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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ 
 

 

У статті представлено експериментальну перевірку системного підходу у психолого-педагогічній 

підготовці фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціа-

лізаціями)» освітнього ступеня «Бакалавр» у Національному педагогічному університеті імені М. П. 

Драгоманова. Визначено шляхи реалізації системного підходу у підготовці майбутніх педагогів профе-

сійного навчання, що дозволить диверсифікувати психолого-педагогічну складову змісту професійної 

освіти в університетах та забезпечити її інтегративність, наступність та неперервність. 
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Постановка проблеми. Динамічність сучасної 

вищої освіти в Україні продиктовано пошуком збала-

нсованої й оптимальної рівноваги між вітчизняними 

усталеними шляхами розвитку та інтеграцією, адап-

тацією та взаємопроникненням у європейський освіт-

ній простір.  

Системний підхід є загально визнаною методоло-

гією дослідження оптимального й ефективного 

управління якістю навчального процесу загалом та в 

університетах зокрема. «У сучасному науковому і 

технічному знанні розробка проблематики, пов'язаної 

із дослідженням і конструюванням систем різного 

роду, проводиться у межах системного підходу, зага-

льної теорії систем, різних спеціальних теорій систем, 

системному аналізі, кібернетики, системотехніки, 

синергетики, теорії катастроф, термодинаміки нерів-

новажних систем тощо» [14, с. 16]. 

Аналіз актуальних досліджень. Наукові здобутки 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як  

Н. Абрамов, А. Аверьянов, Р. Акофф, І. Блауберг,  

В. Зінченко, М. Левін, Є. Моргунов, В. Садовський,  

Е. Юдінтаін. розкривають філософію та методологію 

системного підходу; В. Андрущенко, Я. Болюбаш,  

О. Дубасенюк, Т. Ільїна, В. Кремень, І. Малафіїк,  

В. Сидоренко, Ю. Шабановата ін.– системний підхід у 

вищій школі; П. Гальперін, Н. Тализіна, З. Решетова 

досліджували аспекти формування теоретичного мис-

лення учнів у процесі професійного навчання, що 

базувався на системному підході.  

Згідно класифікатора професій постановою Кабі-

нету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1567 коло 

педагогічних працівників було поповнено відносно 

новою професією – «Педагог професійного навчан-

ня», що відноситься до педагогічних кадрів системи 

професійно-педагогічної освіти. Сучасна система 

професійно-педагогічної освіти «спрямовується на 

підготовку педагога з високим рівнем професійної 

компетентності, що ґрунтується на новітніх досягнен-

нях психолого-педагогічних наук, сучасних спеціаль-

них знаннях певної галузі виробництва; з високим 

рівнем педагогічної компетентності, критичного мис-

лення, здатності застосовувати наукові надбання на 

практиці, запроваджувати цінності демократичної, 

правової держави» [3, с. 14].  

Тому метою статті є презентація відкритої систе-

ми психолого-педагогічної підготовки педагогів про-

фесійного навчання в умовах університету. 

Виклад основного матеріалу. Нами запропонова-

на відкрита система психолого-педагогічної підгото-

вки педагогів професійного навчання в університетах, 

яка реалізує підхід поетапного формування розумових 

дій до принципу побудови навчальних предметів як 

способу організації орієнтування у предметі вивчен-

ня. «Відкритою ж системою вважається та, в якій має 

місце обмін матерією, енергією або інформацією між 

системою і оточуючим середовищем (іншими систе-

мами)»[14, с. 91; 11]. 

Згідно теорії П. Я. Гальперіна формування розумо-

вих дій передбачає такі етапи: 

1. Етап попереднього ознайомлення з метою на-

вчання та його умовами; 

2. Етап складання схеми орієнтовної основи дій 

(ООД); 

3. Етап формування матеріальної діяльності; 

4. Етап зовнішньої мови; 

5. Етап внутрішньої мови; 

6. Етап інтеріоризації дії [15]. 

Зміст орієнтовної основи дій (ООД) може бути рі-

зним як за повнотою умов, які необхідні для правиль-

ного виконання дій, так і за ступенем їх узагальнено-

сті [7]. 

Своєю чергою, З. Решетовою ґрунтовно дослі-

джено «третій тип» ООД, якому характерно повний 

склад умов, що об’єктивно необхідні для успішного 

виконання дій, та обґрунтовано методологічний 

принцип розробки змісту як ООД, так і навчального 

предмету [11]. 
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В розробленому нами змісті навчальних предме-

тів, що забезпечують психолого-педагогічну підгото-

вку педагогів професійного навчання в університетах, 

передбачено організацію пізнавальної діяльності сту-

дентів як послідовне дослідження системного об’єкту, 

що в кінцевому результаті має виступити як методич-

на система з такими ознаками як інтегративність, 

наступність та неперервність. 

Основою пізнавальної діяльності майбутніх фахів-

ців є розкриття принципу її організації, її внутрішньої 

структури, розшифрування властивостей та особливо-

стей, що в подальшому вибудовуються у специфічну 

систему [11; 8; 9; 12; 13; 16; 17; 19; 20; 21].  

