічні  технології  у  професійній  підготовці  вчителів»,
«Формування  готовності  майбутніх  учителів  до професійної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики», «Організація та проведення практичної підготовки студентів
педагогічних  закладів  вищої  освіти»,  «Педагогіка»,  «Педагогіка:  (Історія
педагогіки)»;  словниках:  «Словник  термінів  з  професійної  освіти»,  «Сучасний
психолого-педагогічний  словник»,  «Педагогічна  інноватика:  термінологічний
словник»;  монографіях  «Вища  педагогічна  освіта  і  наука  України:  історія,
сьогодення  та  перспективи  розвитку.  Київська  область»,  «Реформування  і
модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття».

Одержані в дисертаційному дослідженні результати можуть бути використані в
процесі  складання  навчальних  планів  підготовки  майбутніх  учителів,  робочих
навчальних програм,  підручників  і  навчальних посібників,   розробки методичних
матеріалів, що забезпечують освітній процес у педагогічному закладі вищої освіти;
оновлення змісту лекційних курсів і завдань педагогічної практики, обґрунтування
нових методик їх викладання у  вищій школі й у системі підвищення кваліфікації
вчителів.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»
(довідка  №  274  від  15.05.2020  р.),  Національного  університету  «Чернігівський
колегіум»  імені  Т. Г. Шевченка  (довідка  №  12  від  15.05.2020  р.),  Мукачівського
державного університету (довідка № 732 від 18.05.2020 р.).

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі наукові результати, висновки
та  рекомендації  є  самостійним  доробком  автора  у  розв’язанні  проблеми,  що
досліджується.  У  статтях,  написаних  у  співавторстві  з  О. Сергійчук,  автором
проаналізовано технології виховного процесу та їх застосування в практиці роботи
сучасних педагогічних навчальних закладів [1]; узагальнено інноваційні педагогічні
технології в управлінні якістю освіти сучасного навчального закладу [2]; виділено та
проаналізовано  сучасні  аспекти  підготовки  майбутніх  учителів  [3]. У  статтях  у
співавторстві  з  О. Лиховид  здобувачем  розкрито  особливості  виховної  роботи
кафедри  педагогіки  у  системі  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  [22];
проаналізовано  та  охарактеризовано  здоров’язбережувальні  технології  у  системі
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  діяльності  [33];  обґрунтовано
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особливості  підготовки  майбутніх  учителів  до  виховної  роботи  у  контексті
децентралізації  та  дерегуляції  сучасної  вищої  освіти  [34]; охарактеризовано
методичні підходи до підготовки майбутніх учителів до виховної роботи у контексті
інноваційних змін у вищій освіті України [36]; проаналізовано підготовку майбутніх
учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних
ідей Василя Сухомлинського  [38]; охарактеризовано методи, форми та особливості
підготовки майбутніх учителів до виховної роботи [39]; проаналізовано класифікації
сучасних  технологій  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  [41];  виділено
методичний  інструментарій  здоров’язбережувальних  технологій  у  контексті
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  діяльності  [56]; проаналізовано
підготовку  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  через  призму
ідей В. Сухомлинського [59]. У навчально-методичному посібнику, у співавторстві з
О. Сергійчук  та  В. Скутіною  [62],  автором  розкрито  особливості  організації
педагогічної практики у педагогічному університеті;  у співавторстві з О. Сергійчук
[63] – висвітлено підготовку майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності
у  контексті  викладання  навчальної  дисципліни  «Педагогіка»,  [64]  –
охарактеризовано навчальну дисципліну «Історія педагогіки» у контексті підготовки
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності. У навчальному посібнику
[65]  автором  розкрито  методологічні  основи  підготовки  майбутніх  учителів
філологічних  спеціальностей;  [66]  –  проаналізовано  теоретико-методичні
особливості  підготовки  майбутніх  учителів  педагогічних  спеціальностей.  У
навчально-методичному  посібнику  у  співавторстві  з  О. Сергійчук,  Н. Янц  [67]
автором подано і охарактеризовано навчальні програми, методи і форми, особливості
організації педагогічної практики у закладах вищої освіти, розкрито вимоги до всіх
видів педагогічних практик та наведено методичні рекомендації щодо їх реалізації. У
навчальному  посібнику  [69]  автором  охарактеризовано  проєктні  технології  у
контексті  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності.  У
навчально-методичному  посібнику  [70]  у  співавторстві  з  О. Сергійчук  автором
висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти планування, проведення і
підведення  підсумків  педагогічної  практики  студентів  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У
словнику  [72]  автором  охарактеризовано  понятійно-категоріальний  апарат
підготовки  майбутніх  учителів  до інноваційної  виховної  діяльності;  у  монографії
[73] – досліджено особливості підготовки майбутніх учителів у Київській області та
передовий  педагогічний  досвід  учителів-новаторів  Київщини.  У  словнику  [74]
автором розкрито теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до інноваційної
виховної  діяльності.  У  навчально-методичному  посібнику  у  співавторстві  з
О. Сергійчук  [75],  автором  викладено  теоретико-методологічні  основи  навчальної
дисципліни «Педагогіка» у системі підготовки майбутніх учителів;  [76] – розкрито
методику  викладання  дисципліни  «Історія  педагогіки»  для  майбутніх  учителів  з
урахуванням  державних  стандартів  та  інтеграції  національної  вищої  освіти  в
європейський  освітній  простір.  У  розділі  монографії [77]  у  співавторстві  з
О. Лиховид  автором  розкрито  особливості  підготовки  майбутніх  учителів  у
Китайській  Народній  Республіці.  У  навчально-методичному  посібнику  у
співавторстві  з  О. Сергійчук,  О. Хмельницькою  [78]  автором  висвітлено
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організаційно-методичні  аспекти  організації  і  проведення  педагогічної  практики
студентів  педагогічних  закладів  вищої  освіти.  У  термінологічному  словнику  [79]
здобувачем  обґрунтовано  і  розкрито  значення  основних  термінів  з  проблеми
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики.

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні  положення  і  результати
дослідження доповідалися й обговорювалися на  науково-практичних конференціях
різних рівнів: міжнародних – «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і
краєзнавства в закладах освіти» (Переяслав, 22-23.04.2010 р., форма участі – очна),
«Етновиховний  простір  сучасних  закладів  освіти  в  умовах  глобалізації:  стан  і
перспективи» (Хмельницький, 15-16.04.2010 р., форма участі – очна), «Соціальна та
психолого-педагогічна  підтримка  обдарованих  дітей  і  студентів»(Горлівка,  22.04-
22.05.2010 р., форма участі – очна), «Январские педагогические чтения: стратегия
развития педагогической науки и образования в ХХІ веке: проблемы, перспективы»
(Сімферополь, 27.01.2011 р., форма участі – очна), «Проблеми розвитку спортивно-
оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти» (Переяслав, 21-22.04.2011 р.,
форма участі – очна),  «Безпека життєдіяльності  і охорона здоров’я дітей і молоді
ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (Переяслав, 14-15.09.2011
р., форма участі – очна),  «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»
(Переяслав, 13-15.10.2011 р., форма участі – очна), «Управління процесом кадрового
забезпечення  інноваційного  розвитку  вищих навчальних закладів  України»  (Київ-
Буча, 27-28.10.2011 р., форма участі – очна), «Сучасні тенденції розвитку освіти в
Україні та за кордоном» (Горлівка, 28-29.10.2011 р., форма участі – очна), «Розвиток
особистості  та  професіоналізму фахівця в системі неперервної  освіти в контексті
викликів ХХІ ст.» (Чернівці, 19-22.10.2011 р., форма участі – очна), «Використання
педагогічних  технологій  у  практиці  роботи  сучасної  школи»  (Переяслав,  15-
17.02.2012  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Сучасні  здоров’язберігальні  технології  в
загальноосвітніх  та  вищих навчальних закладах:  стан,  проблеми та  перспективи»
(Переяслав,  20-21.09.2012  р.,  форма  участі  –  очна),  «Педагогіка  вищої  школи:
методологія,  теорія,  технології»  (Черкаси,  1-2.11.2012  р.,  форма  участі  –  очна),
«Інноваційні  процеси  в  освітньому  просторі:  доступність,  ефективність,  якість»
(Луганськ,  13-15.11.2012  р.,  форма  участі  –  очна), «Интеграционные  процессы  в
естественнонаучном и математическом образовании» (Москва, 4-6.02.2013 р., форма
участі – очна), «Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти»
(Переяслав,  13-15.02.2013  р.,  форма  участі  –  заочна), «Безпека  життєдіяльності  і
охорона  здоров’я  дітей  та  молоді  ХХІ  сторіччя:  сучасний  стан  проблеми  та
перспективи» (Переяслав, 12-13.09.2013 р., форма участі – очна), «Освіта дорослих у
контексті сталого розвитку» (Київ, 23-24.04.2014 р., форма участі – очна),  «Безпека
життєдіяльності  і  охорона здоров’я дітей та  молоді  ХХІ сторіччя:  сучасний стан,
проблеми  та  перспективи»  (Переяслав,  18-19.09.2014  р.,  форма  участі  –  очна),
«Педагогіка  вищої  школи:  методологія,  теорія,  технології»  (Кропивницький,  30-
31.10.2014 р., форма участі – очна), «Соціально-педагогічна парадигма виховання:
сутність  та  шляхи  реалізації»  (Ніжин,  25-26.09.2014  р.,  форма  участі  –  очна),
«Розвиток  ключових  компетентностей  майбутніх  учителів  у  процесі  професійної
підготовки»  (Переяслав,  29.02.2016  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Педагогика
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искусства  и  искусство  педагогики»  (Хельсінкі,  16-19.06.2016  р.,  форма  участі  –
очна),  «Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної
підготовки  фахівців»  (Ужгород,  16.09.2016  р.,  форма  участі  –  очна),  «Безпека
життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний
стан,  проблеми  та  перспективи»  (Переяслав,  29-30.09.2016  р.,  форма  участі  –
заочна),  «Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців
на  компетентнісній  основі»  (Переяслав,  28.02.2017  р.,  форма  участі  –  заочна),
«Сучасна  українська  освіта:  стратегії  та  технології  навчання  молоді  і  дорослих»
(Переяслав,  27.02.2018  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Сучасна  українська  освіта:
стратегії та технології навчання молоді і дорослих» (Переяслав, 27.02.2019 р., форма
участі – заочна), «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та
за її межами» (Переяслав, 03.12.2019 р., форма участі – заочна), «Сучасна українська
освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» (Переяслав, 27.02.2020 р.,
форма участі – заочна), «Інноваційні арт-терапевтичні технології 2020» (Переяслав,
12.04.2020 р., форма участі – заочна); всеукраїнських – «Соціалізація дітей з вадами
психофізичного  розвитку  в  сучасному  українському  суспільстві»(Переяслав,
31.10.2007 р., форма участі – очна), «Навчання, виховання і розвиток обдарованої
особистості: ретроспектива і перспектива»(Переяслав, 8-9.12.2009 р., форма участі –
заочна), «Январские педагогические чтения: современное образование как процесс
формирования человека, общества, государства» (Сімферополь, 28.01.2010 р., форма
участі  –  очна),  «Сучасні  проблеми  професійної  підготовки  майбутнього  фахівця:
інноваційний досвід  і  перспективи» (Переяслав,  13-14.05.2010 р.,  форма участі  –
заочна),  «Методологія  і  методика  інтерактивного  навчання  у  середній  та  вищій
школі»  (Умань,  18.11.2010  р.,  форма  участі  –  очна),  «Підготовка  майбутнього
педагога  в  умовах  реформування  вищої  освіти:  проблеми,  теорія  і  практика»
(Переяслав,  16-18.02.2011  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Сучасна  парадигма
формування  професіоналізму  майбутніх  фахівців»  (Переяслав,  20-21.04.2011  р.,
форма  участі  –  заочна),  «Сучасні  технології  розвитку  професійної  майстерності
майбутніх  учителів»  (Умань,  28-29.10.2011  р.,  форма  участі  –  очна),  «Практична
підготовка  педагогічних  кадрів  у  вищій  школі  в  умовах  інтеграції  України  в
європейський  освітній  простір:  стан  та  перспективи»  (Переяслав,  23.03.2012  р.,
форма участі – очна), «Январские педагогические чтения» (Сімферополь, 31.01.2013
р.,  форма  участі  –  очна),  «Українське  національне  виховання:  реалії,  тенденції,
перспективи»  (Переяслав,  19-20.09.2013  р.,  форма  участі  –  очна),  «Проблеми
загальнокультурного  і  професійного  розвитку  особистості  майбутнього  фахівця  в
системі неперервної освіти» (Переяслав,  28-29.05.2014 р.,  форма участі  – заочна),
«Моделювання  організаційних  форм  навчання  в  початковій  школі  в  контексті
компетентнісного  підходу»  (Переяслав,  26.05.2015  р.,  форма  участі  –  очна),
«Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» (Переяслав,
21-22.04.2016 р., форма участі – заочна), «Освітні тенденції розвитку сучасної вищої
школи:  проблеми  методології  навчання»  (Харків,  18.05.2016  р.,  форма  участі  –
заочна),  «Психолого-педагогічні  умови  розвитку  педагогічної  майстерності  та
професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-
естетичного профілю» (Запоріжжя, Мала Білозерка,  20.05.2016 р.,  форма участі  –
очна),  «Підготовка  менеджерів  освітньої  галузі  в  умовах  децентралізації
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управлінських структур: світовий досвід» (Херсон, 10-11.11.2016 р., форма участі –
очна),  «Основні  напрями  розвитку  наукових  досліджень  молодих  учених»
(Переяслав,  25-26.04.2017  р.,  форма  участі  –  очна),  «Підготовка  педагога  ХХІ
століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (Переяслав, 22.05.2018 р., форма
участі  –  очна);  семінарах –  «Scholarship  opportunities»  (Переяслав,  26.11.2016  р.,
форма участі – очна), «На шляху до інклюзії» у рамках проєкту «Відкрита школа»
Асоціації з міжнародних питань Університету ім. Т. Г. Масарика (Брно, 30.03.2017 р.,
Переяслав, 12.10.2017 р., форма участі – очна), «Управління школою у суспільстві
знань» (Переяслав, 27.11.2017 р., форма участі – очна), «Технології STEM-освіти на
допомогу Новій українській школі» (Переяслав, 22.11.2018 р., форма участі – очна);
проєктах –  «Передача  європейського  досвіду  (менеджмент  освіти,  Чехія)»
(Переяслав,  Прага,  2016-2018  рр.,  форма  участі  –  очна),  «Розвиток  стратегічної
компетентності  майбутніх  учителів  у  процесі  опанування  сучасних  стратегій
навчання»  у  рамках  проєкту  Ж. Моне  (Переяслав,  2018-2020  рр.,  форма  участі  –
очна);  конгресі зі  спеціальної  педагогіки  та  психології  «Педагог  в  інклюзивному
просторі:  траєкторія  фахової  самоактуалізації»  (Переяслав,  8.11.2018  р.,  форма
участі – очна).

