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Анотація. У статті проаналізовано і систематизовано зміст понять
«педагогічні умови», «загальні педагогічні умови», «специфічні педагогічні
умови». На основі аналізу поданих термінів наведене власне тлумачення
поняття «педагогічні умови в системі підготовки майбутніх вихователів» та
«специфічні педагогічні умови». У статті визначено і розглянуто комплекс
педагогічних умов щодо формування професійної компетентності майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти. Описано специфічні педагогічні
умови формування професійної компетентності майбутніх вихователів:
суттєве збагачення змісту фахових дисциплін, пов’язаних із опануванням
інноваційних технологій в освіті; налагодження творчого освітньо-виховного
середовища, зорієнтованого на формування у студентів креативного підходу
до навчання; поліпшення методичного упорядкування самостійної роботи
студентів.
Ключові слова: педагогічні умови, умови, загальні педагогічні умови,
специфічні педагогічні умови, майбутні вихователі, освітній процес.
Abstract. The article analyzes and systematizes the content of the concepts
«pedagogical conditions», «general pedagogical conditions», «specific
pedagogical conditions». Based on the given terms' analysis, the own
interpretation of the concept «pedagogical conditions in the system of training
future educators» and «specific pedagogical conditions» is presented. The article
defines and considers a set of pedagogical conditions for the formation of
professional competence of future preschool education educators. The article
describes specific pedagogical requirements for the construction of professional
competence of future educators: significant enrichment of the content of
professional disciplines, related to the mastery of innovative technologies in
education; establishing a creative educational environment focused on the
formation of students’ creative approach to learning; improving the
methodological organization of students’ independent work.
Keywords: pedagogical conditions, general pedagogical conditions, specific
pedagogical conditions, future educators, educational process.

ВСТУП
Концептуальні зміни пріоритетів в системі
освіти взагалі та сучасні вимоги до технології
дошкільного виховання зокрема передбачають модернізацію структури освітнього процесу підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти в частині видозміни підходів до визначення педагогічних умов форSection “Education”

мування їх професійної компетентності за рахунок оновлення змісту освітнього процесу
та переформатування традиційних прийомів
і засобів навчальної діяльності.
У такий спосіб термін «вимога» за своєю робочою сутністю передбачає формування певного завдання, звернення або замовлення,
яке хтось ставить перед кимось [18, с. 434].
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Водночас будь-яке завдання – це є задекларовані до здійснення обсяги робіт, які можуть
бути виконаними за виявом чітко означеної
мети і певних умов, що саме й забезпечують
вирішення даного завдання. Отже, будь-яка
вимога є тим каталізатором, що завбачує набуття специфічного завдання та обумовлює
рамкові умови щодо його успішного виконання.
Педагогічні умови в заданому напрямі визначаються як обставини, від яких залежить та
за відповідності з якими проваджується цілісний педагогічний процес навчання майбутніх фахівців освітньої (у т. ч. дошкільної) галузі [22, с. 243]. У цьому аспекті педагогічні
умови мають визнавати галузеві вимоги конкретного фахового напряму та забезпечувати
обумовлену відповідними стандартами вищої
освіти кваліфікаційну результативність професійного рівня педагогів.
У такий спосіб педагогічні умови слід розглядати як оптимальний комплекс зовнішніх
(екзогенних) та внутрішніх (ендогенних)
чинників, які показують вплив на ефективність навчального процесу в окремій ланці
освітньої системи країни. За наданого підходу
педагогічні умови – це утворене за дії екзогенних та ендогенних чинників таке освітнє
середовище, де можуть бути налагодженими:
з одного боку, раціональна побудова освітнього процесу, а з іншого боку, ефективний
формат підготовки фахівців педагогічної
справи.
З точки зору формування педагогічних умов
в системі підготовки майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти слід виокремити
позиції, що представили: Г. Бєлєнька [1],
О. Листопад [11], , Л. Машкіна [14] та інші дослідники. У цих та сумісних до них за проблематикою розвідках вчені приводять особисті
варіації визначення терміну «педагогічні
умови», кожна з яких може слугувати базою
для авторського пояснення цієї дефініції у
векторі тематики дослідження.
