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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

 

БАЯНОВСЬКА М. Р., UA 

 

Упродовж історії людства існувало декілька формацій освіти і навчання, в кожній 
з яких проблема розвитку потенціалу педагога вирішувалася по-різному. Сьогодні ми 
є свідками суттєвих змін у парадигмі освітньої діяльності – принципово змінюються 
контури і зміст усієї практики освіти, а тому трансформуються і концепції змісту 
освіти, і принципи організації освітньої діяльності, і вимоги до професійного розвитку 
вчителя. 

         У педагогіці існує чітке розуміння того, що між знаннями і способами діяльності, 
які передаються і які засвоюються, немає лінійної відповідності: те, що засвоюється, не 
пов’язане безпосередньо з тим, що передається. Власне, це і є передумовою для 
постановки проблеми технології розвитку потенціалу майбутнього педагога. 

         Вітчизняні вчені вважають, що розв’язання цієї проблеми треба вбачати не стільки 
в зануренні у дослідження структури науки і відповідному коригуванні навчальних 
планів, скільки у дослідженні структур повсякденного життя, і зокрема, проблематики 
життєвого світу і життєтворчості в межах технологічного підходу, коли завдання 
вищого навчального закладу вбачається не стільки в передаванні знань, скільки 
в трансляції технологій. 

         З точки зору філософії освіти технологія – це складова еволюції людства 
починаючи з найраніших цивілізацій. Вона виражала інтелект людини ще до 
виникнення мови й письма. Отже, технологія – це передусім форма вираження 
людського інтелекту, сфокусованого на розв’язання суттєвих проблем буття. 
Відповідно джерелом і призначенням технології є людське буття. Такий підхід 
розглядає технологію як вираження розуму і здібностей людини, на відміну від 
підходу, що розглядає технологію у відриві від людського буття і суспільства. 
Технологія дозволяє людині подолати обмеження, пов’язані з її біологічними 
можливостями, торкнутися матерії й енергетики, оволодівати великим потоком 
різноманітної інформації. Не зважаючи на істотну роль, що її відіграє технологія 
в житті людини і суспільства, її, як навчальну дисципліну, майже не вивчають 
у сучасній школі (за винятком предметів, пов’язаних з виробництвом). 

         Серед сучасних технологій навчання ключову позицію у педагогічній 
діяльності займає моделювання особистості студента, котрий безперервно творчо 
розвивається. ! іншої людини, тобто сформувати і розвивати творчий потенціал 
майбутнього вчителя, виховати в ньому громадянські риси особистості. 
ВИПРАВИТИ АБЗАЦ 

          Теоретичним обґрунтуванням освітнього потенціалу технологічно орієнтованого 
середовища є ідеї активного і конструктивного навчання Жана Піаже.          

          Доречно наголосити на тому, що будь-яка діяльність, у тому числі й навчальна, 
може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване на інтуїції, 
технологія – на закономірностях науки. З мистецтва все починається, а технологією 
закінчується. Технологія – це знання про майстерність. 
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         У педагогічній науці особливий інтерес викликає поняття «педагогічна 
технологія», котре з часу свого вжитку зазнало неодноразову трансформацію. 

          Зазначимо, що зміст наукового терміну «педагогічна технологія» включає проект 
(модель) обґрунтованої у логічній послідовності педагогічної системи, котра 
реалізується у практичній діяльності науково-педагогічних працівників вищого 
навчального закладу (ВНЗ). Під поняттям «педагогічна система» ми розуміємо 
взаємозв’язок певних засобів, методів і процесів, необхідних для створення 
організованого, цілеспрямованого, наперед заданого впливу на навчальну аудиторію 
для формування майбутніх педагогів із високими професійними та загальнолюдськими 
якостями. 

