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1ННОВАЦ1ЙН1 ПЕДАГОГ1ЧН1 ТЕХНОЛОГИ В П1ДГОТОВЦ1 МАГ1СТР1В 

У cmammi розглянуто напрями вдосконалення тдготовки мaгicmрiв у педагог^ 
чних ВНЗ. До цих нaпрямiв вiднеcено: формування освМшх програм вiдповiдно до пре-
дметног гaлузi магктранта та використання шформацтно-комушкацтних техноло-
гт. Виокремлено умови, що дозволяють полтшити тдготовку мaгicmрiв педaгогiчног 
освти. 

Ключовг слова: тдготовка мaгicmрiв, профестна освта, технолога навчання, 
розвиток компеmенmноcmi. 

Постановка проблеми. У сучаснш вищш професшнш о с в т ниш вщбуваються 
суттевГ змши, з у м о в л е т розвитком основних свГтових тенденщй. По-перше, освГта набу-
вае транскордонного характеру, що передбачае зникнення наявних кордошв мГж свГтом 
пращ та свГтом освГти, утверситетом i майбутшм мюцем роботи випускника i , природно, 
географГчних кордонГв. По-друге, професшна освГта нинГ е реально неперервною освГтою 
людини. Ц1 тенденцп змГнюють i наше уявлення про сучасну професшну пГдготовку фа-
хГвця [1; 2]. 

Так, наприклад, утверситетська професГйна освГта е "сходинкою" в системГ непе-
рервно! освГти; етапи навчання в унГверситетГ нинГ бГльш короткотермшовГ Вища освГта 
в унГверситетГ дозволяе повною мГрою реалГзувати щею ГндивГдуального освГтнього ма
ршруту, оскшьки пГсля кожного ступеня студент здшснюе власний вибГр - чи продовжу-
вати освГту одразу пГсля завершення вщповщного етапу або спочатку одержати певний 
професшний досвГд. СпостерГгаеться значна диверсифшащя студентського контингенту, 
насамперед, за рахунок появи тих, хто використовуе "другий шанс"; тих, хто змшюе 
сферу дГяльностГ або потребуе пГдвищення квал1фшацп. Вщбуваеться i диверсифГкацГя 
форм навчання, що мютить рГзнГ моделГ очного, заочного та дистанцГйного навчання. 

Як вщомо, в 90-х роках Х Х ст. у вГтчизнянш системГ освГти вщбулися суттевГ з м ь 
ни - з 'явилася можливГсть переходу на рГвневу освГту [2]. Тому проблема т д г о т о в к и ма
гистрГв стала шноващйним завданням для системи вищо! педагогично! освГти. 

Анал1з попередн1х досл1джень. Проблему т д г о т о в к и магистрГв у сучасних вищих 
навчальних закладах розглядали у сво!х працях знанГ науковцГ Украши i Роси: 
В.Григор'ев, О.Гура, М.Згуровський, 1.Зязюн, В.СелГн, Т.Сущенко та Гн. Використання 
нових шформащйних технологГй у навчальному процесГ розглядають В.Биков, 
М.Жалдан, 1.А. Зимняя, М.КадемГя, М. Козяр, Н.Морзе, I. Роберт, В.Солдаткш, Ю.Триус, 
М.Шут та Гн. Зокрема, поки що актуальною залишаеться проблема використання шфор-
мащйно-комушкащйних технологГй у шдготовщ магистрГв педагогично! освГти. 

У зв 'язку з цим метою ще! статтГ ми визначили: розгляд можливостей i особливо-
стей застосування сучасних ГнформацГйних технологГй у процесГ т д г о т о в к и магистрГв 
педагогично! освГти у вщповщних утверситетах . 