Отже, педагогічні умови в системі підготовки
майбутніх вихователів – це є середовище, у
якому здійснюється формування професійної
компетентності фахівців дошкільної освітньої ланки за урахуванням галузевих вимог
освітньої парадигми та уможливленого
отримання кваліфікаційної результативності
стосовно фахового рівня майбутнього педагога – випускників закладу вищої освіти.
Section “Education”
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Оскільки суспільство визначає подані вимоги
перед дошкільною освітою, то коректно
стверджувати, що тотожні виклики воно, суспільство, має на вимогу і до сьогоднішніх чи
майбутніх фахівців дошкільної освітньої галузі, як безпосередньо відібраних та навчених виконавців державного замовлення. Реалізація позначених вимог потребує створення комплексу педагогічних умов у формі
певних обставин, факторів або чинників екзогенного (зовнішнього) й ендогенного (внутрішнього) середовищ. За тим у класичному
сприйнятті під зовнішніми умовами (факторами) слід розуміти наявні перетворення у
суспільно-політичній та науково-економічній
системах країни (рисунок 1), тоді як внутрішні чинники обумовлюються елементами
змінної структури реального освітнього процесу: спрямованістю, методологією, змістом,
організацією, формою, технологією, оснащенням тощо.
У цьому випадку відібрані елементи освітнього процесу, як педагогічні умови його
провадження, вважаються: 1) основними,
тобто тими, що були виокремлені із
об’ємного масиву факторів зовнішнього і
внутрішнього системних середовищ; 2) узагальненими, які є співпадаючими у відношенні до різних ланок та рівнів освітньої системи. Даний підхід є вельми актуальним,
оскільки з точки зору традиційного світогляду термін «умова» – це філософська категорія,
що відображує універсальне відношення речі
до тих обставин, факторів, чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, які, власне, обумовлюють її виникнення і подальше
існування [25, с. 286]. Наявність виділених з
масиву універсальних умов чинників, що є
відносними до певної речі, певного явища або
певного процесу, і забезпечує прояви феномену трансформації потенційних можливостей в наявний результат.
Деталізований аналіз елементів освітнього
процесу (рисунок 2) уможливлює надання
стислих роз’яснень щодо їх функціонального
призначення:
Напрям показує визначену спрямованість
освітнього процесу у тій чи іншій ланці формування професійної компетентності кваліфікованого педагога.
Зміст демонструє загальну структуру навчальної програми та послідовність викладення основних дисциплін за планом підготовки
майбутніх фахівців.
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Рисунок 1 – Узагальнена схема сукупності педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
Організація завбачує планування навчальновиховної процедури на засадах особистіснозорієнтованого та компетентнісного підходу
до навчання.
Форми адаптують науково-методологічні
принципи й установки освітнього процесу до
їх практичного застосування у роботі зі студентами.
Технології надають ефективності і результативності навчальному процесу у відповідності з акмеологічними особливостями студентської аудиторії.
Методи супроводжують і пояснюють зміст та
технології навчального циклу з урахуванням
вікових психолого-педагогічних особливостей студентів.
Оснащення передбачає застосування сучасних
інформаційних технологій, у т. ч. для ведення
самостійної роботи студентів у форматі дистанційної взаємодії.

Section “Education”

Позначені вище узагальнені (тобто такі, що
увібрали у себе характерні риси, притаманні
усім ланкам та рівням системи освіти) педагогічні умови провадження реальної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у контексті формування їх професійної компетентності можуть бути розбиті
на окремі групи, що обумовлюють ту чи іншу
функціональну сферу системи навчання.

Рисунок 2 – Функціональні групи педагогічних
умов в системі підготовки майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти
Термін «педагогічні умови» Н. Литвинова [13,
с. 110] трактує як визнані обставини, що, з
одного боку, сприяють підвищенню резуль3014
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тативності освітнього процесу у вищий школі, а з іншого боку, забезпечують формування
професійної компетентності майбутніх педагогів чітко означеної галузі. За приведеного
підходу педагогічні умови розглядаються не
як узагальнені чинники, а як спеціалізовані
обставини провадження специфічної в системі освіти навчальної діяльності. Іншими
словами, за визначенням А. Литвина й
О. Мацейнко поняття «педагогічні умови»
стосується передусім різних аспектів процесу
навчання, виховання і розвитку. Воно може
вживатися і стосовно цілісної педагогічної
системи освіти, і у відношенні її окремих галузевих підсистем чи-то специфічних елементів навчальної діяльності [12, с. 44]. За тим,
якщо педагогічні умови у відношенні системи
освіти цілком природно можуть бути узагальненими, то педагогічні умови, які безпосередньо стосуються цільових навчальних програм з підготовки майбутніх педагогів тієї
або іншої освітньої галузі, повинні бути суто
спеціальними у просторі їх фахової підготовки. Такий підхід вбачає моделювання процесу
навчання, який стає спрямованим на особис-
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тісну підготовку майбутнього фахівця,
пов’язуючи аксіологічні характеристики
суб’єкта навчання й технологічні підходи до
формування його професійної майстерності і
творчого піднесення.