Публікації.  Основні  результати  дослідження  відображено  в  79  наукових
публікаціях (28 – у співавторстві), серед них: 33 статті у наукових фахових виданнях,
6 – у зарубіжних виданнях, 2 – у  виданнях України, які включено до міжнародних
наукометричних  баз, 20  тез  у  збірниках  матеріалів  конференцій,  13  навчально-
методичних посібників, 3 словника, 2 монографії.

Кандидатську дисертацію на тему «Корекція девіантної поведінки молодших
школярів  у  процесі  діяльності  дитячих  громадських  організацій»  (спеціальність
13.00.07  –  теорія  і  методика  виховання)  захищено  в  Херсонському  державному
університеті  у 2003 році. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської
дисертації не використано.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською й
англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків
до  розділів,  загальних  висновків, списку  використаних  джерел  (нараховує  430
найменувань, зокрема 40 – іноземною мовою) і 25 додатків на 218 сторінках. Повний
обсяг дисертації становить 604 сторінки, основний зміст викладено на 329 сторінках
самостійного тексту. Робота вміщує 21 таблицю і 3 рисунки на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  теми;  сформульовано  мету,

завдання,  об’єкт,  предмет,  концепцію,  гіпотезу  дослідження;  визначено  методи,
розкрито наукову новизну, практичне значення дослідження; відображено відомості
про апробацію та впровадження результатів, особистий внесок здобувача і структуру
дисертації.

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності» –  охарактеризовано  понятійно-
термінологічний  апарат  дослідження;  розкрито  структуру  готовності  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики;
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висвітлено вплив інноваційного освітнього середовища вищої школи на формування
готовності майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності.

На  основі  аналізу  науково-педагогічних  праць  (Т. Байбара,  Н. Бібік,
М. Вашуленко,  В. Гриньова,  Я. Кодлюк,  О. Кучерявий,  О. Пометун,  Л. Рувинський,
О. Савченко,  С. Сисоєва,  Л. Хомич,  Л. Хоружа та  ін.) визначено,  що  сьогодні
вирішення  проблеми  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  потребує
інноваційного підходу до проєктування і організації виховного процесу, розв’язання
теоретико-методологічних,  методичних  і  прикладних  завдань  щодо  комплексного
впровадження  педагогічної  інноватики  у  зміст  професійної  підготовки,
вдосконалення проведення педагогічної практики. 

З’ясовано,  що  вчені  (С. Архангельський,  Ю. Бабанський,  В. Беспалько,
А. Вербицький,  Н. Волкова,  В. Галузинський,  Н. Кузьміна,  А. Линенко,  О. Пєхота,
О. Рудницька, О. Савченко, В. Сластьонін, В. Шадриков, О. Шапран та ін.) єдині у
поглядах  на процес професійної  підготовки  майбутніх  учителів  як  формування  й
набуття  настанов,  знань  та  вмінь  педагогічної  діяльності.  Процес  підготовки
майбутнього  вчителя  на  сучасному  етапі  можна  умовно  поділити  на  основні
компоненти:  загальна  підготовка  (методологічно-розвиваюча);  спеціально-
професійна  (психолого-педагогічна,  методична);  особистісна  підготовка
(самовиховання особистості майбутнього педагога, його самовизначення). Особливе
значення  в  усій  системі  професійної  підготовки,  в  особистісному  становленні
майбутнього педагога займає його підготовка до виховної діяльності. 

Професійну  підготовку  майбутнього  педагога  до  виховної  діяльності
розглянуто  як  процес  отримання  ним  теоретичних  знань,  практичних  умінь  і
навичок  із  психолого-педагогічних  дисциплін,  педагогічної  практики  і  виховних
заходів,  що  характеризується  певним  рівнем  розвитку  особистості  у  системі
різноманітних взаємодій, взаємовідносин в аудиторній і позааудиторній роботі.

Визначено, що в останні роки в психолого-педагогічній літературі все частіше
висвітлюється  інноваційна  проблематика.  Інновації  у  виховному  процесі  –  це  і
абсолютно  нові  і  частково  нові  ідеї  і  рішення,  які  набувають  значення  у  певній
виховній  ситуації  із  метою  її  ефективного  розв’язання.  Діяльність,  у  якій
використовуються різні інновації, називається інноваційною. 

У  дослідженні  інноваційну  діяльність  у  сфері  виховання  розглянуто  як
цілеспрямовану  творчу  діяльність  щодо  вдосконалення  і  оновлення  практики
виховної роботи шляхом створення, розповсюдження та освоєння нових ефективних
форм, методів і технологій виховання. 

Готовність учителя до інноваційної виховної діяльності  визначено особливим
станом особистості,  який відображує його професійні знання, вміння та навички,
загальну  культуру,  ціннісні  орієнтації  та  морально-психологічну  готовність  для
ефективного забезпечення виховної діяльності в закладах освіти.

З’ясовано, що результатом професійної підготовки є готовність, а педагогічної
освіти  –  компетентність  в  означеній  сфері.  Визначено,  що  в  дослідженні  саме
інноваційно-виховна  компетентність є  кінцевим  результатом,  що  формується
протягом  життя  на  базі  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційно-виховної
діяльності  в школі,  яка передбачає розвиток у них ряду компетентностей, а саме:
когнітивно-виховної (у  галузі  теорії  і  методики  виховного  процесу,  фахових
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предметів); конструктивно-виховної (в галузі процесів прогнозування, планування);
рефлексивно-оцінної (самооцінка  своєї  підготовленості,  рівня  вихованості,
визначення шляхів професійного самовдосконалення).

У  дослідженні  подано  авторське  визначення  поняття  «інноваційно-виховна
компетентність» –  це  інтегрована  особистісна  якість  майбутніх  учителів,  що
проявляється у готовності до інноваційної виховної діяльності від прогнозування до
впровадження нововведень на основі  сформованої  у  них системи мотивів,  знань,
умінь, навичок, професійно-особистісних якостей, досвіду виховної роботи. 

Визначено критерії,  структурні  компоненти і  показники готовності  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності,  а  саме:  критерії –  мотиваційна  і
цільова  спрямованість,  системність  знань,  усвідомленість  власних  можливостей,
продуктивна технологічність і креативність; структура досліджуваного феномена –
мотиваційно-орієнтаційний  компонент  (спрямованість  на  освоєння  інновацій;
потреба  в  саморозвитку  в  виховній  сфері);  когнітивно-рефлексивний  компонент
(знання  та  розуміння  сутності,  специфіки  інноваційної  виховної  діяльності;
здатність  до  рефлексії  інноваційної  педагогічної  діяльності,  самоконтролю  та
професійної  самооцінки),  креативно-практичний  компонент  (уміння  і  навички
володіння технологіями інноваційної педагогічної діяльності; накопичення досвіду
виховної  роботи  у  процесі  педагогічної  практики;  здатність  до  оригінального
розв’язання виховних ситуацій).

