
Проект 

Науково-дослідна тема кафедри теорії та історії педагогіки: 

«Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти 

в умовах євроінтеграції»(2015-2020 рр.). 

  

Актуальність теми 

    Інтеграція вітчизняної освіти в Європейський простір стала рушійною 

силою реформування вищої освіти, підвищення її якості як основного 

критерію ефективності цього процесу. Сучасне розуміння поняття «якість 

освіти» визначається як комплекс характеристик освітнього процесу, що 

зумовлюють послідовне та ефективне на практиці формування 

компетентності і професійної свідомості осіб, які навчаються (трактування 

Міжнародної організації зі стандартизації –International Organizationfor 

Standardization – ISO). 

  Серед багатьох аспектів реформування вищої освіти відповідно до 

європейських вимог і стандартів, актуальним залишається підвищення  якості 

неперервної педагогічної освіти, яка виконує у суспільстві важливу функцію 

- людинотворення. В цілому відбувається  перегляд пріоритетів освіти і 

запитів суспільства, зміна парадигми підготовки фахівців, у якій відображені: 

інший зміст, підходи до навчання, відносини, поведінка, інший педагогічний 

менталітет. У сучасних умовах перед педагогами стоять завдання підготовки 

особистості, яка вміє орієнтуватися в навколишньому середовищі, 

поєднувати  національні і транснаціональні цінності, бути готовою до 

швидкоплинних змін. Педагогічна освіта в наш час рухається шляхами 

нового професіоналізму з європейською перспективою, тобто навчальна 

практика виходить за межі національних кордонів. Чимало навчальних 

предметів уже будуються на основі багатої історії європейських традицій, і 

цей досвід необхідно збагачувати,поєднуючи його із здобутками  і  

традиціями української освіти і науки, для чого і необхідний  новий тип 

освіти: особистісно орієнтований, гуманістичний і інформаційний.  



    У цьому контексті  особливої уваги  потребують саме якісні показники 

освіти, оскільки  якість освіти з кожним роком дедалі більшою мірою 

виступає найважливішим системоутворюючим і рушійним фактором у 

соціальному розвитку та становленні особистості. При цьому її якість 

засвідчує високий рівень компетентності педагога у всіх сферах його 

професійної діяльності, готовність до змін, самовдосконалення, 

інноваційного розвитку, володіння інформаційними освітніми технологіями 

тощо. Відтак, зміст та технології неперервної педагогічної освіти 

перебувають у постійній трансформації, але не завжди мають чітку логіку 

побудови та зорієнтованість на результат. В умовах євроінтеграційних 

процесів у вищій освіті чітко визначились вектори (підходи) щодо відбору її 

змісту та технологій, а саме: компетентнісний, аксіологічний, особистісно 

зорієнтований, діяльнісний, культурологічний. Відмова від «знаннєвого» 

підходу, локальні зміни, які відбуваються у змістово-технологічному 

забезпеченні неперервної педагогічної освіти, та потреба системної 

імплементації сукупності ідей вищевизначених підходів у зміст освітніх 

програм та практику є актуальною науковою проблемою та нагальною 

потребою сьогодення. 

   Важливими принципами відбору змісту педагогічної освіти та технологій, 

зважаючи на вищезазначене, повинні стати: міждисциплінарність, 

системність і послідовність, професійна спрямованість,активність,врахування 

рівня суб’єктивного досвіду особистості, європейських та національних 

традицій. В основу процесів оновлення змісту та технологій неперервної 

педагогічної освіти  покладено концепцію взаємодії учасників освітнього 

процесу у різних його сферах, впровадження якої сприяє формуванню і 

розвитку комунікативної діяльності педагога як його метакомпетентності, 

організації і проведення навчання на дослідницькій основі. 

    Реалізація сучасної концепції педагогічної освіти в контексті підвищення її 

якості передбачає також визначення і впровадження розвивальних освітніх 



інноваційних технологій;інтенсивних технологій навчання, ефективних 

способів педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

     

   Мета: підвищення якості неперервної педагогічної освіти через оновлення 

змісту,розробку та впровадження інноваційних технологій навчання 

відповідно до нових європейських освітніх орієнтирів та  концепцій, з 

урахуванням національних інтересів та освітніх традицій, на таких рівнях 

вищої освіти:бакалаврський, магістерський,освітньо-науковий. 