За вектором наданого підходу Н. Погоріла зауважує на тому, що педагогічні умови, як сукупність виокремлених (спеціальних, специфічних) обставин, засобів і заходів мають
створювати ефективну організацію процесу
навчально-пізнавальної діяльності студентів
за мети формування їх професійного стилю
[15, с. 107]. Таке спрямування педагогічних
умов безпосередньо походить із трактування
Л. Бірюк поняття «компетентність» у формі
соціально-закріпленого освітнього результату, реальних вимог до засвоєння студентами
сукупності знань та способів діяльності, стилю поведінки і досвіду у певній галузі суспільної взаємодії [2, с. 49].
Між тим розподіл педагогічних умов на загальні й специфічні зустрічається в багатьох
наукових розвідках дослідників у варіаціях,
відображених у таблиці 1.

Таблиця 1 – Варіації розподілу педагогічних умов на загальні та специфічні
Автор
Трошкін О.,
[24, с. 24-25]

Змістовна сутність варіації
У дослідженні наявну сукупність педагогічних умов розбито на дві групи: загальні та
специфічні. Під загальними умовами дослідник розуміє організацію навчальнотворчої діяльності, проектування змісту навчальних курсів, визначення форм та
методів проведення занять, підготовленість викладача та ін. До специфічних
педагогічних умов автор відносить окремі види ініціативності студентів у процесі
набуття ними того чи іншого рівня професійної компетентності.
Гончаренко Т., Учена виокремлює загальні педагогічні умови як принципи, закони, правила,
[5, с. 107]
закономірності тощо. Водночас за процесом вирішення конкретного завдання
мають бути сформованими вузькопредметні чи вузькодослідницькі педагогічні
умови як такі, що мають суто локальний характер та призначені задля
розв’язування заздалегідь визначених навчально-виховних та розвивальнопедагогічних завдань.
Литвин А.,
За визнанням авторів наукової розвідки загальні педагогічні умови мають
Мацейко О.,
спрямованість на змінність у функціонуванні педагогічних систем. Водночас є
[12, с. 44]
прийнятними задля тих чи інших педагогічних досліджень такі умови, що
встановлюють не першочергове завдання, а поставлені в межах дослідження ті або
інші конкретні проблеми.
Голубнича Л., У розвідці наведений поділ педагогічних умов на загальні та специфічні у контексті
[4, с. 6-7]
вияву ознак педагогічних технологій. Так, загальні ознаки (умови) притаманні будьякому процесу у будь-якій галузі. Специфічні ознаки (умови) відносяться до чітко
означеного процесу у конкретній галузі.
Сак Т.,
Науковець досліджує загальні і специфічні педагогічні умови як способи дії у
[17, с. 3-6]
педагогічному просторі. Узагальнені способи дії охоплюють усі компоненти
навчальної діяльності і стають її орієнтирами. Специфічні способи дії або певні
специфічні закономірності стосуються конкретного середовища і мають
особистісно-конкретизовану спрямованість.
Section “Education”
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Подані в таблиці 1 тлумачення знову-таки
зосереджують увагу на тій обставині, що задля формування професійної компетентності
майбутніх вихователів поряд із застосуванням педагогічних умов загального характеру,
мають бути обумовлені й специфічні педагогічні умови, які стосуються налагодження навчального процесу з підготовки фахівців для
конкретної освітньої галузі.
Таким чином, за контекстом наведеного дослідження специфічні педагогічні умови – це
сукупність цілеспрямованих обставин, технологій, правил й настанов, які стосуються формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти і які націлені забезпечити вимоги освітньої парадигми в реальному освітньому середовищі навчального закладу. Поняття «специфічні» у заданому випадку будемо сприймати
як такі, що характерні для даного процесу й
мають своєрідну будову і унікальний склад
[20, с. 501].