Доведено,  що  в  сучасній  педагогіці  активізувалися  пошуки  науковців
(Л. Ващенко,  О. Жаровська,  А. Каташов,  М. Опачко,  Н. Разіна,  Г. Розлуцька,
Н. Селіванова, Н. Ткачук, О. Цюняк, О. Шапран, Ю. Шапран, А. Шевченко та ін.) в
дослідженнях  освітнього  середовища  закладу  вищої  освіти,  в  якому  формується
готовність  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності,  реалізуються
механізми їх саморозвитку і самовдосконалення. 

У дослідженні виховне освітнє середовище визначено як різновид освітнього
середовища  за  специфікою  впливу  на  особистість  із  характерними  для  нього
ознаками:  формування  духовних,  естетичних,  етичних  уявлень,  поглядів,
переконань,  системи  ідеалів,  трансформація  ціннісних  соціальних  орієнтацій  в
особистісні  світоглядні  позиції,  формуванню  моральних  і  професійних  якостей
тощо. 

Подано авторське розуміння  інноваційного виховного середовища вищої школи
як системи об’єктивних зовнішніх впливів і духовно-матеріальних умов формування
особистості  в  закладі вищої освіти, що відкриває нові можливості  для організації
виховної  роботи,  самореалізації,  самовдосконалення  студентів,  розвитку  їх
особистісних і професійних якостей. 

Охарактеризовано  інноваційне  виховне  середовище  закладів  вищої  освіти
(основні завдання, принципи виховання у закладах вищої освіти, напрями виховної
діяльності  закладів  вищої  освіти,  складові  інноваційного  виховного  середовища,
виховні  механізми,  показники  культури  виховного  процесу,  організація  роботи
студентського  самоврядування).  Виокремлено  важливі  елементи  інноваційного
виховного середовища: використання виховного потенціалу навчальних предметів у
процесі пізнання; активна творча і комунікативна діяльність, робота студентського
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самоврядування,  створення  позитивного  мікроклімату  в  студентській  аудиторії,
позааудиторна робота. 

Центром  інноваційного  виховного  середовища  у  закладах  вищої  освіти
визначено  майбутнього  вчителя  і  шляхи  його  становлення  як  професіонала.
Доведено,  що виховне  інноваційне  середовище  характеризується:  креативністю її
суб’єктів, інтенсивністю взаємодії та рівнем емоційних переживань у процесі різних
видів  діяльності;  багатомірністю  і  соціальною  обумовленістю  різних  виховних
впливів.

У другому розділі  –  «Педагогічна практика майбутніх учителів у системі
становлення  і  розвитку  вищої  педагогічної  освіти» –  охарактеризовано
організаційно-методичні  засади  педагогічної  практики  в  системі  професійного
становлення  майбутнього  вчителя;  розглянуто  зарубіжний  досвід підготовки
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної
практики;  розкрито  основні  шляхи модернізації  практичної  підготовки  майбутніх
учителів у вищій школі. 

На  основі  аналізу  наукових  праць  українських  (О. Абдулліна,  О. Бабенко,
Т. Белан,  А. Волощук,  Т. Денищич,  Н. Загрязкіна,  Ю. Іванова, Н. Казакова,  С. Кара,
Г. Косарєва,  Л. Кацова,  Г. Кіт,  М. Козій,  Г. Корхова,  Н. Ляшова,  Л. Надкернична,
У. Новацка,  О. Олексюк,  С. Помирча,  В. Проскунін та  ін.)  і  зарубіжних  (М. Ацзі
(M. Azzi),  М. Дж. Джейкобсон,  Х.-Ж. Так,  Т. Тео,  Дж. Лі,  С. Патхак,  Х. Лоссман
(M.J.  Jacobson,  H.-J.So,  T. Teo,  J. Lee,  S. Pathak,  H. Lossman),  Х. Квятковська,
Т. Левовицький (H. Kwiatkowska, T. Lewowicki),  Р. Х. П. Чеун (R.H.P. Cheung) учених
доведено,  що  діяльність  студентів  у  період  педагогічної  практики  є  аналогом
професійної  діяльності  вчителя,  вона  організовується  у  реальних  умовах  роботи
освітніх  закладів.  Під  час  проходження  педагогічної  практики  в  студентів
формуються  різні  вміння  і  навички,  а  саме:  конструктивні (планування  роботи;
вибір  ефективних  методів  і  форм  виховного  впливу); комунікативні (гармонійна
комунікативна  взаємодія  із  оточуючими  людьми),  організаторські (залучення
студентів  до  різних  видів  діяльності  й  організації  діяльності  колективу),
дослідницькі (критично  оцінювати  здобуті  наукові  результати  та  визначати
перспективи  організації  дослідження);  реалізуються  можливості  осмислення
педагогічних  явищ  і  фактів,  закономірностей  і  принципів  навчання  і  виховання,
оволодіння професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Зазначено, що
саме  під  час  проходження  педагогічної  практики  студенти  вперше  починають
ідентифікувати  себе  з  соціальною  роллю  «вчитель»  та  набувають  навичок
самостійної роботи в школі. 

У  дослідженні  виокремлено  принципи  організації  педагогічної  практики  –
педагогічна спрямованість, комплексний характер, диференціація й індивідуалізація,
етапність  і  безперервність,  наступність  і  систематичність,  креативність  і
співтворчість,  адекватність  оцінювання,  рефлексивність,  результативність,  що
визначають її ефективність і успішне проведення.

З’ясовано,  що педагогічна практика у закладах вищої  освіти є  тривалою та
безперервною,  що забезпечує  фундамент  для  формування  основних  педагогічних
умінь і  навичок у майбутніх учителів та виконання таких функцій:  адаптаційної
(ознайомлення студентів  із  різними типами загальноосвітніх  навчальних закладів,
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особливостями  навчально-виховної  роботи  з  учнівською  молоддю);  навчальної
(актуалізація,  поглиблення  та  застосування  теоретичних  знань,  формування
педагогічних  умінь  і  навичок);  виховної  (формування  позитивної  мотивації  до
педагогічної професії, професійно значущих якостей особистості вчителя, розуміння
необхідності  самоосвіти  та  самовиховання);  розвивальної  (розвиток  педагогічних
здібностей  студентів,  педагогічного  мислення);  діагностичної  (перевірка  рівня
особистісних і професійних якостей майбутнього вчителя, професійної придатності
та готовності до педагогічної діяльності). 

У  закладах  вищої  освіти  обсяг  практики,  її  види,  терміни  проведення
визначаються навчальним планом на основі якого розробляються програми практик.
Педагогічна практика  за ознакою активної  професійної  діяльності поділяється на
навчальну,  навчально-виробничу,  виробничу.  Ці  види практики реалізуються  через
відповідні  форми  практичної  підготовки  і  передбачають  наступні  види  робіт
практикантів:  навчальна практика – залучення студентів до виконання конкретних
завдань школи, класу, ознайомлення із діяльністю класного керівника (вихователя),
системою  роботи  освітніх  закладів,  вивчення  учнів  і  колективу  класу,  участь  в
поточній  навчально-виховній  роботі  вчителя  й  класного  керівника;  навчально-
виробнича  практика  –  ознайомлення  студента  з  його  майбутньою  спеціальністю
шляхом виконання обов’язків помічника фахівця, оволодіння технологію майбутньої
професійної діяльності;  виробнича педагогічна практика – вивчення педагогічних і
організаційно-методичних  засад  навчального  і  виховного  процесу  в  освітніх
закладах,  безпосереднє  проведення  уроків  і  виховної  та  позакласної  роботи  з
учнями; організація експериментальних досліджень.

Для  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр»  зміст  практики
визначається  окремою  програмою  і  розподіляється  на  такі  види:  дослідницьку
(виробничу) – проводиться у різних закладах (закладах загальної середньої освіти,
ліцеях,  гімназіях),  науково-дослідних  підрозділах  закладів  вищої  освіти,  науково-
навчальних  комплексах  тощо);  асистентську  –  в  науково-дослідних  установах
НАПН України, а також у закладах вищої освіти.

З’ясовано,  що  педагогічна  практика  у  вітчизняних  та  зарубіжних  закладах
вищої  освіти  виступає  не  лише  важливим  засобом  підготовки  фахівців,  а  й
провідним  чинником  саморозвитку,  формування  індивідуально-творчих
можливостей  у  здійсненні  педагогічної  діяльності,  вдосконалення  рівня
професійності та педагогічної майстерності майбутніх учителів. 

На  основі  аналізу  зарубіжного  досвіду  підготовки  майбутніх  учителів  до
інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики (Австрія, Велика
Британія, Греція, Данія, Ірландія, США, Німеччина, Польща, Португалія, Республіка
Білорусь,  Угорщина, Японія) визначено характерні  особливості  організації  та
проведення педагогічної практики за кордоном:  збільшення термінів проходження
педагогічної  практики  в  школі;  використання  інформаційних  технологій;
підвищення питомої ваги самостійної підготовки студентів; перенесення часткової
відповідальності за педагогічну практику з вишів на школи і посилення координації
між  школами  та  закладами  вищої  освіти;  надання  шкільним  вчителям,  які
відповідають  за  якість  педагогічної  практики  студентів  у  школі,  методичної  та
психолого-педагогічної  допомоги  у  вигляді  консультування,  науково-методичної
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літератури  тощо;  забезпечення  обов’язкової  оплати  праці  учителів,  які  керують
педагогічною практикою студентів  у школі,  а  також збільшення престижу даного
виду роботи через матеріальне стимулювання учителів, переваги при атестації тощо.

Виділено  типові недоліки проходження педагогічних практик: недостатність
годин  і  кредитів  на  проходження  педагогічної  практики;  відсутність  чітко
розроблених  програм  практик,  постійні  зміни  у  їх  вимогах,  цілях,  завданнях;  не
сформованість  практичних  умінь  і  навичок  студентів  до  виконання  професійної
діяльності; недостатня забезпеченість педагогічних практик навчально-методичним
матеріалом; слабкий контроль за процесом педагогічної практики з боку методистів і
вчителів;  формальний  характер  підведення  підсумків  педагогічної  практики,
відсутність  учителів  на  підсумкових  конференціях;  неузгодженість  зв’язків  між
педагогічними закладами вищої  освіти і  середньої  школи;  проходження практики
студентів у різних освітніх закладах. 

Розкрито  основні  шляхи  модернізації  педагогічної  практики  майбутніх
учителів:  збільшення  тривалості  практики  підготовки  майбутніх  учителів  під
патронатом  досвідчених  наставників;  запровадження  у  процес  професійної
підготовки дуальної форми навчання; наближення професійної підготовки майбутніх
учителів до реальних умов майбутньої педагогічної діяльності на основі активного
застосування  контекстного  навчання;  удосконалення  програмно-методичної
складової  професійної  підготовки  майбутніх  учителів;  посилення  зв’язків  між
вищою й середньою школами, і  роботодавцями у процесі  проходження практики;
активізація  виробничої  практики  і  зарахування  її  результатів  під  час  державної
атестації  випускників;  запровадження  проходження  практики  студентами
бакалаврату в одному освітньому закладі.