Далі пропонуємо у табл.1 та в схематичній формі 

(рис. 1) візуалізацію структури психолого-

педагогічної підготовки педагога професійного на-

вчання за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями: харчові технології, технології виро-

бів легкої промисловості, дизайн, деревообробка, 

економіка, документознавство, сфера обслуговуван-

ня), яка є основою відкритої системи психолого-

педагогічної підготовки педагогів професійного на-

вчання в університетах. 

Витяг з навчального плану  

галузь знань 0101Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалі-

заціями) освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

І. Нормативна частина навчального плану 

(Цикл професійної та практичної підготовки) 

семестри 

1.1 Психологія (9 кред., 270 год.) 1,2,3 

1.2 Професійна педагогіка (9 кред., 270 год.) 2,3,4 

1.3 Методика професійного навчання(9 кред., 270 год.) 5,6,7 

1.4 Курсовий проект з «Методики професійного навчання»  

(1 кред., 30 год.) 

7 

1.5 Е-навчання (3 кред., 90 год.) 6 

 ІІ. Вибіркова частина навчального плану 

Дисципліни вільного вибору ВНЗ 

2.1 Основи інклюзивної освіти (3 кред., 90 год.) 6 

2.2 Методика виховної роботи (3 кред., 90 год.) 7 

 ІІІ. Вибіркова частина навчального плану 

Дисципліни вільного вибору студента 

 Дисципліни ІІІ циклу (1) Дисципліни ІІІ циклу (2)  

3.1 Педагогічна іміджологія 

(3 кред., 90 год.) 

Креативні технології навчання (3 кред., 

90 год.) 

6 

3.2 Професійна мобільність 

(3 кред., 90 год.) 

Методика факультативної та гурткової 

роботи 

(3 кред., 90 год.) 

7 

3.3 Комунікативні процеси у педагогічній 

діяльності 

(6 кред., 180 год.) 

Інженерно-педагогічна творчість  

(6 кред., 180 год.) 

8 

 IV. Практична підготовка 

4.1 Педагогічна пропедевтична практика(3 кред., 90 год.) 5 

4.2 Педагогічна виробнича практика (9 кред., 270 год.) 8 
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Рис. 1. Структура психолого-педагогічної підготовки педагога професійного навчання за спеціальністю  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
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майбутніх педагогічних кадрів для професійних на-

вчальних закладів: 

– гностичніабодослідні, які передбачаютьдослі-

дженняу сфері освіти і формулювання навчально-

пізнавальних та власне педагогічних завдань; 

– прогностичніта проектувальні, якантиципації 

можливих наслідків від прийнятих рішень і посилен-

ня акцентів на інформації, що повідомляється, з ме-

тою відокремлення головного від другорядного, інте-

грального від індивідуального, запровадження техно-

логії орієнтовної основи дій (ООД);  

– конструктивні – відбирати навчальну, наукову, 

мотивуючу інформацію, композиційно будувати 

інформацію на майбутньому занятті, з урахуванням 

різних рівнів підготовленості учнів; 

– комунікативні – завойовувати і підтримувати 

авторитет, встановлювати професійно доцільні 

взаємини, безпосередні та опосередковані з учнями  

(з огляду на їх ріст і розвиток), з батьками учнів, з 

партнерами по професійної діяльності (по вертикалі і 

по горизонталі); 

– організаційні, що передбачають самоорганіза-

цію, самоосвіту, самоконтроль на підготовчих етапах 

до професійної діяльності, в безпосередній взаємодії з 

учнями на етапах аналізу реальних результатів діяль-

ності у порівнянні з отриманими результатами [4]. 

Для реалізації запропонованої структури психоло-

го-педагогічної підготовки педагога професійного 

навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) освітнього ступеня «Бакалавр» були 

підготовлені і видані освітньо-професійні комплекси 

[5; 6] і таким чином обґрунтовано інтегративність, 

наступність та неперервність, як основоположних 

принципів підготовки майбутніх педагогічних кадрів 

для професійних навчальних закладів в Україні. 
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Н. М. Титова, 

НПУ им. М. П. Драгоманова, г. Киев, Украина 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕБУДУЩИХ  

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

В статье представлено экспериментальную проверку системного подхода к психолого-педагогической подготов-

ки специалистов отрасли знаний 01 Образование / Педагогика специальности 015 «Профессиональное образование 

(по специализациям)» образовательного степени «Бакалавр» в НПУ имени М. П. Драгоманова. Определены пути ре-

ализации системного подхода в подготовке будущих педагогов профессионального обучения, что позволит дивер-

сифицировать психолого-педагогическую часть содержания профессионального образования в университетах та 

обеспечить ее системность, преемственность и непрерывность. 

Ключевые слова: профессиональное образование; педагог профессионального обучения; системный подход. 
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SYSTEM APPROACH TO PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL TRAINING FUTURE  

VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS AT THE UNIVERSITY 

 

The article presents the experimental verification of the systematic approach in the psychological-pedagogical training 

vocational education teachers in knowledge 01Education / Pedagogy of specialty 015 «Professional education (in specializa-

tion)» of the educational degree «Bachelor» at the Dragomanov National Pedagogical University. The ways of implementing 

a systematic approach in the training of future vocational training teachers are determined, which will allow diversifying the 

psychological and pedagogical component of the content of vocational education at the universities and ensuring its systemat-

ic ness, succession and continuity. 

Key words: vocational education and training; teacher of vocational education and training; system approach. 
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