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АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто андрагогічний підхід до формування професійнопедагогічної компетентності
у майбутніх учителів засобами Googleтехнологій. Проведено аналіз наукових праць вчених щодо
особливостей використання андрагогічного підходу у вищій школі, формування професійнопедагогічної
компетентності майбутніх вчителів та впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній
процес. Представлено зміст авторської програми навчальної дисципліни “Googleтехнології як засіб
формування професійнопедагогічної компетентності вчителя Нової української школи”, яка сприятиме
усвідомленню майбутніми вчителями сучасних вимог до професії вчителя та формуванню базової
професійнопедагогічної компетентності.
Ключові слова: навчання дорослих; андрагогічний підхід; компетентність; професійнопедагогічна
компетентність; бакалавр освіти; Googleтехнології; Нова українська школа.
Табл. 1. Літ. 16.

Svitlana Izbash, Ph.D.(Pedagogy), Lecturer of the Pedagogy and Pedagogical Skills Department
Melitopol Bohdan Khmelnitskiy State Pedagogical University
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ANDRAGOLOGICAL APPROACH TO THE FORMING OF PEDAGOGICAL
COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS BY MEANS OF GOOGLE TECHNOLOGIES
In the article the peculiarities of the introduction of the andragical approach to the formation of vocational
and pedagogical competence with the help of Google technologies are considered. The analysis of scientific
works and theoretical sources of specialists who studied the peculiarities of the use of the andragogical approach
in higher education, the formation of vocational and pedagogical competence of future teachers and the
introduction of the latest information technologies in the educational process have been carried out. According
to the analysis of popular science literature, it has been established that students studying at a high school
belong to the adult population and their education should be carried out on the basis of an andragogical
approach, and not according to generally accepted pedagogical principles. The comparison of the concepts of
competency and competence is conducted. The key competences of the teacher of the New Ukrainian School in
accordance with the Law of Ukraine “On Education” in 2017 are determined. According to the Law of Ukraine
“On Education”, in 2017, the content of the author’s curriculum program “Formation of vocational and
pedagogical competence of future bachelors of education by means of Google technologies” was developed
and presented, aimed at developing the professionalpedagogical competence with the help of the latest
information technologies. The curriculum is designed in accordance with the new requirements for teachers,
which will reduce the gap between the level of professional training in higher education and the urgent need
for highly skilled specialists at the New Ukrainian School.
Keywords: the adult education; an andragogical approach; competence; the vocational and pedagogical
competence; a bachelor of education; Googletechnology; New Ukrainian school.