Аналізуючи зміст специфічних педагогічних
умов формування професійної компетентності майбутніх вихователів у процесі штудіювання фахових дисциплін згідно до сформованого плану навчання, доцільно позначити
важливість їх добору за вимогами навчальної
процедури, такими як: формування позитивної мотивації навчальної діяльності студентів, сприяння всебічному розвиткові особистості та її творчих здібностей, отримання
практичних навичок за планом самостійної
роботи студентів. Таким чином специфічні
педагогічні умови формування професійної
компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є конструктантами
фахово-педагогічного і творчо-дидактичного
концепту організації освітньої діяльності.
Визначаючи місце і роль фахових дисциплін у
ході формування професійної компетентності
майбутніх
вихователів,
є
необхідним
роз’яснити понятійний конструкт «фахові
дисципліни». Оскільки згідно з довідниковим
ресурсом термін «фахові» – це такі, що є
пов’язаними з наявним чи майбутнім фахом
спеціаліста у тій або іншій галузі [1, с. 571], а
категорія «дисципліни» – то є певна сфера
знання або окремий предмет навчання [8,
с. 287], буде логічними встановити, що фахові
дисципліни – це виокремлені навчальні курси,
які мають неспростовний вплив на професій-
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не становлення педагога у тій або іншій галузі
освіти.
У тлумаченні сучасних представників педагогічної науки дефініція «фахові дисципліни»
може вбачати: навчальні дисципліни циклу
професійної і практичної підготовки, які забезпечують майбутнього спеціаліста як базовими теоретичними знаннями, так і практичними навичками (В. Боса [26]); певні дисципліни, які входять до циклів професійної та
практичної підготовки, й частково дисципліни із циклів загальної та наукової підготовки,
що формують і поглиблюють професійну
компетентність випускників у певній галузі
(Г. Чепорова [27]); сукупність дисциплін, які є
основою професійної підготовки майбутнього спеціаліста певної галузі освіти, та які забезпечують майбутньому педагогу підґрунтя
для
подальшої
фахової
реалізації
(М. Шкабаріна [28]); об’єднання дисциплін
нормативної частини, які приналежні до циклу професійної й практичної підготовки майбутніх педагогів (О. Федьович [29]); спеціальні дисципліни, які за своїм змістом спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів (С. Мусійчук [30]); базові або ж класичні дисципліни, які забезпечують ґрунтовну
змістову підготовку студентів у траєкторії
обраної спеціальності та специфіки навчального закладу, формують свідомість, обізнаність і професійну компетентність майбутніх
дипломованих фахівців (І. Коханова [31]).
Обговорення проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців
освітньої системи у процесі вивчення фахових дисциплін реалізовували у своїх працях:
Л. Іщенко [7], В. Курок [10], Л. Машкіна [14],
І. Розмолодчикова [16], С. Тихолаз [23] та інші
учені. Визначальним у цих розвідках є узгодження проблеми загальної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до
професійної діяльності й встановлення педагогічних умов стосовно формування їх професійної компетентності.
Фахівець І. Розмолодчикова вважає, що процес вивчення фахових дисциплін повинен
змістовно поєднувати етапи базової педагогічної освіти та практичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей [16, с. 12].
За такого сценарію процес вивчення фахових
дисциплін С. Тихолаз розглядає як сукупність
інтегративних видів діяльності: навчальної
(лекції, семінари, лабораторні роботи), квазі3016
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професійної (аналіз ситуацій. кейс-метод, фахові та рольові ігри), навчально-професійної
(виробнича практика, дослідна робота) [23,
с. 167-168].
Зі свого боку Л. Загородня [6, с. 72] зосереджує увагу на тому, що згідно до результатів
проведеного дослідницею аналізу фахових
дисциплін за спеціальністю 012 «Дошкільна
освіта» більшість фахових дисциплін, окрім
педагогіки вищої школи і актуальних проблем дошкільної освіти, у більшій мірі спрямовані на формування різновидів професійної компетентності вихователів, аніж функціональних якостей методистів та директорів
дошкільних виховних закладів.