Виклад основного матер1алу. Переваги магистерсько! т д г о т о в к и очевиднГ По-
перше, сучасна магистратура забезпечуе гнучюсть i можливГсть в оперативнш пГдготовцГ 
фахГвцГв за напрямами модершзацп загально! середньо! освГти. По-друге, фундаменталь 
зацГя магистерсько! освГти, з одного боку, i практична спрямоватсть , з Гншого боку, до
зволяють забезпечити реальну ГнтеграцГю науки i практики в освГтньому процесГ ВНЗ. 
По-трете, розробка у т в е р с и т е т о м магГстерських програм е суттевим фактором обнов-
лення педагогично! професшно! освГти. 
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Невипадково мапстерсью програми користуються значною популяршстю не тГль

ки у випускникГв бакалаврату. НинГ можна виокремити декшька категорГй потенцГйних 
суб'ектГв магистерсько! освГти. По-перше, це працюючГ, досить молодГ люди, якГ намага-
ються досягти нових висот у свош професп педагога. Це найбГльш численна група. По
друге, педагоги шкш i дошкГльних установ, якГ не мають професшжл педагогично! освГти, 
але працюють у навчальних закладах. По-трете, це поки ще нечисленна група молодих 
викладачГв непедагопчних ВНЗ, якГ не мають педагогично! освГти. Останшм часом стала 
формуватися ще одна група потенцГйних студентГв магистратури. Це досить дорослГ лю
ди, якГ намагаються зберегти свое робоче мюце, i тому за вимогою працедавця приходять 
в ушверситет для здобуття освГтньо-квалГфГкацГйного рГвня "магистр". 

Визначимо умови, необхГднГ для усшшно! реалГзацп освГтнГх програм магистрату
ри в педагогичному унГверситетГ: 

• високий рГвень професшно! компетентностГ викладача вищо! школи, орГен-
тованого на рГзномаштш формати i контексти взаемодп з магГстрантами; 

• сприяння побудовГ кожним магГстрантом ГндивГдуального освГтнього мар
шруту, в якому значне мюце посщае дослГдницька практика, що дозволяе студенту вклю-
читися в розв'язання актуальних проблем освГти; 

• наявнють розроблено! системи монГторингу освГтнього процесу в магистра-
турГ, орГентовано! на фГксащю змГн в ГндивГдуальному становленш професГонала; 

• науковий та науково-методичний супровщ освГтнього процесу (в тому чис-
лГ шляхом створення науково-методично! й шформащйно! бази даних); 

• активГзащя використання рГзноманГтних ресурсГв професшно-освГтнього 
середовища унГверситету. 

ЗмГнюються i технологи пГдготовки магГстрГв [3; 4], серед яких треба особливо за-
значити можливост ГнформацГйно-комунГкацГйних i гуманГтарних технологГй. Спочатку 
виокремимо функцп гуманГтарних технологГй навчання: 

• шГщювання активностГ студентГв; 
• оснащення способами продуктивно! дГяльностГ, пращ з рГзномаштними шфо-

рмащйними текстами; 
• стимулювання ГндивГдуального вибору та мотиваци творчостГ; 
• забезпечення розвитку критичност мислення, обмГну цшнюними судженнями; 
• активГзацГя спГвробГтництва в колективнш працГ; 
• тренГнг моделей етичних стратегГй поведГнки i комушкативних умГнь; 
• допомога в управлшш власною самостГйною дГяльнГстю, одержання "Я- повь 

домлень". 
Навчання в магГстратурГ мае оргашзовуватися не лише шляхом передавання пев-

но! шформацп, а й включенням студентГв у контексти науково! роботи з вибором власно! 
особисто! та науково-етично! позици, що передбачае вГдкритисть дГалогу "викладач-
магГстрант"; розвиток критичностГ, рефлексивносп мислення та мотиваци до групового 
спГвробГтництва та комушкаци. 

Щ о стосуеться функцп ГнформацГйно-комунГкацГйних технологГй (1КТ) у шдгото-
вцГ магГстрГв, то вони орГентують студентГв: на шзнання теоретичних основ сучасних ш -
формацГйних технологГй, що постГйно оновлюються, i широке використання засобГв ш-
формацГйних технологГй в освГтГ; концепцп компетентнГсного пГдходу, який передбачае 
готовнють створювати i використовувати ГнформацГйнГ ресурси в реальному навчально
му процесГ освГтнГх установ рГзних тишв; особиспсно орГентоване навчання, що реалГзу-
еться створенням шдивщуальних траекторГй навчання в умовах технологичного шформа-
цГйного простору з використанням ГнновацГйних спецГалГзованих середовищ; проблемы 
технологи навчання, що сприяють розвитку готовности до науково-дослщницько! дГяль-
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носл , яка потребуе творчого т д х о д у щодо одержання нових результатив у галузГ шфор-
матизаци навчання, ГнновацГйних тдходдв, методГв i продуктГв. 

