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Анотація. У статті розглянуто сукупність методологічних підходів, які є визначальними у підготовці майбутніх 

бакалаврів освіти. Серед таких підходів виділені: компетентнісний підхід, який передбачає не просте забезпечення засвоєння 
майбутніми вчителями знань та умінь, а комплексне оволодіння ними сукупністю компетентностей, необхідних для 
здійснення професійної діяльності за умов якісного оновлення змісту, форм та методів підготовки студентів; особистісно-
орієнтований підхід, який обумовлює орієнтацію на особистість студента як на мету, суб'єкт, результат і головний 
критерій ефективності й результативності такої підготовки; аксіологічний (ціннісний) підхід, який ґрунтується на вченні 
про моральні, етичні, культурні цінності як смислоутворювальні основи людського буття, що визначають напрями й 
умотивованість життя; діяльнісний підхід, який визнано вченими провідною методологією сучасної теорії навчання; 
акмеологічний підхід, який виходить із загальних широких можливостей акмеології щодо з’ясування індивідуально-
психологічних особливостей розвитку людини на різних ступенях зрілості та в період акме. 
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У психолого-педагогічних дослідженнях зазначається, що ефективність підготовки майбутніх бакалаврів освіти до 

професійної діяльності можна забезпечити лише з умови використання методологічних підходів, які виконують такі функції: 
визначення способів здобуття наукових знань, які відображають динамічні процеси та явища; спрямування процесу досягнення 
науково-дослідницької мети; забезпечення отримання найбільш повної інформації про об’єкт, процес чи явище, що вивчається; 
уведення нової інформації до фонду теорії науки; уточнення, збагачення, систематизації наукових термінів і понять; створення 
системи наукової інформації і логіко-аналітичних інструментів наукового пізнання [23]. 

Розкриттю методологічних засад підготовки фахівців у вищій школі присвячені праці A. Алексюка, В. Андрущенка, 
С. Архангельського, М. Буланової-Топоркової, Б. Вульфсон, B. Галузинського, Е. Гришина, А. Гуржія, М. Євтуха, С. Зінов'єва, 
І. Кобиляцького, Б. Коротяєва, І. Прокопенка, С. Самигіна, З. Слєпкань, С. Смірнова, М. Соколової, Р. Піонової та інших. 

У наукових працях Н. Апатової, Н. Балик, В. Бикова, Л. Білоусової, І. Булах, А. Верланя, Ю. Горошка, A. Гуржія, 
О. Гончарової, В. Дем’яненка, М. Жалдака, І. Іваськіва, В. Ізвозчикова, В. Клочко, В. Лапінського, М. Лапчика, Н. Морзе, 
В. Осадчого, К. Осадчої, Ю. Рамського, В. Руденко, С. Семерікова, Є. Смірнової-Трибульської, О. Спіріна, Ю. Триуса, М. Шкіля та 
інших розкрито різні теоретичні і методичні аспекти проблеми підготовки майбутніх баклаврів освіти в галузі інформатики до 
професійної діяльності, однак питання методології підготовки майбутніх учителів інформатики до здійснення професійної 
орієнтації школярів залишилися поза увагою дослідників. 

У сучасній педагогіці до переліку підходів, які, на думку вчених, можуть бути покладені в основу підготовки майбутніх 
бакалаврів освіти (учителів), можна віднести аксіологічний, акмеологічний, антропологічний, гносеологічний, діалогічний, 
діяльнісний, етнопедагогічний, інформаційний, компетентнісний, культурологічний, особистісно-орієнтований, праксеологічний, 
синергетичний, системний та інші. Науковці, досліджуючи підготовку майбутніх бакалаврів освіти у різних аспектах професійної 
педагогічної діяльності, наголошують, що її результативність забезпечує інтегроване сполучення певних, взаємно доповнюваних 
і збагачуваних один одного підходів. 

Передусім, основоположним підходом до підготовки майбутніх бакалаврів освіти визначаємо компетентнісний підхід, 
який передбачає не просте забезпечення засвоєння майбутніми вчителями знань та умінь, а комплексне оволодіння ними 
сукупністю компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності за умов якісного оновлення змісту, форм та 
методів підготовки студентів. 

Як відзначають науковці, компетентнісний підхід наразі є новим концептуальним орієнтиром як в загальній, так і в 
професійній освіті, визнаним міжнародною педагогічною спільнотою [4-6; 9-10]. 