Розроблено  комплексну  програму  вдосконалення  педагогічної  практики  в
процесі  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності.  Усі
складові  цієї  комплексної  програми взаємозалежні,  є  основою майбутньої  моделі
досліджуваного  феномена  та  сприяють  розвитку  в  студентів  умінь  і  навичок
професійної  діяльності  (рис.  1).  Розробку  комплексної  програми  вдосконалення
педагогічної практики можна вважати основою майбутньої моделі досліджуваного
феномена  й  проведення  експериментальної  роботи  щодо  підготовки  майбутніх
учителів до інноваційної виховної діяльності.

У третьому розділі –  «Сучасні концептуальні засади моделювання процесу
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики» – розкрито методологічні підходи до підготовки майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики;
обґрунтовано  педагогічні  умови  та  розроблено  модель  підготовки  майбутніх
учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики.

Доведено, що методологія дослідження визначається як сукупність знань про
саму  методологію  як  явище  і  передбачає  розробку  власної  технології  організації
наукового педагогічного пошуку. Методологію у дослідженні охарактеризовано як
специфічну діяльнісну систему, що включає в себе конкретні принципи, категорії,
теорії,  парадигми,  методи.  Вона  виступає  як  спосіб  діяльності,  організації
діяльнісної системи. Методологія проявляється у системі основних положень, що є
виразниками її ідей, які сформульовані у вигляді методологічних підходів. 
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Ґрунтуючись  на  гуманістичній  парадигмі  та  враховуючи  здобутки  сучасної
теорії  і  методики  професійної  освіти  визначено  такі  методологічні  підходи до

Педагогічна практика

Особливості організації та проведення
педагогічної практики за кордоном

збільшення  термінів  проходження  педагогічної
практики  в  школі;  використання  інформаційних
технологій;  підвищення  питомої  ваги  самостійної
підготовки  студентів;  перенесення  часткової
відповідальності за педагогічну практику з вишів на
школи  і  посилення  координації  між  школами  та
закладами вищої освіти; надання шкільним вчителям,
які  відповідають  за  якість  педагогічної  практики
студентів  у  школі,  методичної  та  психолого-
педагогічної  допомоги  у  вигляді  консультування,
науково-методичної  літератури  тощо;  забезпечення
обов’язкової  оплати  праці  учителів,  які  керують
педагогічною практикою студентів  у школі,  а  також
збільшення  престижу  даного  виду  роботи  через
матеріальне  стимулювання  учителів,  переваги  при
атестації тощо.

Типові недоліки проходження
педагогічних практик

недостатність годин і кредитів на проходження
педагогічної  практики;  відсутність  чітко
розроблених програм практик, постійні зміни у
їх  вимогах,  цілях,  завданнях;  несформованість
практичних  умінь  і  навичок  студентів  до
виконання  професійної  діяльності;  недостатня
забезпеченість педагогічних практик навчально-
методичним  матеріалом;  слабкий  контроль  за
процесом  педагогічної  практики  з  боку
методистів  і  вчителів;  формальний  характер
підведення  підсумків  педагогічної  практики,
відсутність  учителів  на  підсумкових
конференціях;  неузгодженість  зв’язків  між
педагогічними  закладами  вищої  освіти  і
середньої школи;  проходження  практики
студентів у різних освітніх закладах. 

Види практик
бакалаврська                                                                                                               магістерська
навчальна, навчально-виробнича, виробнича                                                     дослідницька, асистентська

Принципи організації педагогічної практики 
педагогічна спрямованість, комплексний характер, диференціація й індивідуалізація, етапність і

безперервність, наступність і систематичність, креативність і співтворчість, адекватність оцінювання,
рефлексивність, результативність

Шляхи модернізації педагогічної практики майбутніх учителів
збільшення тривалості практики підготовки майбутніх учителів під патронатом досвідчених наставників;
запровадження  у  процес  професійної  підготовки  дуальної  форми  навчання;  наближення  професійної
підготовки майбутніх учителів до реальних умов майбутньої педагогічної діяльності на основі активного
застосування  контекстного  навчання;  удосконалення  програмно-методичної  складової  професійної
підготовки майбутніх учителів; посилення зв’язків між вищою й середньою школами, і роботодавцями у
процесі  проходження  практики;  активізація  виробничої  практики  і  зарахування  її  результатів  під  час
державної атестації випускників; запровадження проходження практики студентами бакалаврату в одному
освітньому закладі. 

Отримані у процесі педагогічної практики уміння і навички
конструктивні (планування роботи; вибір ефективних методів і форм виховного впливу); комунікативні 

(гармонійна комунікативна взаємодія із оточуючими людьми), організаторські (залучення студентів до 
різних видів діяльності й організації діяльності колективу), дослідницькі (критично оцінювати здобуті 

наукові результати та визначати перспективи організації дослідження)

Рис.  1.  Комплексна  програма  вдосконалення  педагогічної  практики  в
процесі  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності.
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підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної  практики,  які  забезпечують  оптимізацію  цього  процесу,  а  саме:
системний,  діяльнісний,  компетентнісний,  аксіологічний,  акмеологічний,
контекстний, середовищний, студентоцентрований. 

У  дослідженні  запропоновано  дві  групи  педагогічних  умов,  а  саме:
організаційно-педагогічні, що відповідають забезпеченню зовнішніх умов організації
педагогічної  практики  і психолого-педагогічні,  що  забезпечують внутрішні  умови
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної практики. 

До  організаційно-педагогічних  умов  формування  досліджуваного  феномена
віднесено наступні: збільшення тривалості практики підготовки майбутніх учителів
під  патронатом  досвідчених  наставників;  запровадження  у  процес  професійної
підготовки  дуальної  форми  навчання; удосконалення  програмно-методичної
складової  професійної  підготовки  майбутніх  учителів;  посилення  зв’язків  між
вищою й середньою школами, і  роботодавцями у процесі  проходження практики;
запровадження проходження практики студентами бакалаврату в одному освітньому
закладі.

До  групи  психолого-педагогічних  умов  підготовки  майбутніх  учителів  до
інноваційної виховної  діяльності  у процесі  педагогічної  практики зараховано такі
положення:  актуалізація  ціннісно-мотиваційної  сфери  студентів  на  освоєння
інновацій  і  успіх  у  майбутній  виховній  діяльності;  забезпечення  інтегрованого
практико-орієнтованого  і  виховного  характеру  змісту  процесу  професійної
підготовки майбутніх учителів,  можливість підвищення їх рівня знань за рахунок
вибіркових  навчальних  дисциплін;  розвиток  рефлексивного  усвідомлення
студентами  готовності  до  майбутньої  виховної  діяльності  в  процесі  практичної
підготовки;  наближення  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до  реальних
умов  майбутньої  педагогічної  діяльності  на  основі  активного  застосування
особистісно  і  практико-орієнтованих  педагогічних  технологій;  активізація
проходження різних видів педагогічної практики, врахування результатів виробничої
практики під час державної атестації випускників.

З’ясовано, що створення нових педагогічних концепцій вимагає від дослідників
концептуального  педагогічного  мислення,  глибинного  розуміння  смислу
пропонованих у концепції ідей, чіткого визначення принципів реалізації авторських
наукових задумок.  Авторська концепція  дослідження ґрунтується на усвідомленні
процесу  формування  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності,  як  органічної  складової  їх  професійної  підготовки  в  закладах  вищої
освіти, на основі залучення студентів до інноваційного університетського освітнього
середовища,  де  засвоюються  основи  педагогічної  інноватики  та  здійснюється
апробація  отриманих  умінь  і  навичок  виховної  роботи  в  процесі  педагогічної
практики.

У  процесі  дослідження  запропоновано  концептуальну  модель  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі
педагогічної  практики (рис. 2). Визначено, що  модель повинна бути  зростаючою – 
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Рис. 2. Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх учителів до
інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики.
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знизу  до верху  і  відображувати  всі  складові  моделі.  Розроблена  модель  виступає
умовною схемою цілеспрямованого формування готовності  майбутніх учителів до
інноваційної  виховної  діяльності  на  основі  таких  базових  цінностей:  любов  до
людей (гуманність); повага людської гідності; доброта і милосердя; справедливість і
взаєморозуміння, моральна активність, партнерство. 

Модель складається із трьох блоків:  методологічно-цільового,   процесуально-
технологічного та діагностично-результативного. 

Взаємодія  вказаних  блоків  у  інноваційному  освітньому  середовищі
спроєктована як цілеспрямований і послідовний вплив на ефективність професійної
підготовки майбутніх учителів через поєднання взаємопов’язаних складників: мети;
методологічних підходів, принципів дослідження; педагогічних умов (організаційно-
педагогічних,  психолого-педагогічних),  організації  педагогічної  практики на основі
конкретних  принципів,  методико-технологічного  інструментарію  організації
виховної  діяльності  студентів  (інноваційні  виховні  технології,  форми  і  методи
виховання,  етапи  проведення  розвивальної  програми формування  досліджуваного
феномену;  критерії  і  показники  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної
виховної  діяльності  та  її  рівні,  що  визначені  на  основі  діагностики;  досягнення
прогнозованого результату). Усі блоки моделі – взаємопов’язані, а сама модель стала
основою  для  апробації  розвивальної  програми  формування  досліджуваного
феномена.

У четвертому розділі – «Методико-технологічний інструментарій підготовки
майбутніх учителів до  інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної
практики» –  розкрито  технологічний  підхід  у  системі  підготовки  майбутніх
учителів  до  виховної  педагогічної  діяльності;  проаналізовано  проєктні,
здоров’язбережувальні,  ігрові  технології  та  їх застосування у практиці підготовки
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної
практики.

Доведено, що успіх виховного процесу залежить від того, наскільки майбутній
вихователь  готовий  перейти  до  особистісно  орієнтованої  педагогіки  у  виховному
процесі,  розробляти  і  впроваджувати  сучасні  педагогічні  технології.  Доцільність
використання  технологій  у  виховному  процесі  обумовлено  необхідністю:
проєктування виховного процесу, гармонізації взаємодії всіх компонентів виховної
системи,  позбавлення  формалізму  в  вихованні.  У  педагогіці  існують  поняття
«виховні технології» і  «технології  виховання».  Перший термін науковці  вважають
ширшим поняттям, ніж другий. Виховні технології розглядаються на різних рівнях і
поділяються на:  технології  проєктування і  побудови виховних систем, проблемно-
діяльнісні  технології,  технології  форм,  технології  ситуацій, що  спрямовані  на
досягнення певної мети і результату виховання.

У  дослідженні  виховні  технології  охарактеризовано  як систему  науково
обґрунтованих  методів  і  прийомів  виховної  роботи,  що  передбачає  залучення
вихованців  до  загальнолюдських  культурних  цінностей.  Змістом  виховних
технологій  виступають:  науково  обґрунтовані  соціалізовані  вимоги;  передача
соціального  досвіду;  постановка  мети  і  аналіз  виховних  ситуацій;  соціалізована
оцінка поведінки вихованців; організація творчої справи; створення ситуації успіху.