У щлому процес навчання в мапстратурГ мае бути спрямованим на формування в 
студентГв загальнокультурних i професшних компетенцГй, передбачених освГтнГми стан
дартами. Змют навчання, його методи, форми i засоби акцентованГ на шноващйнГ тенде-
нцП розвитку вищо! педагогично! освГти. 

Пщготовка магГстрГв спрямована на подолання неузгодженост моделГ пГдготовки 
та динамши розвитку предметно! галузГ, врахування потреб сучасного ринку пращ, у то
му числГ поява нових тишв освГтнГх установ, пов'язаних з шформатизащею освГти. 

Сучасна структура ринку пращ передбачае у випускниюв магистратури необхщ-
нГсть: знати характеристики сучасних засобГв, способГв i методГв формування, опрацю-
вання, зберГгання i передавання шформацп; особливост !х застосування в о с в т ; вмГти 
застосовувати сучаснГ ПКТ для розв'язання завдань вГдповГдно до вимог сучасного ринку 
пращ; володГти методами розроблення та впровадження засобГв ПКТ у рГзш сфери людсь-
ко! життедГяльностГ. 

У зв 'язку з цим, з нашо! точки зору, можна визначити одну з найважливГших про
блем пГдготовки магГстрГв у педагогГчнГй галузГ - забезпечення такого рГвня, який дозво
лив би !м у свош майбутнш професшнш дГяльностГ швидко адаптуватися до шноващй у 
галузГ шформащйних технологГй i навГть бути готовими вести заняття за програмою, до-
корГнно вщмшно! вГд те!.', за якою навчали самого педагога. 

СитуацГю ускладнюе доступнють рГзномаштно! шформацп з м е р е ж 1нтернет, що 
створюе Глюзорне уявлення в студентГв про простоту здобуття знань, умшь i навичок для 
розв'язання предметних завдань. Це знижуе вмотивованють до самостшно! навчально-
дослщницько! роботи i породжуе проблеми засвоення змГсту. 

Ключовою ланкою, що створюе умови для забезпечення пГдготовки магГстрГв, е 
технологичнють процесу. Зазначимо, що технологичнють як характеристика властива ш -
форматищ як науцГ i як навчальнш дисциплГнГ. 

ТехнологГчнГсть е сутнГсною характеристикою науково! галузГ шформатики (сис
теми, алгоритми, формальш структури, моделГ, мови, програми, засоби ГнформацГйних 
технологГй тощо), що досить природно дозволяе використовувати педагогГчнГ технологи 
в процесГ навчання магГстрГв педагогично! освГти. 

На думку багатьох дослщниюв, основний недолГк традищйних "нетехнологичних" 
методик навчання полягае в малш керованосп процесом навчання, суб'ективнш i епГзо-
дичнГй перевГрцГ засвоеного. 

Для дГагностично! постановки цГлей навчання може бути використана таксономГя 
Дж. Блума для визначення спГввГдношення мГж категорГями цГлей навчання i вщповщни-
ми ключовими компетенцГя ми студента, що дГагностуються з урахуванням дослщжува-
ного предмета навчання - ГнформацГйних технологГй в о с в т . 

У будь-якш педагогГчнГй технологи пГдготовки можна виокремити таю етапи: дГа-
гностичний, проектувальний, аналГтичний. У процесГ проектування технологи пГдготовки 
магГстрГв можна виокремити вщносно незалежш блоки навчання, визначити !х послГдов-
нГсть, виокремити змГст i зазначити основнГ види навчально! дГяльностГ студентГв вГдпо
вГдно до найважливГших компетенцГй. 

Перший блок здшснюеться переважно у формГ сшвбесщи з магистрами,в рамках 
якого визначаються напрями дослщжень i формуеться ГндивГдуальний освГтнГй маршрут. 
У цьому блощ значущГ проблеми i поняття предметно! галузГ магистранта можуть бути 
викладеш викладачем у формГ лекци. 

Другий блок передбачае самостшну роботу студентГв щодо освоення змГсту, ш -
струментальних ГнформацГйних технологГй, що використовуються для розв'язання про-
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фесшних завдань у Ц Г Й сферГ. СамостГйна робота студентГв здшснюеться пГд керГвницт-
вом викладачГв, що передбачае консультування i поточний контроль. 