          Аналіз педагогічних досліджень показує, що структура будь-якої педагогічної 
системи, котра є основою педагогічної технології, містить такі взаємопов’язані 
елементи, як контингент студентів ВНЗ, науково-педагогічних працівників та сучасні 
технічні засоби навчання, котрими вони користуються; сюди також входять такі 
важливі фактори, як мета навчання у ВНЗ, зміст навчально-пізнавальної діяльності, 
основні процеси навчання студентів, організаційні форми навчально-виховного 
процесу у ВНЗ. 

          Стагнація соціальних процесів в Україні дещо негативно відбивається на 
діяльності вищої школи. Процес навчально-виховної діяльності слабко оновлюється, 
здійснюється формально, базуючись на інтуїції, копіюванні зразків, на суб’єктивному 
підході до планування й реалізації завдань професійної підготовки майбутніх фахівців, 
не вдаючись до розробки і впровадження технологій виявлення і розвитку їх творчого 
потенціалу. Тому використання реальної педагогічної технології у ВНЗ України 
дозволить значно підвищити ефективність підготовки майбутніх спеціалістів.  

           У практиці роботи сучасних вищих навчальних закладів виникають складнощі, 
пов’язані з підвищенням ефективності організації педагогічного процесу, коли молоді 
науково-педагогічні працівники ВНЗ недостатньо озброєні методикою спілкування із 
студентами, мають малий багаж психолого-педагогічних, філософських і соціологічних 
знань, а досвідченим, у свою чергу,  бракує знань, умінь і навичок працювати 
з найсучаснішими технічними засобами. Спираючись на результати досліджень 
працівників лабораторії «Економічна освіта молоді» І.О.Смолюка і О.С.Падалки 
(м.Луцьк), слід зауважити, що близько 43% науково-педагогічних працівників ВНЗ 
Луцька, Рівного, Житомира, Києва, Львова не навчились коректно ставити 
і формулювати дидактичні завдання для студентів, а також розробляти адекватну 
технологію навчання. У практичній діяльності таких викладачів переважає стихія, 
наукова безпорадність, інколи мовні бар’єри. 

          Нинішнім науково-педагогічним працівникам стає зрозуміло, що вимоги щодо 
формування особистості майбутнього фахівця, розвитку його творчого потенціалу 
безперервно зростатимуть, відповідно будуть постійно оновлюватись інструментальні 
засоби педагогічної технології у вищому навчальному закладі.         

          Науковий зміст нової педагогічної технології, на думку О.С.Падалки, 
А.С.Нісімчука, І.О.Смолюка, О.Т. Шпака, виявляється в наступних твердженнях:  

          по-перше, через застосування педагогічної технології викладачі намагаються 
звести до мінімуму педагогічні експромти у практичному викладанні програмного 
матеріалу і перевести практичну діяльність на шлях попереднього проектування 
навчально-виховного процесу та наступного свідомого засвоєння знань студентами, 
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залишаючи певний простір для пошуку і власної творчої діяльності. Це можливо лише 
за умови дотримання системи: дидактичне завдання – основа технології навчання;  

          по-друге, на відміну від традиційних методичних розробок, котрі 
рекомендувались науково-педагогічним працівникам, педагогічна технологія – це 
проект (модель) навчально-виховного процесу у ВНЗ, який визначає структуру та зміст 
навчально-пізнавальної діяльності самого студента (з урахуванням розвитку його рис 
характеру та інтелектуальних можливостей);                      

по-третє, суттєвою ознакою педагогічної технології є процес визначення мети у 
діяльності науково-педагогічного працівника. Якщо в традиційній педагогіці проблема 
мети не хвилювала ні теоретиків, ні практиків, бо вона часто визначалась нечітко, 
аморфно або зовсім не пропонувалась, то в сучасній педагогічній технології визначення 
та обґрунтування мети – центральна ланка, яка розглядається у двох аспектах: 1) 
діагностичного обґрунтування мети і об’єктивного контролю, якості засвоєння 
програмного матеріалу студентами; 2) розвитку особистості майбутнього фахівця 
в цілому;  

          по-четверте, завдяки ставленню до предмета педагогічної психології навчання 
у ВНЗ як до проекту (моделі) визначеної вузівської системи підготовки 
висококваліфікованих фахівців є можливість сформулювати важливий принцип 
педагогічної технології – принцип цілісності (взаємозв’язку) структури і в певному 
обсязі змісту, котрий дозволяє гармонійно поєднати всі елементи педагогічної системи 
у діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. 