23

Визначено,  що  питання  використання  виховних  технологій  є  дискусійним,
однак  банк  сучасних  виховних  технологій  постійно  зростає.  Відомі  науковці
розробляють  авторські  виховні  технології,  а  саме: технологія  особистісно
орієнтованого  виховання  (І. Бех),  технологія  формування  творчої  особистості
(Л. Іллічова,  В. Кремень,  І. Мартинова,  В. Целіна  та  ін.),  технологія  життєвого
проєкту та життєвого проєктування  (І. Єрмаков, Д. Пузіков),  технологія підтримки
розвитку  обдарованості  вихованців  загальноосвітніх  шкіл-інтернатів
(О. Мариновська),  технологія  фізичного  виховання  дітей  –  «Театр  фізичного
розвитку  та  оздоровлення  дітей»  (М. Єфименко),  особистісно  орієнтована
технологія  виховання  лідерських  якостей  школярів  (Д. Алфімов)  тощо.  За
сучасними  дослідженнями  найбільш поширеними у  виховній  діяльності  вчителів
закладів загальної середньої освіти є  технології колективного творчого виховання
(І. Іванов),  створення  ситуації  успіху (А. Бєлкін),  технології  розвитку  творчості
(С. Альтшуллер),  технологія  ігрової  діяльності (Ю. Азаров,  А. Макаренко,
В. Сухомлинський, П. Щербань та ін.). 

У сучасній педагогіці виділяються такі складові елементи виховної технології
як  прийом, ланка і  ланцюжок.  Виховний прийом визначає використання педагогом
засобів для досягнення конкретного виховного ефекту.  Виховна ланка – це окрема,
самостійна  частина  виховної  технології,  що  має  самостійне  значення.  Виховний
ланцюжок – сукупність взаємозалежних, послідовно використовуваних прийомів і
ланок для формування соціально-ціннісних якостей і поведінкових звичок.

Використання  виховних  технологій  у  процесі  проходження  майбутніми
вчителями  педагогічної  практики  обумовлена  необхідністю  її  вдосконалення  та
привнесення  проєктивності,  етапності  і  передбачуваності  в  результати  виховного
процесу.  Тому  в  експериментальній  роботі  використовувалися,  у  першу  чергу,
проєктні  технології,  які  спрямовані  на  послідовне  моделювання  вирішення
проблемних ситуацій у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою. Технологія
проєктування націлена  на  розв’язання  студентом  або  групою  студентів  певної
проблеми, публічний захист проєктів і аналіз підсумків упровадження та передбачає,
з  одного боку,  використання дослідницьких,  пошукових,  творчих методів,  засобів
виховного процесу, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки,
проявів  творчості.  У  контексті  дослідження  розглянуто  різні  типи  проєктів,  які
можна  використовувати  у  виховній  роботі  (дослідницькі,  творчі,  рольові,  ігрові,
практико-орієнтовані, прикладні, телекомунікаційні).

Усвідомлення  на  державному  рівні  значущості  профілактики,  збереження,
підтримки та  відновлення здоров’я нації  передбачає  використання у вищій школі
здоров’язбережувальних  технологій,  під  якими  розуміються:  сприятливі  умови
навчання  студентів  у  ЗВО  (відсутність  стресових  ситуацій,  адекватність  вимог,
методик  навчання  та  виховання);  оптимальна  організація  освітнього  процесу
відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог;
необхідний  достатній  та  раціонально  організований  руховий  режим.  Зміст
здоров’язбережувальних  технологій  доповнюється  поняттям
«здоров’язбережувальні заходи», які реалізуються через диспансеризацію студентів,
організацію  Днів  здоров’я  та  туристичних  походів,  спортивних  свят,  проведення
бесід  про  здоров’я  зі  студентами,  забезпечення  вітамінізації,  організацію
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факультативів  з  проблем  здоров’я  та  здорового  способу  життя,  ведення  листків
здоров’я та стіннівок на оздоровчу тематику тощо. Здоров’язбережувальні технології
за характером діяльності основних суб’єктів поділяють на  вузькоспеціалізовані та
комплексні.  Використання  здоров’язбережувальних  технологій  у  процесі
проходження  майбутніми  вчителями  педагогічної  практики  обумовлена
необхідністю покращення здоров’я школярів та привчання їх до здорового способу
життя.

Особливої уваги у проведенні виховної роботи заслуговують ігрові технології,
які  набули  поширення  у  студентській  і  шкільній  аудиторії.  Ігрові  технології  є
складовою частиною сучасних педагогічних технологій, які дозволяють активізувати
професійну  підготовку  майбутніх  вчителів  у  закладах  вищої  освіти  та  набути
практики результативної виховної роботи в школі. Ігрова виховна технологія  – це
система методів  і  прийомів виховної  роботи педагога,  яка  підпорядкована  певній
меті та спрямована на розвиток стійких особистісних якостей вихованців шляхом
активної ігрової взаємодії. Результати дослідження і практичний досвід засвідчують,
що  наявність  чіткої  етапності  та  послідовності  організації  й  проведення  ігрових
виховних  технологій  є  однією  з  головних  ознак  і  обов’язковою  умовою  якісної
практичної підготовки майбутніх учителів. Під час підготовки майбутніх учителів до
інноваційної  виховної  діяльності  викладачі  можуть  використовувати  такі  ігрові
виховні технології як ділові і рольові ігри, «ток-шоу», ігрові дискусії, ігрові виховні
ситуації,  розв’язання  професійних  дилем,  ігри-вправи  (ребуси,  вікторини);  ігри-
змагання між студентськими командами,  бліц-ігри, квести (ігри-мандрівки,  уявні
подорожі) тощо.  Чітка  структура,  зрозуміла  для  сприйняття,  зразки  вихідних
інструкційних  документів  і  досвід  застосування  ігрових  виховних  технологій  у
вищій школі полегшують студентам самостійне проєктування і реалізацію означених
технологій  у  процесі  проходження  педагогічної  практики  та  в  майбутній
професійній діяльності. 

У  п’ятому  розділі  –  «Дослідно-експериментальна  робота  з  підготовки
майбутніх учителів до  інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної
практики» – розкрито організацію та проведення констатувального експерименту;
здійснено експериментальну перевірку ефективності розробленої моделі підготовки
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі  педагогічної
практики;  проведено  аналіз  й  інтерпретацію  результатів  формувального
експерименту.

Дослідження  проводилося  в  2015-2020  роках  на  базі  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т. Г. Шевченка,
Мукачівського  державного  університету.  Експериментальною  роботою  було
охоплено 398 майбутніх учителів, 203 вчителя закладів загальної середньої освіти,
120 викладачів закладів вищої освіти. Усього у дослідженні на різних етапах брали
участь 721 особа.

Відповідно до структури досліджуваного феномена було підібрано діагностичні
методики для визначення  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності:  при  дослідженні  мотиваційно-орієнтаційного
компонента (спрямованість  на  освоєння  інновацій;  потреба  в  саморозвитку  в
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виховній  сфері)  використано  «Методику  вивчення  мотиваційного  профілю
особистості (Ш. Річі і П. Мартін), «Діагностику реалізації потреби у саморозвитку»
(М. Фетіскін,  В. Козлов,  Г. Мануйлов);  когнітивно-рефлексивного  компонента
(знання  та  розуміння  сутності,  специфіки  інноваційної  виховної  діяльності;
здатність  до  рефлексії  інноваційної  педагогічної  діяльності,  самоконтролю  та
професійної самооцінки) – застосовано авторську діагностичну методику «Знання
виховних  особливостей  впливу  на  школярів»;  «Діагностику  сформованості
педагогічної  рефлексії»  (О. Калашнікової);  креативно-практичного  компонента
(уміння  і  навички  володіння  технологіями  інноваційної  педагогічної  діяльності;
накопичення досвіду виховної роботи в процесі педагогічної практики; здатність до
оригінального  розв’язання  виховних  ситуацій)  –  використано  авторський
опитувальник  «Педагогічна  практика  очима  студентів»,  результати  оцінювання
педагогічних  практик,  діагностичну  методику  «Ваш  творчий  потенціал»
(модифікований варіант тесту С. Медніка).

На констатувальному етапі дослідження встановлено, що переважній більшості
майбутніх  учителів  притаманний  середній  рівень  прояву  визначених  компонентів
готовності  до  інноваційної  виховної  діяльності  (від  55,03%  до  63,07%).  Прояви
низького  рівня  зафіксовано  в  третини  піддослідних  (26,13%–33,17%).  Високий
рівень  компонентного  складу  досліджуваного  феномена  виявлено  в  12,81%
респондентів  (когнітивно-рефлексивний  компонент),  10,80%  (мотиваційно-
орієнтаційний),  10,05%  (креативно-практичний).  На  етапі  вхідного  контролю  в
студентів-педагогів  було  зафіксовано  наступні  рівні  готовності  до  інноваційної
виховної  діяльності:  високий (45 осіб,  або 11,31%),  середній (232 особи,  58,29%),
низький (121  особа,  30,40%).  Отримані  емпіричні  дані  на  вхідному  етапі
педагогічного експерименту засвідчили суттєве превалювання середнього й низького
рівнів  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  та
обумовили необхідність проведення експериментальної роботи щодо підвищення її
ефективності. 

Після  проведення  констатувального  етапу  педагогічного  експерименту
майбутніх  учителів  було  диференційовано  на  контрольні  (218  осіб)  й
експериментальні (180 осіб) групи. Одноманітність виокремлених груп визначалася
із використанням методу математичної статистики. 

Розвивальна програма формування досліджуваного феномена реалізовувалася в
експериментальних групах в три етапи: аксіологічний етап – формування ціннісних
орієнтацій  майбутніх  учителів,  їх  мотивації;  квазіпрофесійний етап –  професійна
підготовка  майбутніх  учителів  у  педагогічних  закладах  вищої  освіти  зі
застосуванням виховних ситуацій, що наближують процес навчання до професійної
діяльності;  практичний  етап –  організація  і  ефективне  проведення  різних  видів
педагогічних практик.