У третьому блоцГ в рамках шдивщуально! чи групово! самостийно! роботи студен-
ти реалГзують проекти, що орГентованГ на розв 'язання професшних педагогГчних завдань 
з використанням засобГв ПКТ. Проектна дГяльнють е провщною для б ш ь ш о с л навчальних 
предметГв як сучасний пщхщ щодо створення ГнформацГйних моделей, ресурсГв, техно
логГй. Мета проектно! дГяльностГ - сприяти розвитку професшних i спещальних компе
тенцГй, характерних для пГдготовки фахГвця, а також здатност до творчостГ, що необхщ-
на фахГвцям для розробки ГнновацГйних освГтнГх ресурсГв. 

Завершальним етапом пГдготовки е аналГтичний етап, який мГстить зовнГшню (ек-
спертну) i рефлексивну (студентами) ощнки готовностГ випускникГв до здшснення о с в т 
ньо! дГяльностГ Гз широким використанням засобГв ПКТ в рГзних установах: школах, ВНЗ, 
системГ додатково! та професшжл освГти. 

Концептуальною методолопчною основою запропонованих технологГй навчання е 
компетентнюний шдхщ, особистГсно орГентоване навчання, модульна побудова навчаль
ного плану та навчальних програм. Вщповщно до принцишв компетентнюного пГдходу 
дГагностичнГсть цГлей навчання досягаеться завдяки зазначеному перелГку компетенцГй, 
якими мае володГти випускник, i методГв оцГнювання !хньо! сформованостГ 

У чисельних педагогГчних дослГдженнях визначено основы методологичт вимоги, 
яким мають задовольняти педагогГчнГ технологи: концептуальнГсть, системнють, керова-
нГсть, ефективнГсть, вГдтворюванГсть. 

Характеристиками педагогично! технологи для пГдготовки магГстрГв за напрямом 
"ПедагогГчна освГта", в першу чергу е: побудова навчального процесу на випереджуваль-
н ш основГ; розгляд у процесГ навчання проблемних ситуащй; побудова навчального ма
терГалу з урахуванням особистГсно! значущосл , здГбностей та штересу студентГв; реаль 
защя навчального процесу переважно в ддалоговш формГ; використання групових форм 
навчання. 

Вщповщно до вищесказаного, у структурГ програм пГдготовки можна виокремити 
три модулГ, кожний з яких орГентований на переважний розвиток одше! з виокремлених 
груп компетенцГй (в галузГ педагогично! дГяльностГ, науково-дослщно!.', методично!, 
управлшсько! та проектно! дГяльностГ), що визначае вимоги до цГлей конкретних застосо-
вуваних технологГй навчання. 

Мета навчання першого модуля "НауковГ основи i методология сучасних Гнформа
цГйних технологГй" - розвиток у студентГв загальнонаукових компетенцГй в галузГ Гнфор
мацГйних технологГй, а також розвиток професшних педагогГчних компетенцГй. Цей мо
дуль узагальнюе i завершуе пщготовку в галузГ шформатики як науки, що розвивае у 
студентГв, насамперед загальнонауковГ компетенци, робить суттевий внесок у розвиток 
професшно! компетенци. 

Другий модуль "Сучасш ПКТ в о с в т " орГентований на оволодшня студентами су-
часними технологиями та засобами розроблення, оцГнювання, впровадження та викорис
тання ПКТ в о с в т . Концептуально технологГя навчання в рамках даного модуля провщ-
ним завданням передбачае розвиток умшня розробляти проекти, насамперед таю, що по-
в'язаш з використанням засобГв ГнформацГйних технологГй в о с в т . Розвиток компетенцГй 
в цьому модулГ передбачае сформованють у студентГв компетенцГй у теоретичнш сферГ 
як основи, що необхщна для реалГзаци ГнформацГйних освГтнГх ресурсГв на практищ. 

Третш модуль пГдготовки - "Сучасш технологи та методики навчання 
ПКТ". Усшшнють освоення дисциплш цього модуля передбачае стшке володшня студен
тами понятшним ядром, сформованим у першому i другому модулях. Це необхщно для 
розвитку професшних компетенцГй, що передбачають сформованють у студентГв ком-
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плексу знань i вмшь штерпретацп сучасних наукових знань у галузГ шформатики в сферу 
методично! дГяльностГ. В процесГ освоення цього модуля студент зможе уточнити профе-
сшний вибГр, зорГентуватися на наукову або практичну дГяльнють. 