Об’єкт дослідження: якість неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграції. 

Предмет дослідження: зміст та технології забезпечення якості неперервної 

педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Визначити психолого-педагогічні проблеми наступності та 

трансформації змісту у сучасній неперервній педагогічній освіті. 

2. Охарактеризувати сутнісні ознаки, критерії й показники якості 

неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. 

3.  Оновити зміст неперервної педагогічної освіти (освітні програми), 

застосувавши рівневий підхід і врахувавши нові та традиційні підходи 

до його побудови. 

4. Визначити фундаментальне ядро змісту неперервної педагогічної 

освіти, яке відображає цілісність процесів навчання, виховання та 

розвитку особистості. 

5. Здійснити аудит освітніх технологій, які використовуються сьогодні у 

практиці неперервної педагогічної освіти та визначити технології, що 

переводять студента з суб’єкта учіння у суб’єкт професійної 

діяльності. 

6. Визначити психолого-педагогічний потенціал інтенсивних технологій 

у навчанні, активно впроваджувати їх у процес неперервної 

педагогічної освіти. 



7. Вивчити ефективні механізми підвищення якості неперервної 

педагогічної освіти у країнах Євросоюзу. 

8. Популяризувати педагогічну науку серед різних учасників 

педагогічного процесу, реалізувати медіа проект «Педагогіка на кожен 

день». 

9. Обгрунтувати зміст та підготувати підручник «Практична педагогіка», 

який буде відображати нові підходи до відбору змісту і технологій 

неперервної  педагогічної освіти. 

     

  Очікувана теоретична та практична значущість дослідження: 

    Отримані наукові результати здатні розширити теоретичне бачення вчених 

щодо змісту та технологій педагогічної освіти, більш чітко сформулювати 

критерії оцінки її якості на різних рівнях вищої освіти, активізувати 

міжнародне співробітництво з зарубіжними коллегами щодо спільного 

вирішення проблем неперервної педагогічної освіти, здійснення 

компаративних досліджень. Подальшого розвитку дістануть наукові 

уявлення про зміст та технології забезпечення якості навчання в 

європейських вишах та ключові поняття й терміни дослідження. 

 

  Робота над науково-дослідною темою уможливить кращу координацію 

роботи науково-педагогічного коллективу кафедри, студентів, аспірантів і 

докторантів навколо визначеної проблеми, а саме: 

- у розробці змісту та підготовці нового практико-орієнтованого підручника 

«Практична педагогіка»; 

- в оновленні змісту існуючих  освітніх програм, розробці нових авторських 

програм, курсів; 

- в узгодженні тематики наукових досліджень магістрантів, аспірантів, 

докторантів з кафедральною науково-дослідною темою; 



- у створенні «Банку освітніх технологій», навчальних, науково-

дослідницьких кейсів, які можуть бути запроваджені викладачами інших 

кафедр Університету;  

- у визначенні сутнісних ознак, критеріїв і показників якості неперервної 

педагогічної освіти в умовах євроінтеграції; 

- в удосконаленні професійної компетентності викладачів кафедри ( участь у 

спільних міжнародних проектах, тренінгових програмах університету та за 

його межами, проведенні міжкафедральних засідань щодо реалізації наукової 

проблеми, підготовка і проведення  майстер-класів провідними фахівцями 

кафедр тощо). 

     Фактичні матеріали, теоретичні положення, результати дослідження 

можуть бути застосовані у діяльності інших навчальних закладів, які 

здійснюють педагогічну підготовку фахівців, а система оцінювання якості 

неперервної педагогічної освіти може стати основою її постійного 

моніторингу. Матеріали дослідження можуть бути використані при укладанні 

підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів з педагогіки, 

історії педагогіки, компаративістики, педагогіки творчості, а також у процесі 

вивчення педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах, у системі 

післядипломної підготовки й перепідготовки педагогічних працівників. 

 

Керівник теми: Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та 

історії педагогіки Гуманітарного інституту, доктор педагогічних наук, 

професор . 

 
 