На  аксіологічному етапі  розвивальної програми активно реалізовувалася така
психолого-педагогічна умова як актуалізація ціннісно-мотиваційної сфери студентів
на  освоєння  інновацій  і  успіх  у  майбутній  виховній  діяльності  та  проводилася
експериментальна робота у таких напрямах: розробка способів впливу на розвиток
ціннісно-мотиваційної сфери, ціннісного ставлення майбутніх учителів до інновацій
у  виховній  сфері;  залучення  студентів  до  активної  позааудиторної  роботи  в
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університеті  щодо  розвитку  власних  творчих  здібностей;  активізація  діяльності
органів студентського самоврядування, стимулювання інтересу майбутніх учителів
до  суспільно-громадської  діяльності.  На  цьому  етапі  розвивальної  програми
використовувалися  різні  методи  і  форми  роботи,  а  саме:  вправи  щодо  розвитку
ціннісно-мотиваційної сфери студентів  («Відчуття потоку», «Джерела і пішаки»,
«Створення нарису-самохарактеристики», «Правила створення нарису фіксованої
ролі»,  «Без  маски»);  конкурси  професійної  майстерності  («Я  у  професії»,  «Мій
виховний  потенціал»,  «Кращий  за  фахом»,  «Сходинками  до  педагогічної
майстерності» тощо);  інтелектуальні  ігри («Щасливий  випадок»,  «Що?  Де?
Коли?», «Відгадай мелодію»); творчі конкурси  («Наші таланти», «День професії»,
неділя  музики,  конкурси  кращого  малюнку); різнопланові  проєкти  розв’язання
нагальних  проблем  у  студентському  молодіжному  середовищі  (з  екології,  зі
здорового  способу  життя,  зайнятості  молоді,  покращення  побутових  умов
проживання в гуртожитках); організація та проведення теоретичних і науково-
практичних  конференцій,  тематичні  «круглі  столи»;  організація  конкурсів,
фестивалів,  соціальних  акцій;  співпраця  органів  студентського  самоврядування
різних  вітчизняних  і  зарубіжних  закладів  вищої  освіти  (проведення  наукових
конференцій, вивчення досвіду роботи, організація спільних заходів – літні школи,
освітні проєкти) тощо.

Другий – квазіпрофесійний етап розвивальної програми професійної підготовки
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної
практики передбачав використання у педагогічних закладах вищої освіти виховних
ситуацій,  що  наближують  процес  навчання  до  професійної  діяльності,  сучасних
виховних  технологій,  оновлення  змісту  освітніх  програм  тощо.  На  цьому  етапі
розвивальної  програми акцент робився на практичній реалізації  таких психолого-
педагогічних  умов  як забезпечення  інтегрованого  практико-орієнтованого  і
виховного  характеру  змісту  процесу  професійної  підготовки  майбутніх  учителів,
можливість підвищення їх рівня знань за рахунок вибіркових навчальних дисциплін;
розвиток  рефлексивного  усвідомлення  студентами  готовності  до  майбутньої
виховної  діяльності  в  процесі  практичної  підготовки;  наближення  професійної
підготовки майбутніх учителів до реальних умов майбутньої педагогічної діяльності
на основі активного застосування особистісно і практико-орієнтованих педагогічних
технологій.  Значна  увага  в  процесі  експериментальної  роботи  приділялася
оновленню освітніх програм та індивідуальним можливостям опанування кожним
конкретним  студентом  вибірковими  дисциплінами.  При  вивченні  психолого-
педагогічних  навчальних  дисциплін  студентам  у  процесі  професійної  підготовки
пропонувалися різні типові виховні ситуації, які трапляються у виховній діяльності
вчителів  (з варіантами відповідей,  за певним алгоритмом, розв’язання ситуацій із
різних  позицій  тощо).  Розвивальна  програма  професійної  підготовки  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  включала  рольові  і  ділові  ігри
(«Загальношкільні батьківські збори», «Педагогічний консиліум», «На педагогічній
раді», «Учнівський концерт», «В оздоровчому таборі»); «ток-шоу» та ігрові дискусії
(«Виховні  поради  для  учнів»,  «Методичні  рекомендації  для  батьків  у  вихованні
дітей»,  «Виховний  марафон»);  квести (реальні,  персональні,  сіті-квести,  екшн-
квести,  квести-перформанси);  проєктні технології  (творчі,  дослідницькі,
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телекомунікаційні,  інформаційні);  інтерактивні  технології  («Зміни  позицію»,
«Безперервна  шкала  думок»,  «Коло  ідей»,  «Метод  ПРЕС»,  «Дискусія  в  стилі
телевізійного  ток-шоу»,  «Дебати»,  «Снігова  куля»,  «Зроби  логічний  висновок»);
здоров’язбережувальні  технології  (залучення  студентів  до  спортивних  секцій  та
гуртків,  організація  спортивних  змагань,  проведення  «Днів  здоров’я»,  «Тижнів
здорового  способу  життя»,  заходів  боротьби  з  палінням,  з  туберкульозом,  з
наркоманією  та  СНІДом);  тренінгові  вправи  («Я  –  реальний  і  Я  –  ідеальний»,
«Людина на своєму місці», «Життєвий та професійний кодекс педагога») тощо.

На практичному  етапі  розвивальної  програми  здійснювалася  робота  щодо
безпосередньої  організації  і  проведення  різних  видів  педагогічних  практик.  На
цьому  етапі  реалізовувалися  усі  організаційно-педагогічні  умови  підвищення
ефективності  проходження  практики,  а  саме:  збільшення  тривалості  практики
підготовки  майбутніх  учителів  під  патронатом  досвідчених  наставників;
запровадження  у  процес  професійної  підготовки  дуальної  форми  навчання;
удосконалення програмно-методичної складової професійної підготовки майбутніх
учителів; посилення зв’язків між вищою й середньою школами і роботодавцями у
процесі  проходження практики; запровадження проходження практики студентами
бакалаврату  в  одному  освітньому  закладі,  що  доповнювалася  і  практичним
втіленням  такої  психолого-педагогічної  умови  як  активізація  на  основі  інновацій
проходження різних видів педагогічної практики, врахування результатів виробничої
практики  під  час  державної  атестації  випускників.  У  процесі  проведенні
педагогічних  практик  на  цьому  етапі  розвивальної  програми  активно
реалізовувалися такі інноваційні форми роботи із студентами як  творчі майстерні
вчителів,  «Школи  молодих  вихователів»,  створення  електронних  банків
учительських доробок,  ведення рефлексивних щоденників студентів-практикантів
тощо.

Узагальнені  результати  педагогічного  експерименту  в  експериментальній  і
контрольній групах презентовано на рис. 3. 

Рис.  3.  Динаміка рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності  в  експериментальній  і  контрольній  групах за
результатами формувального експерименту (у відсотках).
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Таким чином, отримані емпіричні результати після проведення формувального
експерименту засвідчили несуттєву динаміку високого, середнього й низького рівнів
прояву  готовності  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в
контрольних (відповідно від 11,93%, 58,72% і 29,35% до 13,30%, 62,38% і 24,32%) і
суттєву – в експериментальних (відповідно від 10,56%, 58,33% і 31,11% до 23,33%,
61,11% і 15,56%) групах. 

Результативність  реалізованої  на  практиці  розвивальної  програми
досліджуваного  феномена  доведена  статистичними  методами  (обрахунок  2

критерію). Отримане емпіричне значення критерію перевищує критичне: 2 емп> 2 кр.

(10,75 > 9,21). Воно засвідчує, що отримані експериментальні дані не підтверджують
нульову гіпотезу (пропонована розвивальна програма в порівнянні із традиційною
системою  професійної  підготовки  фахівців  є  неефективною  щодо  формування
готовності майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності) та доводить її
статистичну  відмінність  в  контрольних  й  експериментальних  групах  після
проведеного формувального етапу педагогічного дослідження.

ВИСНОВКИ
У докторській  дисертації  подано  нове  розв’язання,  сучасне  узагальнення  й

авторське  сприйняття  проблеми  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної
виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики  на  основі  обґрунтування  її
теоретичних і  методичних засад.  Результати дослідження підтвердили досягнення
мети й дозволили сформулювати висновки відповідно до визначених завдань:

1. Вивчення  вітчизняної  і  зарубіжної  філософської,  психологічної  і
педагогічної літератури з теми дослідження дало змогу здійснити ґрунтовний аналіз
проблеми професійної підготовки майбутніх учителів. З’ясовано, що вчені єдині у
поглядах  на процес професійної  підготовки  майбутніх  учителів  як  формування  й
набуття  настанов,  знань  та  вмінь  педагогічної  діяльності.  На  сучасному  етапі
розвитку  вищої  освіти  процес  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя
складається  із  таких  основних  компонентів:  загальна  підготовка (методологічно-
розвиваюча);  спеціально-професійна (психолого-педагогічна,  методична);
особистісна  підготовка (самовиховання  особистості  майбутнього  педагога,  його
самовизначення).  Сформульовано  наступний  понятійно-термінологічний  апарат
дослідження, а саме: 

– професійна підготовка майбутнього педагога до виховної діяльності  –
процес отримання ним теоретичних знань, практичних умінь і навичок із психолого-
педагогічних  дисциплін,  педагогічної  практики  і  виховних  заходів,  що
характеризується  певним  рівнем  розвитку  особистості  у  системі  різноманітних
взаємодій, взаємовідносин в аудиторній і позааудиторній роботі;

– інноваційна  діяльність  у  сфері  виховання  –  цілеспрямована  творча
діяльність  щодо  вдосконалення  і  оновлення  практики  виховної  роботи  шляхом
створення,  розповсюдження  та  освоєння  нових  ефективних  форм,  методів  і
технологій виховання. 

– готовність учителя до інноваційної виховної діяльності – це особливий
стан  особистості,  який  відображує  його  професійні  знання,  вміння  та  навички,
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загальну  культуру,  ціннісні  орієнтації  та  морально-психологічну  готовність  для
ефективного забезпечення виховної діяльності в закладах освіти.

– інноваційно-виховна  компетентність –  це  інтегрована  особистісна
якість майбутніх учителів, що проявляється у готовності до інноваційної виховної
діяльності від прогнозування до впровадження нововведень на основі сформованої у
них  системи  мотивів,  знань,  умінь,  навичок,  професійно-особистісних  якостей,
досвіду виховної роботи. 

Доведено  зв’язок  професійної  підготовки  і  готовності  до  професійної
діяльності.  Визначено,  що  «готовність»  і  «підготовка»  не  є  синонімічними,  хоча
тісно  взаємопов’язані  між  собою,  «готовність»  є  не  лише  результатом,  але  й
показником професійної підготовки. Готовність до інноваційної виховної діяльності
як новоутворення майбутнього педагога є фундаментом його інноваційно-виховної
компетентності.

2. Визначено критерії, структурні компоненти, показники і рівні готовності
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності,  а  саме: критерії –
мотиваційна  і  цільова  спрямованість,  системність  знань,  усвідомленість  власних
можливостей,  продуктивна  технологічність  і  креативність;  структура
досліджуваного феномена – мотиваційно-орієнтаційний компонент (спрямованість
на  освоєння  інновацій;  потреба  у  саморозвитку  у  виховній  сфері);  когнітивно-
рефлексивний  компонент  (знання  та  розуміння  сутності,  специфіки  інноваційної
виховної  діяльності;  здатність  до  рефлексії  інноваційної  педагогічної  діяльності,
самоконтролю  та  професійної  самооцінки),  креативно-практичний  компонент
(уміння  і  навички  володіння  технологіями  інноваційної  педагогічної  діяльності;
накопичення досвіду виховної роботи у процесі педагогічної практики; здатність до
оригінального розв’язання виховних ситуацій).