Водночас І. Царенко [32] наголошує на тому,
що модель традиційного навчання фахових
дисциплін у педагогічному ЗВО полягає у засвоєнні на лекціях та під час практичних занять або самостійної роботи «готових знань»,
які здебільшого мало пов’язані із майбутньою
фаховою діяльністю. Між тим знання необхідні педагогу не для їх накопичення, а для
подальшого застосування через формування
умінь та навичок із використання масиву набутих у ЗВО знань.
Аналіз планів освітнього процесу із підготовки бакалаврів спеціальності 012 «Дошкільна
освіта» визнає можливість виокремити ті навчальні цикли, вивчення яких має якнайбільшою мірою визначати зростання рівня
професійності компетентності майбутнього
вихователя, аніяк не нівелюючи при цьому
значення інших дисциплін загальної чи-то
професійної підготовки.
Позначений загальний підхід у нашому дослідженні може бути звуженим до трьох найістотніших, на наш погляд, специфічних педагогічних умов:
1. Суттєве збагачення змісту фахових дисциплін, пов’язаних із опануванням інноваційних
технологій в освіті, що дозволить модернізувати навчальний процес підготовки вихователів за напрямом технологізації їх професійної компетентності співвідносно зі змінами у
соціально-психологічному «портреті» дошкільника.
2.
Налагодження
творчого
освітньовиховного середовища, зорієнтованого на формування у студентів креативного підходу до
навчання, що за результатами передбачає розвиток у майбутніх вихователів здатності виSection “Education”
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находити нестандартні і неочікувані підходи
до вирішення тих або інших педагогічних завдань.
3. Поліпшення методичного упорядкування
самостійної роботи студентів, що має призвести до розвитку пізнавальної самостійності
студентів й формування у майбутніх вихователів позитивної мотивації по відношенню не
лише до процесу навчання, а й до подальшої
професійної діяльності,
Далі більш детально означимо сутність кожної із специфічних педагогічних умов, що має
бути доречним задля виявлення впливу специфічних умов на рівень професійної компетентності майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти за процесом їх навчальновиховної підготовки у системі ЗВО. Такий
підхід є цілком логічним, адже за Л. Іщенко
термін «педагогічні умови» розглядається у
сучасній освітній науці як компонент педагогічної системи, що впливає як на її особистісні, так і на процесуальні аспекти [7, с. 82].
Умова перша: Суттєве збагачення змісту фахових дисциплін, пов’язаних із опануванням
інноваційних технологій в освіті.
Сучасний період розвитку життєдіяльності
суспільства є тісно пов’язаним із масштабним
приведенням в соціально-освітню систему
інноваційних перетворень інформаційнопрофесійного наповнення. Глобальне розповсюдження інформації і навчальних повідомлень є, за думкою В. Курок [10, c. 263], процесом входження у суспільно-національний
освітній простір, що супроводжується значними змінами у процедурі підготовки майбутніх педагогів, пов’язаними із внесенням коректив у методи і технології навчальної взаємодії викладачів і студентів.
Між тим поряд зі збагаченням, оновленням,
перетворенням змісту існуючих (класичних)
фахових дисциплін у навчальних планах закладів вищої освіти, що готують майбутніх
вихователів, можуть з’являтися й оригінальні
спецкурси чи спеціально розроблені дисципліни вільного вибору студентів, побудовані у
формі модульного структурування на основі
авангардних світових практик. Залучення в
освітній процес позначених навчальних форм
обумовлено зростанням статусу творчої компоненти освіти, яка передбачає активізацію
учасників процесу навчання з одночасним
зростанням креативно-пошукової самостій3017
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ності студентів. У цьому напрямі залучення
інноваційних технологій, серед яких найбільш дієвими є активні та інтерактивні методики навчання, має стати важливим підґрунтям для нарощення плідної взаємодії викладача зі своїми студентами.
У відповідності до приведеного раніше, реалізація специфічної педагогічної умови суттєвого збагачення змісту фахових дисциплін,
пов’язаних з опануванням інноваційних технологій в освіті, передбачає коригувальне
доповнення змістового наповнення фахових
дисциплін в частині оновлення, актуалізації й
вдосконалення їх навчального матеріалу та
методичних рекомендацій, що, зрештою, має
стати до нагоди у підготовці кваліфікованих
вихователів дошкільної освіти, які спроможні
вирішувати нетипові фахові-практичні й творчо-пошукові завдання.