          Для розуміння об’єктивної реальності дії педагогічної технології у ВНЗ доцільно 
використати наукове поняття «концепція». Як відомо, концепція – латинське слово, що 
за поданням філософського словника, означає систему опису певного предмета чи 
явища, яке сприяє його розумінню, виявленню, обґрунтуванню та впровадженню 
провідних ідей, логіки їх побудови та функціонування. 

           Основною концепцією побудови та обґрунтування педагогічної технології є ідея 
сучасної педагогічної системи, котра реально діє в умовах ВНЗ, а педагогічним явищем 
виступає виховний процес (ВП), що протікає в рамках педагогічної системи. Ці два 
аспекти і складають концепцію освіти у вищій школі на сучасному етапі розбудови 
України. 

          Основна мета педагогічної технології у ВНЗ – виховати висококваліфікованих 
фахівців, а для цього, на нашу думку, необхідно розвивати творчий потенціал 
майбутнього педагога. Педагогічна система впливу на розвиток особистості 
майбутнього фахівця повинна бути такою, щоб кожний спеціаліст міг своєю працею 
сприяти розквіту України. 

          Свідоме вирішення такої педагогічної задачі потребує від педагогів складної 
структури знань, умінь і навичок у галузі конструктивної й організаторської діяльності. 
Система знань педагога з предмета, який він викладає, визначає систему знань тих, хто 
навчається. Саме тому для засвоєння і вдосконалення знань з предмета застосовується 
моделюючий рівень знань, котрий повинен включати психологічні особливості 
засвоєння знань, а також уміння вибудовувати свою діяльність таким чином, щоб для 
відповідних умов місця і часу домогтися високих результатів. 

         Моделююча система знань розрахована на формування професійних умінь, вільне 
володіння матеріалом, на таку організацію діяльності студентів, котра допомагає 
сформувати в них саме те, що задано цілями педагогічної діяльності. Ми знаємо, що 
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можна бути самому доброю людиною, але не вміти формувати добрих людей, можна 
знати свій предмет, але не вміти йому навчити інших. 

         Сьогодні підготовка вчителів у педагогічних вищих навчальних закладах 
здійснюється переважно на репродуктивному рівні. Основною метою викладання є те, 
щоб студент знав свій предмет, тобто конкретну гуманітарну дисципліну. Традиційний 
підхід визначається концепцією, котра провідною містить думку, що, якщо вчитель 
знає свій предмет, то і викладати його також зуміє. 

          У розробці моделюючої системи завдань можна використати різні шляхи: 

          - вдосконалювати систему завдань всередині предметів педагогічного циклу 
(педагогіка, психологія, методики); 

          - створити систему завдань, котра проходила б наскрізь основних профілюючих 
дисциплін (українську мову і літературу, історію, іноземні мови і т.і.); 

          - здійснити перехресне наскрізне планування. 

          В свою чергу система завдань може бути розрахована на організацію навчальної 
і позанавчальної діяльності. Однак розробка системи завдань – задача  важка і вимагає 
проведення спеціальних досліджень, оскільки ні в науці, ні у практиці розмежування 
репродуктивного і моделюючого рівнів діяльності вчителя нічого такого не було 
зроблено. Як відомо, операційний підхід до дослідження, моделювання потребують 
з’ясування критеріїв того, що повинно бути сформульовано. 