Визначені  показники  обумовили  рівні  сформованості  готовності  майбутніх
учителів до інноваційної виховної діяльності:

− високий рівень – розвинута спрямованість на освоєння інновацій; стійкі
прагнення займатися виховною роботою; наявність ґрунтовних знань та розуміння
сутності,  специфіки  інноваційної  виховної  діяльності;  здатність  до  рефлексії
інноваційної  педагогічної  діяльності,  самоконтролю  та  професійної  самооцінки;
сформованість  умінь  і  навичок  володіння  технологіями інноваційної  педагогічної
діяльності;  накопичений  продуктивний  досвід  виховної  роботи  в  процесі
педагогічної практики; креативність у розв’язанні виховних ситуацій;

− середній  рівень  –  частково  розвинута  спрямованість  на  освоєння
інновацій і  прагнення займатися виховною роботою; наявні  несистемні знання та
фрагментарне  розуміння  сутності,  специфіки  інноваційної  виховної  діяльності;
присутня здатність до рефлексії інноваційної педагогічної діяльності, самоконтролю
та професійної самооцінки під контролем оточуючих; часткова сформованість умінь
і навичок володіння технологіями інноваційної педагогічної діяльності; накопичений
епізодичний  досвід  виховної  роботи  в  процесі  педагогічної  практики;  наявна
вибірковість у розв’язанні виховних ситуацій; 

− низький рівень –  мало розвинута спрямованість на освоєння інновацій;
відсутність  прагнення  займатися  виховною роботою;  наявність  окремих знань  та
низьке розуміння сутності, специфіки інноваційної виховної діяльності; відсутність
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здатності  до  рефлексії  інноваційної  педагогічної  діяльності,  самоконтролю  та
професійної самооцінки; не сформованість умінь і навичок володіння технологіями
інноваційної  педагогічної  діяльності;  відсутній  досвід  виховної  роботи  в  процесі
педагогічної практики; невміння розв’язувати виховні ситуації

3. Доведено,  що  педагогічна  практика  є  певною  формою  організації
професійної підготовки майбутніх учителів, що передбачає закріплення теоретичних
знань,  набуття  й удосконалення практичних умінь і  навичок,  формування певних
компетентностей,  виховання  професійно  значущих  якостей,  а  також  –
самовдосконалення.  Виокремлено  принципи  організації  педагогічної  практики  –
педагогічна спрямованість, комплексний характер, диференціація й індивідуалізація,
етапність  і  безперервність,  наступність  і  систематичність,  креативність  і
співтворчість,  адекватність  оцінювання,  рефлексивність,  результативність,  що
визначають  її  ефективність  і  успішне  проведення.  Розкрито  основні  шляхи
модернізації  педагогічної  практики  майбутніх  учителів:  збільшення  тривалості
практики підготовки майбутніх учителів під патронатом  досвідчених наставників;
запровадження  у  процес  професійної  підготовки  дуальної  форми  навчання;
наближення  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до  реальних  умов
майбутньої педагогічної діяльності на основі активного застосування контекстного
навчання;  удосконалення  програмно-методичної  складової  професійної  підготовки
майбутніх  учителів;  посилення  зв’язків  між  вищою  й  середньою  школами,  і
роботодавцями у процесі проходження практики; активізація виробничої практики і
зарахування її результатів під час державної атестації випускників; запровадження
проходження  практики  студентами  бакалаврату  в  одному  освітньому  закладі.
Розроблена  комплексна  програма  вдосконалення  педагогічної  практики в  процесі
підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності. Усі складові цієї
комплексної програми (особливості організації та проведення педагогічної практики
за кордоном, типові недоліки проходження практик, принципи організації практики,
шляхи модернізації педагогічної практики, отримані у процесі педагогічної практики
уміння і навички) взаємозалежні, є основою моделі досліджуваного феномена.

4. З’ясовано, що в сучасній педагогіці активізувалися пошуки в дослідженнях
освітнього  середовища  закладу  вищої  освіти,  в  якому  формується  готовність
майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності, реалізуються механізми їх
саморозвитку  і  самовдосконалення.  У  дослідженні  виховне  освітнє  середовище
визначено як різновид освітнього середовища за специфікою впливу на особистість
із  характерними для нього  ознаками:  формування духовних,  естетичних,  етичних
уявлень, поглядів, переконань, системи ідеалів, трансформація ціннісних соціальних
орієнтацій в особистісні світоглядні позиції, формуванню моральних і професійних
якостей  тощо.  Подано  авторське  розуміння  інноваційного  виховного  середовища
вищої школи як системи об’єктивних зовнішніх впливів і духовно-матеріальних умов
формування особистості в  закладі вищої освіти, що відкриває нові можливості для
організації виховної роботи,самореалізації,  самовдосконалення студентів,  розвитку
їх  особистісних  і  професійних  якостей.  Охарактеризовано  інноваційне  виховне
середовище ЗВО (основні завдання, принципи виховання у ЗВО, напрями виховної
діяльності ЗВО, складові інноваційного виховного середовища, виховні механізми,
показники  культури  виховного  процесу,  організація  роботи  студентського
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самоврядування). Доведено, що виховне інноваційне середовище характеризується:
креативністю її суб’єктів, інтенсивністю взаємодії та рівнем емоційних переживань
у  процесі  різних  видів  діяльності;  багатомірністю  і  соціальною  обумовленістю
різних виховних впливів.

5. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної
діяльності  у  процесі  педагогічної  практики  розглянуто  як  зовнішні  і  внутрішні
чинники  впливу  інноваційного  виховного  середовища  закладу  вищої  освіти  на
студентів,  що  детермінують  результати  їх  виховання,  освіти  та  розвитку,
забезпечують можливість визначення індивідуальної траєкторії майбутньої виховної
діяльності.  У  дослідженні  запропоновано  дві  групи  педагогічних  умов,  а  саме:
організаційно-педагогічні,  що  відповідають  зовнішнім  умовам  організації
педагогічної  практики  і психолого-педагогічні,  що  забезпечують внутрішні  умови
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної  практики.  До  організаційно-педагогічних  умов  формування
досліджуваного  феномена  віднесено  наступні:  збільшення  тривалості  практики
підготовки  майбутніх  учителів  під  патронатом  досвідчених  наставників;
запровадження  у  процес  професійної  підготовки  дуальної  форми  навчання;
удосконалення програмно-методичної складової професійної підготовки майбутніх
учителів; посилення зв’язків між вищою й середньою школами, і роботодавцями у
процесі  проходження практики; запровадження проходження практики студентами
бакалаврату  в  одному  освітньому  закладі.  До  групи  психолого-педагогічних  умов
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі
педагогічної  практики  зараховано  наступні:  актуалізація  ціннісно-мотиваційної
сфери  студентів  на  освоєння  інновацій  і  успіх  у  майбутній  виховній  діяльності;
забезпечення  інтегрованого  практико-орієнтованого  і  виховного  характеру  змісту
процесу  професійної  підготовки  майбутніх  учителів,  можливість  підвищення  їх
рівня знань за рахунок вибіркових навчальних дисциплін; розвиток рефлексивного
усвідомлення студентами готовності  до майбутньої  виховної  діяльності  в  процесі
практичної підготовки; наближення професійної підготовки майбутніх учителів до
реальних умов майбутньої педагогічної діяльності на основі активного застосування
особистісно  і  практико-орієнтованих  педагогічних  технологій;  активізація
проходження різних видів педагогічної практики, врахування результатів виробничої
практики під час державної атестації випускників.

6. У процесі дослідження запропонована концептуальна модель професійної
підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі
педагогічної практики. Визначено, що модель повинна бути зростаючою – знизу до
верху  і  відображувати  всі  складові  моделі.  Розроблена  модель виступає  умовною
схемою  цілеспрямованого  формування  готовності  майбутніх  учителів  до
інноваційної  виховної  діяльності  на  основі  таких  базових  цінностей:  любов  до
людей (гуманність); повага людської гідності; доброта і милосердя; справедливість і
взаєморозуміння,  моральна  активність,  партнерство.  Модель  складається  із  трьох
блоків:  методологічно-цільового,  процесуально-технологічного  та  діагностично-
результативного.  Взаємодія  вказаних  блоків  у  інноваційному  освітньому
середовищі спроєктована як цілеспрямований і послідовний вплив на ефективність
професійної  підготовки  майбутніх  учителів  через  поєднання  взаємопов’язаних
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складників:  мети;  методологічних  підходів,  принципів  дослідження;  педагогічних
умов (організаційно-педагогічних,  психолого-педагогічних),  організації  педагогічної
практики на основі конкретних принципів, методико-технологічного інструментарію
організації  виховної  діяльності  студентів (інноваційні виховні  технології,  форми і
методи  виховання,  етапи  проведення  розвивальної  програми  формування
досліджуваного феномену; критерії та показники готовності майбутніх учителів до
інноваційної  виховної  діяльності  та  її  рівні,  що визначені  на  основі  діагностики;
досягнення  прогнозованого  результату).  Усі  блоки  моделі  –  взаємопов’язані,  а
модель  стала  теоретичною  основою  для  експериментальної  роботи  щодо
формування досліджуваного феномена.

7. Згідно  із  концептуальною  моделлю  розроблена  та  експериментально
апробована  розвивальна  програми  формування  досліджуваного  феномена,  яка
реалізовувалася  у  три  етапи  –  аксіологічний,  квазіпрофесійний,  практичний.
Формувальний  експеримент  у  рамках  розвивальної  програми  здійснювався
відповідно до визначеного методико-технологічного інструментарію, що передбачав
упровадження  у  практику  роботи  інноваційних  виховних  технологій  (проєктні,
здоров’язбережувальні, ігрові виховні), сучасних форм і методів виховання (лекції,
дискусії, вечори спілкування, зустрічі-бесіди, тренінги, виховні заходи, тематичні
свята,  форуми  тощо).  Отримані  емпіричні  результати  після  проведення
формувального експерименту засвідчили несуттєву динаміку високого, середнього
й низького рівнів прояву готовності  майбутніх учителів до інноваційної виховної
діяльності  в  контрольних (відповідно  від  11,93%,  58,72%  і  29,35%  до  13,30%,
62,38% і 24,32%) і суттєву – в експериментальних (відповідно від 10,56%, 58,33% і
31,11%  до  23,33%,  61,11%  і  15,56%)  групах.  Результативність  розвивальної
програми  доведена  за  допомогою  статистичних  методів  (визначення  коефіцієнту
кореляції Пірсона 2 критерія), значення якого  2  =  10,75є більшим за  2 кр.= 9,21
для  рівня  значимості  0,01,  що  доводить  статистичні  відмінності  сформованості
готовності  майбутніх  учителів експериментальних груп до інноваційної  виховної
діяльності у процесі педагогічної практики по відношенню до контрольних груп. 