Технологи навчання в концептуальному п л а т в цьому модулГ вщображають Где! 
компетентнюного т д х о д у та його реалГзащю у вищш о с в т . Вони мають орГентувати 
студента на те, що ц ш сучасно! середньо! освГти формуються з урахуванням актуалГзаци 
життевого досвГду учнГв, необхГдностГ застосування на практищ здобутих знань i 
вмшь. Прийняття запропонованого пГдходу допоможе студентам магютратури розробля-
ти навчальш програми з використанням 1КТ, що мають дГяльнюну спрямованГсть з мож-
ливГстю прогнозування планованих результатГв навчання через систему взГрщв дГяльнос
тГ (у тому числГ, навчальних завдань, розв 'язання яких учнем свщчить про виконання 
ним вимог програми). 

Описана вище технологГя пГдготовки, що включае вщповщш технологи навчання 
(проблемне, рефлексивне, розвиток критичного мислення, широке використання засобГв 
ГнформацГйних технологГй, можливостей глобального шформащйного простору, викори
стання методГв активного навчання тощо), спрямована на розвиток загальнокультурних 
та професшних компетенцГй i досвГду глибокого засвоення наукових понять i методГв у 
галузГ ПКТ та мГждисциплшарних понять. Це створюе основу дня неперервно! освГти у 
рамках майбутньо! професшжл дГяльностГ, орГентуе майбутнього фахГвця на потреби су
часного ринку пращ. 

СпецифГка змГсту та технологГй навчання за освГтньою програмою дозволить ви-
пускникам розробляти: 

•S освГтнГ програми пГдготовки в рГзних галузях i сферах життедГяльносп; 
•S навчальнГ матерГали для школярГв i студентГв; 
•S шформащйш освГтнГ ресурси на пГдтримку рГзних шкшьних предметГв i вузГв-

ських дисциплГн; 
•S ГнформацГйнГ системи (розроблення, впровадження, супровГд) для розвитку 

шноващйного освГтнього простору; 
•S мГждисциплГнарнГ штерактивш ГнформацГйнГ освГтнГ ресурси, що реалГзують 

рГзнГ моделГ навколишнього свГту. 
Вщповщно до сучасних вимог навчальний процес мае здшснюватися в умовах ро-

звиненого шформащйного освГтнього простору. Це дозволить студентам брати участь в 
формуванш шдивщуальних освГтнГх маршрутив на в а х етапах пГдготовки: бакалаврат, 
магистратура, докторантура. 

Результата навчання показують, що обов'язковою умовою усшшно! пГдготовки 
магГстрГв в рамках шдивщуально-орГентованого освГтнього процесу, що передбачае з б ь 
льшення частки самостшно! роботи студентГв, е використання якюних, спецГалГзованих 
електронних освГтнГх ресурсГв. Подана в ресурсах детальна шформащя про освГтнГ про
грами, модулГ, навчальнГ курси допоможе студенту зрозумГти статус кожно! дисциплши в 
загальнш програмГ пГдготовки магГстра, усвГдомлено вибрати варГативш модулГ i дисцип-
лши, зорГентуватися в тематицГ магютерсько! дипломно! роботи, одержати консультацГю 
в будь-якого викладача ВНЗ. Це пщвищить рГвень пГдготовки в цГлому i магютерського 
дослГдження дипломно! роботи як провщно! форми пщсумково! атестацп. 

Висновки. Отже, переваги магютерсько! пГдготовки очевиднГ. По-перше, сучасна 
магистратура забезпечуе гнучкють та мобшьнють в оперативнГй пГдготовцГ фахГвцГв за на-
прямами модертзаци освГти. По-друге, фундаменталГзащя магютерсько! освГти, з одного 
боку, дозволяе забезпечити реальну штегращю науки i практики в освГтньому процесГ 
ВНЗ. По-трете, розробка навчальним закладом програм магютерсько! пГдготовки е сутте-
вим фактором оновлення вищо! професшно! освГти. По-четверте, використання в навчаль-
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ному процесГ сучасних ГнформацГйних технологГй дае можливГсть не лише полшшити 
якГсть освГти, а й привчити випускниюв до використання !х у свош подальшш робот . 
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