Важливо, що компетентнісний підхід передбачає усвідомлення майбутніми бакалаврами освіти своїх спонукань до 
діяльності, прагнень і ціннісних орієнтацій, мотивів, уявлень про свої соціально-професійні ролі; аналіз та оцінку своїх 
особистісних якостей, знань, умінь та навичок; регулювання на цій основі свого саморозвитку і власної діяльності [22]. Відповідно 
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до цього, компетентнісний підхід створює умови для самоорганізації студентом себе і своєї навчальної діяльності, виявлення і 
розвитку його творчих можливостей, формування навчальної позиції у підготовці до здійснення професійної педагогічної 
діяльності в цілому і, профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності, зокрема. Таким чином, упровадження 
компетентнісного підходу дає змогу трансформувати цілі і зміст підготовки майбутніх бакалаврів освіти у суб'єктивні надбання 
студентів, які можна об'єктивно виміряти та оцінити.  

 Вважаємо за необхідне в процесі підготовки майбутніх бакалаврів освіти орієнтуватися на особистість студента як на 
мету, суб'єкт, результат і головний критерій ефективності й результативності такої підготовки [11]. Тому до основоположних 
підходів варто віднести особистісно-орієнтований підхід, який широко підтримується педагогічною спільнотою та знайшов 
глибоке відображення у психолого-педагогічних дослідженнях. Педагогічну діяльність зі створення оптимальних умов для 
розвитку здібностей студентів, формування в них самостійності, здатності до самоосвіти, самореалізації, для розвитку їх 
духовного начала визначають як особистісно-орієнтоване навчання [7]. Особистісно-орієнтоване навчання виходить із визнання 
індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості 
студента, виходячи із виявлення його індивідуального неповторного суб'єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних 
орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці [8].  

 Як зазначають науковці, у підготовці особистісно-орієнтований підхід фахівців сприяє створенню умов для формування 
та прояву саме тих якостей особистості студента, які допомагають розвитку його мислення, інтелекту, становленню його творчих 
та комунікативних здібностей. Особистісно-орієнтоване навчання передбачає організацію інтенсивної самостійної та творчої 
діяльності студентів, що сприятиме формуванню особистості майбутнього вчителя інформатики, здатної до самостійного пошуку 
та відкриття нових знань, цінностей, способів творчої професійної діяльності, спрямованої на розв’язання пізнавальних, життєво- 
і професійно важливих проблем [2; 24].  

З іншого боку, упровадження особистісно-орієнтованого навчання передбачає таку підготовку майбутніх бакалаврів 
освіти, яка поєднає їх фундаментальну психолого-педагогічну і методичну підготовку та ґрунтовну підготовку з предметно-
зорієнтованих дисциплін, що, у свою чергу, буде спрямовуватися на формування у студентів власних умінь організації 
особистісно-орієнтованого навчального процесу, розвиток у них гуманістичного мислення [18]. 

Одним із найбільш значущих є аксіологічний (ціннісний) підхід, який ґрунтується на аксіології - філософському вченні 
про моральні, етичні, культурні цінності як смислоутворювальні основи людського буття, що визначають напрями й мотивованість 
життя, діяльності, вчинків людей [14].  

Аксіологічний підхід виходить з того, що цінностями є не тільки явища та їх властивості і предмети, необхідні людям для 
задоволення їх потреб, а й ідеї, спонукання у вигляді норм та ідеалів суспільства.  

У широкому розумінні аксiологiчний підхід у педагогіці вищої школи дозволяє розв'язувати завдання гуманізації 
суспільства, оскільки передбачає передусім виховання гуманістичного типу особистості студента. Аксіологічний підхід відіграє 
особливу роль у підготовці майбутніх бакалаврів освіти через необхідність засвоєння ними високої соціальної та особистісної 
значущості проблеми успішного професійного самовизначення випускників шкіл. Із точки зору педагогіки, ціннісні орієнтації 
особистості є однією з головних характеристик особистості, а їх розвиток — основним завданням навчання та виховання.  

Упровадження аксіологічного підходу передбачає спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів 
освіти на формування в них цінностей орієнтацій, необхідних для професійної педагогічної. Набута система ціннісних орієнтацій 
обумовить загальну спрямованість професійним інтересам і прагненням особистості, вибудує ієрархію її індивідуальних переваг, 
мотиваційну програму професійної діяльності і, таким чином, забезпечить готовність майбутнього вчителя інформатики до 
роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Одним із основоположних щодо підготовки майбутніх бакалаврів освіти є діяльнісний підхід, який визнано вченими 
провідною методологією сучасної теорії навчання. Упровадження діяльнісного підходу передбачає спрямування педагогічного 
процесу на те, щоб організувати діяльність суб'єкта, у якій він був би активним суб'єктом пізнання, праці, пілкування, свого 
розвитку, завдяки чому відбуватиметься свідоме, міцне засвоєння ним певного досвіду. Підґрунтям діяльнісного підходу є 
визначення діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості та врахування єдності викладання й учіння, 
які функціонують у нероздільній цілісності, взаємозв'язках і взаємовпливах [16]. 