Проведене  дослідження  не  вичерпує  усіх  аспектів  проблеми  дослідження.
Перспективним  може  бути  вивчення  формування  готовності  до  інноваційної
виховної  діяльності  майбутніх  учителів  різних  спеціальностей  у  контексті
глобальних гуманістичних тенденцій; удосконалення процесу фахової педагогічної
підготовки; порівняльних досліджень організації педагогічної практики в Україні та
зарубіжній педагогіці.
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АНОТАЦІЇ
Онищенко  Н. П. Теоретичні  і  методичні  засади  підготовки  майбутніх

учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  педагогічних  наук  за
спеціальністю  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  (01  «Освіта  /
Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020.

Дисертацію  присвячено  актуальній  проблемі  вивчення  теоретичних  і
методичних  засад  підготовки  майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної
діяльності у процесі педагогічної практики. 

Визначено критерії (мотиваційна і цільова спрямованість, системність знань,
усвідомленість власних можливостей, продуктивна технологічність і креативність),
структурні  компоненти  (мотиваційно-орієнтаційний,  когнітивно-рефлексивний,
креативно-практичний) і показники готовності майбутніх учителів до інноваційної
виховної діяльності; основні принципи організації практики, недоліки її проведення,
шляхи  вдосконалення.  Проаналізовано  світовий  досвід  проведення  педагогічної
практики.

Розроблено авторську концепцію професійної підготовки майбутніх учителів
до інноваційної виховної діяльності в процесі педагогічної практики на основі трьох
взаємопов’язаних  концептів  (методологічного,  теоретичного,  методико-
технологічного). Визначено  методологічні  підходи  до  проблеми  дослідження:
системний,  діяльнісний,  компетентнісний,  аксіологічний,  акмеологічний,
контекстний, середовищний, студентоцентрований. 

Запропоновано дві групи педагогічних умов, а саме: організаційно-педагогічні,
що відповідають забезпеченню зовнішніх умов організації педагогічної практики, і
психолого-педагогічні,  що  забезпечують внутрішні  умови  підготовки  майбутніх
учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  у  процесі  педагогічної  практики.
Розроблено  концептуальну  модель  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  до
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інноваційної виховної діяльності в процесі педагогічної практики. Усі блоки моделі
взаємопов’язані, а сама модель стала основою для апробації розвивальної програми
формування  досліджуваного  феномена  (аксіологічний,  квазіпрофесійний,
практичний етапи). 

Ефективність  упровадження  розвивальної  програми  професійної  підготовки
майбутніх  учителів  до  інноваційної  виховної  діяльності  в  процесі  педагогічної
практики  доведена  шляхом  порівняння  результатів  констатувального  й
формувального  експериментів,  визначення  її  позитивної  динаміки  за  допомогою
методів математичної статистики.

Ключові  слова:  професійна  підготовка,  професійна  підготовка  майбутнього
педагога  до  виховної  діяльності,  інноваційна  діяльність  у  сфері  виховання,
готовність  учителя  до  інноваційної  виховної  діяльності,  інноваційно-виховна
компетентність,  інноваційне  виховне  середовище  вищої  школи,  педагогічна
практика, виховні технології, форми і методи виховання.

Онищенко  Н.  П.  Теоретические  и  методические  основы  подготовки
будущих учителей к инновационной воспитательной деятельности в процессе
педагогической  практики.  –  Квалификационная  научная  работа  на  правах
рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  педагогических  наук  по
специальности 13.00.04 – теория  и методика  профессионального  образования  (01
«Образование  /  Педагогика»).  –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий  государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020.

Диссертация  посвящена  актуальной  проблеме  изучения  теоретических  и
методических  основ  подготовки  будущих  учителей  к  инновационной
воспитательной деятельности в процессе педагогической практики. 

Определены критерии (мотивационная и целевая направленность, системность
знаний, осознанность собственных возможностей, продуктивная технологичность и
креативность),  структурные  компоненты  (мотивационно-ориентационной,
когнитивно-рефлексивный,  креативно-практический)  и  показатели  готовности
будущих  учителей  к  инновационной  воспитательной  деятельности;  основные
принципы  организации  практики,  недостатки  ее  проведения,  пути
совершенствования. Проанализирован  мировой  опыт  проведения  педагогической
практики.

Разработана  авторская  концепция  профессиональной  подготовки  будущих
учителей к инновационной воспитательной деятельности в процессе педагогической
практики  на  основе  трех  взаимосвязанных  концептов  (методологического,
теоретического,  методико-технологического).  Определены  методологические
подходы проблемы исследования: системный, деятельностный, компетентностный,
аксиологический,  акмеологический,  контекстный,  средовой,
студентоцентрированный.

Предложено две группы педагогических условий, а именно: организационно-
педагогические,  соответствующие  обеспечению  внешних  условий  организации
педагогической практики, и психолого-педагогические, обеспечивающие внутренние
условия  подготовки  будущих  учителей  к  инновационной  воспитательной
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деятельности  в  процессе  педагогической  практики.  Разработана  концептуальная
модель  профессиональной  подготовки  будущих  учителей  к  инновационной
воспитательной  деятельности  в  процессе  педагогической  практики.  Все  блоки
модели взаимосвязаны, а сама модель стала основой для апробации развивающей
программы  формирования  исследуемого  феномена  (аксиологический,
квазипрофессиональный, практический этапы).

Эффективность  внедрения  развивающей  программы  профессиональной
подготовки  будущих  учителей  к  инновационной  воспитательной  деятельности  в
процессе  педагогической  практики  доказана  путем  сравнения  результатов
констатирующего и формирующего экспериментов, определения ее положительной
динамики с помощью методов математической статистики.

Ключевые  слова: профессиональная  подготовка,  профессиональная
подготовка  будущего  педагога  к  воспитательной  деятельности,  инновационная
деятельность  в  сфере  воспитания,  готовность  учителя  к  инновационной
воспитательной  деятельности,  инновационно-воспитательная  компетентность,
инновационная  воспитательная  среда  высшей  школы,  педагогическая  практика,
воспитательные технологии, формы и методы воспитания.

Onyshchenko N. P. Theoretical  and  methodological  bases  of  preparation  of
future  teachers  for  innovative  educational  activity  in  the  process  of  pedagogical
practice. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript.

Dissertation  for  the  Degree  of  Doctor  of  Pedagogical  Sciences  in  the  specialty
13.00.04  –  Theory  and  Methodology  of  Professional  Education  (01  «Education  /
Pedagogy»).  –  State  Higher  Educational  Institution  «Pereiaslav-Khmelnitskyi  Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University», Pereyaslav, 2020.

The  dissertation  is  devoted  to  the  actual  problem  of  studying  theoretical  and
methodological bases of preparation of future teachers for innovative educational activity
in the process of pedagogical practice, as during the practice the process of professional
formation and self – determination of a specialist is activated, professionally significant
personality  qualities  are  developed.  Practice  results  are  considered  as  an  indicator  of
students' readiness for professional activity.

The purpose of the study is to develop and experimentally approve a conceptual
model of preparing future teachers for innovative educational activities in the process of
pedagogical practice.

In  the  dissertation  on the  basis  of  the  developed  conceptual  and terminological
apparatus  of  research  («professional  preparation  of  the  future  teacher  for  educational
activity»,  «innovative activity  in  the field of  education»; «readiness  of  the teacher  for
innovative  educational  activity»;  «innovative  educational  environment  of  higher
education», «educational institution of higher education competence») it has been proved
that the result of vocational training is readiness, and the result of pedagogical education is
competence  in  the  specified  field.  The  research  has  determined  that  it  is  innovative-
educational competence that is the end result, which is formed during life on the basis of
the  readiness  of  future  teachers  to  innovational-educational  activity  in  school,  which
implies the development of a number of competences (cognitive-educational; constructive-
educational; reflexive-evaluational).
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The criteria (motivational and target orientation, systematic knowledge, awareness
of one's own capabilities, productive technological and creative), structural components
(motivational-orientation, cognitive-reflexive, creative-practical) and indicators of future
teachers' readiness for innovation have been defined.

It has been found out that the formation of future teachers' readiness for innovative
educational  activity  is  carried  out  in  the  conditions  of  the  innovative  educational
environment  of  the  institution  of  higher  education  as  a  system  of  objective  external
influences and spiritual-material  conditions of  personality formation,  which opens new
opportunities for the organization of educational work, self-realization, self-improvement
of  students,  development  of  their  personal  and  professional  qualities.  The  innovative
educational  environment  of  higher  education  institutions  (basic  tasks,  principles  of
education  in  institutions  of  higher  education,  directions  of  educational  activity  of
institutions  of  higher  education,  components  of  innovative  educational  environment,
educational  mechanisms,  indicators  of  culture  of  educational  process,  organization  of
independent work of students) has been characterized.

Pedagogical  practice  in  the  study  is  presented  as  a  form  of  organization  of
professional  training  of  future  teachers,  which  involves  consolidation  of  theoretical
knowledge,  acquisition  and  improvement  of  practical  skills,  formation  of  certain
competences, education of professionally important qualities, as well as self-improvement
ones. The basic principles of organization of practice, shortcomings of its practice, ways of
improvement  have  been  determined,  the  world  experience  of  conducting  pedagogical
practice have been analyzed.

The author's concept of professional preparation of future teachers for innovative
educational activity in the process of pedagogical practice is developed on the basis of
three  interconnected  concepts  (methodological,  theoretical-methodological  and
technological).  Based  on  the  humanistic  paradigm  and  taking  into  account  the
achievements  of  modern  theory  and  methods  of  professional  education,  the  following
methodological  approaches  to  the  problem  of  research  have  been  defined:  systemic,
activity,  competence,  axiological,  acmeological,  contextual,  environmental,  student-
centered.

Two groups of pedagogical conditions have been proposed, namely: organizational-
pedagogical,  which  corresponds  to  providing  external  conditions  of  organization  of
pedagogical practice and psychological-pedagogical, which provides internal conditions of
preparation  of  future  teachers  for  innovative  educational  activity  in  the  process  of
pedagogical practice.

The conceptual model of professional preparation of future teachers for innovative
educational  activity  in  the  process  of  pedagogical  practice  has  been  developed.  It  is
determined that the model should be growing - from the bottom to the top and it should
reflect all the constituent models in three block structure: methodological-target, process-
technological and diagnostically-efficient. All blocks of the model are interrelated, and the
model itself became the basis for testing of the development program of formation of the
phenomenon  under  study  (axiological,  quasi-professional,  practical  stages).  Formation
experiment in the framework of the development program has been carried out according
to certain methodological and technological  tools,  which includes the introduction into
practice of innovative educational technologies (design, health saving, game educational),
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modern forms and methods of education (lectures,  discussions,  evenings, meetings and
meetings , trainings, educational events, themed holidays, forums, etc.).

The effectiveness of implementation of the developmental program of vocational
training of future teachers in innovative educational activity in the process of pedagogical
practice is proved by comparing the results of ascertaining and formative experiments,
determining its positive dynamics using methods of mathematical statistics.

Key  words: vocational  training,  professional  training  of  future  teachers  for
educational activity, innovative activity in the field of education; teacher's readiness for
innovative  educational  activity,  innovative  and  educational  competence,  innovative
educational  environment  of  higher  education,  pedagogical  practice,  educational
technologies, forms and methods of education.