          Виявлення алгоритмів репродуктивного і моделюючого рівнів діяльності 
(система завдань повинна бути розрахована на формування моделюючого рівня 
діяльності) ми  здійснюємо на основі порівняльного дослідження діяльності вчителів 
з різним рівнем педагогічної майстерності. Алгоритм научіння, як правило, містить 
алгоритм учіння. Тому дослідження навчальної діяльності учнів нас цікавить тільки для 
перевірки виявлених алгоритмів у процесі дослідження лише вчителів, вихователів. 
Тобто ми прагнемо виявляти ті алгоритми діяльності, котрі можна сформувати через 
систему завдань. 

          Наприклад, конструктивна діяльність має певні специфічні особливості 
в залежності від того, який предмет викладає вчитель, в яких класах або у вищому 
навчальному закладі, з якою метою. Вчитель гуманітарного предмету повинен вміти 
вчити теорії свого предмету і вирішенню задач, ставити демонстраційний експеримент 
– все це різні педагогічні задачі, в основі яких лежать різні алгоритми. Те ж  саме 
відноситься і до структури вмінь у галузі виховної роботи. За всією можливістю вони 
дуже складні, індивідуальні, але без їх виявлення неможливе створення системи 
завдань, розрахованих на формування необхідних умов. 

         Розробляючи систему завдань, спрямованих на навчання майбутніх педагогів 
гуманітарним предметам, необхідно відзначити, що розпочинаючи вивчення 
студентами нового матеріалу, педагог повинен володіти низкою вмінь, пов’язаних 
з розумінням педагогічної задачі, тобто з’ясувати: 

- які поняття, закономірності можуть виявитися важкими для засвоєння їх 
студентами; 

- які види навчальної роботи за темою (виконання вправ, творчих завдань, 
робота з таблицями, блок-схемами, словниками, довідниками, текстами, 
картами, виконання проектів і т.і.) є важкими для студентів; 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

46 

- які недоліки розумової діяльності окремих студентів можуть стати причиною 
помилки (неуважність, невміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, 
узагальнювати, робити висновки і т.і.). 

Саме тому вміння заздалегідь, до початку викладу навчального матеріалу, 
передбачити можливі трудності студентів повинно бути випрацьовано дослідним 
шляхом. 

Розглядаючи конструктивну діяльність вчителя, котра містить групу вмінь, що 
дозволяють попереджувати появу труднощів студентів у засвоєнні нового розділу 
програми, необхідно виокремити наступні елементарні вміння: 

- вміння виявити помилку в роботі або відповіді студента; 

- визначити, які недоліки в знаннях студента стали причиною помилки; 

- які недоліки в методах роботи педагога стали причиною помилки; 

- вміння визначити ті види навчальної роботи з матеріалу, котрі потрібно 
організувати, щоб позбутися помилок, що вже виникли; 

- вміння попередити виникнення можливих помилок, використовуючи 
різноманітні прийоми (відповідно до характеру помилок). 

       Розвиваючи творчий потенціал майбутнього педагога, необхідно виділити наступні 
критерії оцінки діяльності студентів: 

- якщо студент виявить всі помилки в роботі учня і може визначити, які 
недоліки в знаннях учня могли стати причиною помилки, то можна говорити 
про «передуміння»;  

- якщо студент може до того ж у переважній більшості випадків визначити, які 
недоліки в роботі вчителя стали причиною помилки, які види навчальної 
роботи потрібно використати для помилки, то можна говорити про 
«першопочаткове» вміння; 

- якщо студент при цьому може передбачити заздалегідь можливі помилки 
і попередити  появу деяких із них, то необхідно вміння вважати сформованим. 

Безпомилкове виконання всіх перерахованих дій можна назвати досконалим 
вмінням. Виявлена у процесі порівняльного дослідження шкала конструктивних умінь 
є своєрідною моделлю того, що повинно бути сформовано у студентів через роботу 
з ними. 

Отже, технологія розвитку потенціалу майбутнього педагога посідає важливе місце 
у педагогічній системі ВНЗ. Її  мета –  розвивати творчий потенціал майбутнього 
педагога крізь систему різних завдань, підпорядкована і узгоджується з основною 
метою педагогічної технології у ВНЗ. 
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