Умова друга: Налагодження творчого освітньо-виховного середовища, зорієнтованого
на формування у студентів креативного підходу до навчання.
Вибір наданої специфічної педагогічної умови обумовлюється актуальністю середовищного підходу в освіті та базується на сприйнятті середовища як такого, що створює комфортну атмосферу для існування та розвитку об’єкта або суб’єкта [20, с. 137]. З приведених позицій освітнє середовище корелюється
з таким визначенням, як «дійсність, за якої
відбувається діяльність людини, яка є спрямованою на утворення чогось». З цим твердженням погоджується С. Гессен, коли стверджує про те, що освітнє середовище – це таке
середовище, у якому особистість навчається
не тільки-но вільному вибору напрямів досягнення визначеної мети, а й сама приймає участь у досягненні результату[3, с. 64].
Середовище, яке оточує суб’єкта в навчальновиховному закладі, є, згідно з трактовкою
Д. Ротфорт [33], і освітнім, і виховним середовищем. Освітнє середовище у цьому ракурсі
розглядається як цілісність спеціально організованих умов розвитку особистості. Виховне середовище – це сукупність обставин, що
так чи інакше впливають на особистісний розвиток певного суб’єкта й сприяють його
входженню у сучасну культуру. У цьому разі
під освітньо-виховним середовищем учена
визнає спеціально організовану педагогічну
взаємодію чи-то структуровану систему педагогічних факторів та умов формування соSection “Education”
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ціально-професійного рівня окремо взятого
суб’єкта громадської спільноти, як майбутнього сертифікованого фахівця у певній галузі суспільно-освітнього розвитку країни.
За традиційної концепції функція навчання
обумовлює надання викладачем тій або іншій
студентській аудиторії свого (певною мірою
суб’єктивного) бачення фахової проблеми у
вигляді заздалегідь сформованого масиву
знань та утворення на їх основі новітніх умінь
і навичок. У такий спосіб, за думкою
І. Скоморовської [34], викладач є суб’єктом
навчання, тобто продуцентом інформації, а
вже студенти виступають у ролі об’єктів професійного впливу викладача, як набувачі навчальної інформації, залишаючись при цьому
пасивними слухачами, які мають сприймати,
засвоювати та відтворювати фахову інформацію, практично не маючи можливості задіяти ресурс своєї особистої пізнавальної активності.
Розв’язати сформовану проблему дозволяє
налагодження творчого освітньо-виховного
середовища,
яке,
за
трактуванням
В. Ковальчук [35], визнається як відносно цілісна частина взаємодії педагога, що визнає
творчий пошук шляхів нівелювання тих чи
інших негативних чинників розвитку особистості та оптимізує її зростання як носія кращого духовного здобутку людства. Доленосними завданнями у такому пошуку є: надання суб’єкту навчання життєво необхідних
знань, умінь і навичок; формування здатності
вирішувати нетипові педагогічні завдання,
запроваджувати новітні інформаційні технології; бути мобільним суб’єктом, здатним
адаптуватися до складних, постійно змінюваних умов освітнього простору.
Творче освітньо-виховне середовище має
ефективно підтримувати розвиток у студентів креативного підходу до процесу навчання,
що пов’язано із оволодінням майбутніми вихователями навичок творчого мислення. На
думку К. Приходченко [36] творче освітнє середовище залучене супроводжувати перехід
від репродуктивного засвоєння знань до активної творчої взаємодії. Разом з тим І. Корякіна наголошує на тому, що провідною психолого-педагогічною проблемою освіти стає
як заохочення, так і спрямування творчого
розвитку особистості [9, с. 254].
Аналіз наведеного вище подає можливість
вивчати творче освітньо-виховне середовище
3018
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як певну сукупність методологічних позицій,
особливостей, варіацій і різновидів, здатних
до змін у різних освітніх галузях, які займаються навчанням й вихованням індивідуумів,
а так само досліджувати педагогічнозагальне в частині особистісно-творчого
сприйняття світу окремими особистостями.
За такого вияву творчого освітньо-виховного
середовища важлива роль буде належати викладачу, як педагогічному суб’єкту певної
освітньої стратегії. Термін «стратегія» у такому розумінні слід сприймати як спосіб дій
чи-то лінію поведінки суб’єкта; механізм досягнення цілі; загальний план певної діяльності.