Підготовка майбутніх бакалаврів освіти на засадах діяльнісного підходу вимагатиме докладання спеціальних зусиль, 
спрямованих на відбір і організацію діяльності студентів, на активізацію і переведення їх у позицію суб'єкта пізнання, спілкування, 
праці. Таким чином, це дозволить сформувати в майбутніх бакалаврів освіти уміння обирати мету, планувати діяльність, 
організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, аналізувати, оцінювати і коригувати власну діяльність.  

Опора на акмеологічний підхід у підготовці майбутніх бакалаврів освіти виходить із загальних широких можливостей 
акмеології щодо з’ясування індивідуально-психологічних особливостей розвитку людини на різних ступенях зрілості та в період 
акме; виявлення відмінних ознак, які повинні бути розвинуті в особистості, зокрема, в юності, що дозволило б їй успішно проявити 
себе на етапі зрілості; дослідження шляхів самореалізації та розкриття її творчого потенціалу; аналізу процесу 
самовдосконалення та формування професійної майстерності; з’ясування механізмів і результатів впливів макро-, мезо-, 
мікросоціумів та інших умов на людину в період її підготовки до власного «акме»; розробки стратегій організації життя людини, 
які б дали їй можливість всебічно й оптимально самореалізовуватися; удосконалення людської особистості, надання їй допомоги 
у досягненні вершин фізичного, духовно-морального та професійного розвитку; вивчення можливостей продовження акме-
періоду в професійному житті людини [13].  

 Акмеологія - наукова дисципліна, яка виникла у рамках міждисциплінарного симбіозу природніх, суспільних, 
гуманітарних і технічних дисциплін, та вивчає феноменологію, закономірності, механізми розвитку особистості в період її 
найвищої професійної зрілості, досліджує професіоналізм як вищий ступінь розвитку особистості [78; 240]. Акме тлумачать як 
вищу точку, зрілість, найкращу пору, рівень чи стан особистості у певній, передусім, професійній сфері. Суттєвою категорією 
акмеології є професіоналізм, якого мають набути майбутні фахівці і на формування якого спрямовується система професійної 
підготовки. Професіоналізм з точки зору акмеології означає високу готовність особистості до професійної самореалізації з метою 
досягнення нею акме-вершини, реалізація якої забезпечується якісною підготовкою майбутнього фахівця [13]. 



PHYSICAL & MATHEMATICAL EDUCATION  issue 1(15), part 2, 2018 
.  

86 

Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх бакалаврів освіти спрямовується на вдосконалення і корекцію 
професійної діяльності, забезпечує керування індивідуально-професійним розвитком майбутнього вчителя, орієнтує студентів на 
постійне самовдосконалення і здатність до самореалізації, саморегуляції і самоорганізації.  

Вагомість акмеологічного підходу в контексті підготовки майбутніх учителів інформатики напряму пов’язана із 
особливостями їх подальшої роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності, яка вимагає свідомого прагнення до 
професійного зростання у вказаному напрямі. 

За умов акмеологічного підходу у професійній підготовці студент оволодіє знаннями й технологіями, які дадуть йому 
можливість успішно реалізуватися в різних сферах діяльності, і, Передусім, у вибраній педагогічній професії [3]. Спираючись на 
прагнення до досконалості, як на фундаментальний мотив кожної особистості [1], акмеологічний підхід посилює професійну 
мотивацію майбутніх учителів, стимулює розвиток їх творчого потенціалу, дає можливість виявляти та використовувати ресурси 
особистості для досягнення успіху в професійній діяльності [15].  

Зазначені методологічні підходи уможливлюють усебічне і системне вивчення основних компонентів процесу професійної 
підготовки майбутніх бакалаврів освіти. 
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PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE BACHELORS EDUCATION THROUGH METHODOLOGICAL APPROACHES 
Ponomaryova N.O. 

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 
Abstract. The article considers a set of methodological approaches that are decisive in the preparation of future bachelors of education. 

Among these approaches are:  
1) a competency approach, which involves not simply assimilating future teachers' knowledge and skills, but complex mastering them 

with a set of competences required for professional activity in the context of qualitative updating of the content, forms and methods 
of student preparation;  

2) a personality-oriented approach that determines the orientation on the student's personality as the goal, subject, result and main 
criterion of the effectiveness and efficiency of such preparation;  
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3) an axiological (value) approach based on the doctrine of moral, ethical and cultural values as the semantic basis of human being, which 
determines the directions and motivation of life;  

4) an activity approach recognized by scientists as the leading methodology of modern theory of learning;  
5) an acmeological approach, which proceeds from the general wide possibilities of acmeology in explaining the individual-psychological 

features of human development at different stages of maturity and during the acme. 
Keywords: vocational training, future bachelors of education, competency approach, personality-oriented approach, axiological (value) 

approach, acmeological approach 
 

  