У якості проміжного підсумку приведених роздумів коректно стверджувати, що пріоритетним завданням створення творчого освітньо-виховного середовища є забезпечення
кожного студента прийомами урахування його інтересів, здібностей і можливостей, у т. ч.
здатності до рефлексії, самовизначення й самоорганізації. За озвученого контексту виходить, що будь-яке творче освітньо-виховне
середовище тільки-но тоді матиме вплив на
формування професійної компетентності
суб’єкта, коли такий суб’єкт вибере дане середовище орієнтиром у нинішньому навчанні
та подальшій фаховій діяльності і розпочне
активно самореалізовуватися у структурі середовищного конструкту. Результатом особистісного творчого самопошуку має стати
формування «креативності» чи-то «педагогічної креативності», як: системи здібностей
майбутнього педагога; здатності особистості
відмовитися від стереотипних способів мислення; властивості суб’єкта, що так або інакше впливає на творчу продуктивність;
сприйнятливості педагога до нових ідей; творчого потенціалу індивіда, що виявляється не
лише в оригінальних продуктах власної діяльності, а у мисленні, почуттях, спілкуванні з
іншими людьми; спроможності швидко та не
ординарно розв’язувати проблемні ситуації.
Значимість конструювання педагогічної креативності майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти вивчали у наукових працях
О. Листопад [11] та інші вчені. У цих і багатьох
інших розвідках дослідники педагогічної галузі відзначають, що на сьогодні педагогіка
повинна бути спрямована на розвиток творчої, креативної особистості на засадах гуманітарно-освітньої парадигми.
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Водночас О. Листопад наголошує на існуючих
відмінностях у педагогічній творчості вихователя дошкільного освітнього закладу і вчителя середньої школи, які є пов’язаними із:
виконанням професійних функцій, метою та
змістом завдань, особливостями взаємодії та
спілкування із дошкільниками, суворим режимом дня тощо. Такі особливості майбутньої професійної діяльності вихователя вбачають і наявні відмінності у формуванні професійної компетентності, точніше на розподіл окремих видів компетентностей (когнітивної, знаннєвої, комунікативної, творчої,
психологічної, креативної, організаційної та
інших) за формою подання, часовими нормативами, структурою занять тощо [11, с. 5982].
У якості підсумовуючого судження маємо висловити думку про існуючу в сфері підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти суперечність між сучасними запитами суспільства у креативному, неординарному і прогресивному випускникові закладу
вищої освіти та фактичною навчальновиховною системою таких закладів зі своєю
націленістю
на
підготовку
педагогіввиконавців теоретичного спрямування, ігноруючи при цьому масштабний розвиток їх
креативного потенціалу.
Виконання педагогічної умови налагодження
творчого освітньо-виховного середовища,
зорієнтованого на формування у студентів
креативного підходу до навчання, уможливлює формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти спроможності винаходити нестандартні, нетипові та неординарні рішення у складних обставинах дошкільного навчання і виховання.
Умова третя: Поліпшення методичного упорядкування самостійної роботи студентів (за
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»).
Сприймаючи обумовлену вище необхідність
щодо формування у майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти здатності до креативного підходу в межах вибраної ними
професії, педагогічно-виховна система ЗВО
повинна винаходити та реалізовувати інноваційні форми організації творчої діяльності
студентів, у т. ч. на засадах всебічного структурного розгалуження їх самостійної роботи
за напрямом технологізації професійної підготовки кваліфікованих педагогів.
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З цього приводу В. Нагаєв [37] визнає, що в
умовах технологізації самостійної роботи
студентів викладач має стати каталізатором
навчально-творчої діяльності, а генератором
ідей – креативні якості студента, що в інтегральній єдності цільової навчальної програми забезпечить фахову самореалізацію індивіда та формування творчого компонента
професійної компетентності фахівця. Позначена самостійність або індивідуалізація в роботі дозволить студентові відпрацьовувати
набуття професійних знань умінь і навичок
без допомоги ззовні від викладача-куратора,
а більшим виміром покладатися як на особисті здібності, так і на здатність до організації
власної навчальної процедури.
Між тим самостійність майбутніх вихователів
у навчанні не є їх особистою і безконтрольною справою. Управління самостійною роботою обов’язково повинно передбачати керівництво освітньою діяльністю, визначення
об’ємів професійного матеріалу, формування
доступного методичного супроводу і встановлення дієвого зворотного зв’язку на підставі
проявів функції саморефлексії. За концептуальним напрямом структуризації ефективного
здійснення студентами самостійної роботи,
має бути проведеною, за думкою вчених, зміна існуючої парадигми освіти, згідно до якої в
центрі педагогічної системи перебуватиме не
заклад вищої освіти чи викладач, а студент,
як продовжувач буття суспільства.
Зокрема, Л. Врочинська [38] обумовлює актуальну залежність рівня освіченості, вихованості, розвитку майбутнього покоління від
підготовки вихователів закладів дошкільної
освіти, адже саме дошкільний вік є основою
формування особистості майбутнього громадянина країни. Важливість підготовки вихователів розглядається у співвідношенні із самостійною навчально-розвивальною творчою діяльністю студентів під час формування
їх професійної компетентності за умови поліпшення методичного упорядкування самостійної роботи.
У трактуванні словникового ресурсу поняття
«упорядкування» визначається як: доведення
чого-небудь до визнаного ладу та встановлення належного порядку у чомусь; гарно налаштоване середовище для сприйняття чогось; систематизація і складання у заданій
послідовності навчального матеріалу [21,
с. 467]. Категорія «методичний» визнається
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як такий , що відноситься до методики, та визначається як той, що здійснюється за визнаним планом, цілком послідовний й організаційно систематичний [19, с. 692].
Отже, поняття «методичне упорядкування»
можна визначити як відповідно налаштоване
середовище для набуття студентом професійної компетентності й складання в обумовленому трактуванні навчального матеріалу,
що відноситься до методики послідовного і
систематичного набуття фахових знань.
Самостійна робота майбутніх вихователів
може базуватися на їх навчально-творчій діяльності, яка стосується опрацювання окремих
змістовних модулів, що є продуктом відповідного методичного супроводу. У такий спосіб
викладач має статус консультанта, що розробляє методичні рекомендації, коригує їх змістовну частину, підказує та виконує інші навчально-дидактичні функції.
Передуючий аналіз навчальних планів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», сформованих відповідно до стандарту вищої освіти,
дозволяє виявити дисципліни найбільшої
впливовості на розвиток здатності студентів
до творчо-розвивальних інновацій у системі
дошкільної освіти. Однією з таких дисциплін.
впроваджених у напрям підготовки майбутніх вихователів, визнано курс «Інноваційні
технології в освіті» чи «Інноваційні технології
в дошкільній освіті». За проходження поданого курсу, що за навчальних планів опановується після засвоєння алгоритму фахових методик дошкільної освіти, студенти форматують інструментарій поглиблення та розширення технологічних інноваційних прийомів,
як раціональних механізмів та засобів креативно-розвивальної професійної діяльності.
Додатки, методичні вказівки чи методичні
рекомендації до вказаного курсу спрямовані
на більш ґрунтовне засвоєння основних технологій у сфері здійснення професійної діяльності, здобуття психологічної готовності до
сприйняття новітніх освітніх підходів, розвитку творчої толерантності. Не зважаючи на
різні формати провадження самостійної роботи, студенти творчо аналізують актуальні
технології дошкільної освіти та пропонують
свої варіанти їх практичної реалізації.
Л. Машкіна з цього приводу відзначає, що
майбутні вихователі дошкільних закладів повинні вміти працювати в ринкових умовах,
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виказувати професіоналізм і творчий підхід
до вирішення освітніх проблем, бути ініціативними та здатними використовувати інноваційні педагогічні технології [14, с. 115].
Узагальнення приведених міркувань та визначень наукової періодики надає можливість стверджувати, що провадження студентами самостійної роботи щодо опанування
прогресивних інноваційних технологій в дошкільній освіті спричиняє значний вплив на
процес їх професійної підготовки та конкурентоспроможність у майбутній фаховій діяльності.
Запровадження педагогічної умови поліпшення методичного упорядкування самостійної роботи студентів за фактом має приз-
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вести до розвитку пізнавальної самостійності
майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти та формування у сучасних студентів
позитивної мотивації стосовно не тільки до
процесу навчання, а й до професійної діяльності як такої.
ВИСНОВКИ
Зазначені специфічні педагогічні умови
сприяють підвищенню рівня сформованості
професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти і мають
бути покладеним в основу проектування відповідної педагогічної моделі.
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