П

остановка проблеми. Сучасне
суспільство пот ребує підготовки
вчителя нового типу, який здатен
ефективно й мобільно реагувати на швидкоплинні
процеси, що відбуваються в суспільстві, науці й
техніці. Нові суспільні потреби вимагають, з
одного боку, спрямування зусиль на підготовку
вчителя Нової української школи, який має
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свободу творчості й розвивається професійно
впродовж життя шляхом формальної,
неформальної та інформальної освіти, уміє
організувати людиноцентрований освітній
процес, зорієнтований на формування всебічно
розвиненої, здатної до критичного мислення
цілісної особистості, патріота з активною
позицією, новатора, здатного змінювати
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навколишній світ і працювати в команді, а з
іншого боку, пошук і висвітлення сучасних
інноваційних освітніх підходів до навчання
дорослих та створення ефективного освітнього
середовища з опануванням на практиці новітніми
технологіями, методиками, формами, методами
професійної діяльності з урахуванням потреб
держави, регіонів, закладів освіти, суспільства,
громадськості та індивідуальної траєкторії
розвитку особистості педагога.
У зв’язку з висуненням нових вимог до
педагогічних працівників актуалізується потреба
модернізації професійної підготовки вчителя
базової та профільної середньої школи у вищому
навчальному закладі. Для розбудови ефективної
системи професійної підготовки вчителя в умовах
бакалаврату доцільно спиратися на ідеї теорії
освіти дорослих та андрагогічного підходу,
оскільки саме андрагогічний підхід забезпечує
можливість створення такої моделі навчання, яка
орієнтована на креативність, самомотивацію,
саморозвиток майбутніх вчителів та закладає
основи навчання упродовж життя. Традиційно
модернізацію освіти асоціюють з педагогікою, але
педагогічні принципи та підходи до змісту освіти
у більшості зорієнтовані на навчання школярів і
мало придатні для освіти студентів як дорослих
учнів. Звідси виникає потреба конструювання
освітнього процесу на принципах та засадах
андрагогічного підходу.
Аналіз основних досліджені і публікацій
доводить, що використання андрагогічного
підходу у підготовці майбутніх вчителів вивчали
О. Аніщенко, С. Архипова, В. Буренко, І. Воротникова,
Л. Лук’янова, Н. Ничкало, О. Огієнко,
С. Сисоєва, Л. Тимчук та ін. Проблему
компетентнісного підхіду у вищій освіті
досліджували М. Елькін, В. Луговий, О. Локшина,
В. Овчарук, Є. Павлютенков, Н. Побірченко
І. Родигіна, Г. Селевко, В. Сименець, Л. Хоружа
та ін. Впровадженням новітніх інформаційних
технолог ій в освітній пр оцес займалися
Л. Білоусова, А. Гуржій, Р. Гуревич, Ю. Жидецький,
Л. Жиліна, В. Злотник, А. Кудін, О. Падалка, О. Овчарук,
І. Богданова, Ю. Господарик, О. Дмитриєва,
М. Жалдак, О. Царенко.
Праці вчених свідчать, що в науці накопичено
досить ґрунтовні знання з проблеми андрагогічного
підходу, формування професійних компетентностей
фахівців та використання інформаційних технологій
в освітньому процесі, але досі залишаються поза
увагою дослідників питання цілісного формування
професійно-педагогічної компетентності майбутніх
вчителів засобами Google-технологій на засадах
андрагогічного підходу.
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Мета статті – розкрити зміст формування
професійно-педагогічної компетентності у
майбутніх бакалаврів освіти за допомогою сервісів
і програмного забезпечення Google на засадах
андрагогічного підходу.
Завдання дослідження: 1) проаналізувати
базові поняття дослідження: “андрагогічний
підхід”, “компетентність”, “професійнопедагогічна компетентність”, “Google-технології
навчання”; 2) розробити та представити програму
навчальної дисципліни “Google-технології як засіб
формування професійно-педагогічної компетентності
вчителя Нової української школи”.
Процес освіти у вищій школі передбачає
високий рівень самостійності студента:
усвідомленість у навчанні, розуміння цінності та
важливості навчання, самостійний пошук та
аналіз наукової літератури, творчий та креативний
підхіди до вирішення практичних завдань із
застосуванням проаналізованих літературних
джерел, що в свою чергу є принципами
андрагогіки. Тобто при розгляді процесу навчання
у вищій школі варто звернути увагу на
андрагогічний підхід у навчанні.
Автори короткого термінологічного словника
“Освіта дорослих” тлумачать андрагогічний підхід
у навчанні як сукупність уявлень, які
передбачають врахування особливостей процесу
стимулювання, виховання, навчання й
удосконалення дорослої людини під час
професійної підготовки і перепідготовки, який
інтегрує досвід індивідуального, творчого,
особистісно зорієнтованого підходів [10, 9].
Аспекти навчання дорослих у сучасній освіті
за В. Вітюк базуються на провідних положеннях
андрагогічного підходу, а саме:
- головна роль у власній освіті належить
самому фахівцю;
- навчання має враховувати індивідуальні
особливості педагога та відповідати його освітнім
потребам і одночасно їх розвивати;
- у процесі навчання дорослих необхідно
опиратися на їхнє прагнення до саморозвитку;
- навчальний процес – це спільна діяльність
тих, хто навчається з тими, хто навчає.
О. Огієнко андрагогічний підхід тлумачить як:
врахування та задіяність у процесі навчання
особистісно-професійного досвіду студентів;
конструювання змісту навчання у відповідності
до потреб і інтересів тих, хто навчається;
встановлення рівноправної статусної позиції
викладача і студента, їх суб’єкт-суб’єктних
відношень; діалогічна взаємодія учасників
навчального процесу; створення сприятливих
умов для самостійного і самоспрямованого
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навчання, активізації професійно-особистісного
розвитку, надання їм більшої свободи й
відповідальності [14, 338].
Андрагогічний підхід у системі освіти –
целеспрямований процес стимулювання,
виховання, навчання й удосконалення дорослої
людини під час професійної підготовки та
перепідготовки, який інтегрує надбання
індивідуального, творчого, особистісно
зорієнтованого підходів [2, 8].
На думку Л. Ніколенко урахуванням
андрагогічного підходу у навчанні відбувається за
міждисциплінарними модулями. Провідна роль в
його організації належить тому, хто навчається,
тобто він є активним учасником, одним з
рівноправних суб’єктів навчального процесу.
Атмосфера під час навчання дружня,
неформальна, заснована на взаємній повазі,
спільній роботі за підтримки й відповідальності
всіх учасників навчальної діяльності, створюючи
необхідні умови для розвитку та самореалізації
особистості педагога [12, 284 – 287].
Швидкий темп оновлення та накопичення
інформації в світі призводить до постійного
оновлення змісту освіти та методів його подачі,
що в свою чергу призводить до висунення нових
вимог до знань, умінь та навичок правильно та
зрозуміло подавати цю інформацію. Тому ніколи
не втратить актуальності компетентнісний підхід
в освіті. Для того щоб краще зрозуміти що таке
компетентнісний підхід в освіті, розглянемо
сутність поняття “компетенція”, “компетентність”
та тлумачення різних вчених, авторів, які
досліджували ці поняття.
У великому тлумачному словнику сучасної
української мови слово компетентність подано як
поінформованість, обізнаність, авторитетність [3, 560].
Відповідно до Закону України “Про освіту”
(2017 р.) компетентність – це динамічна
комбінація знань, умінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих
якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися, провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність [5].
Автор енциклопедії освіти В. Кремень
зазначив, що компетентність у навчанні (лат.
сompetentia – коло питань, в яких людина добре
розуміється) набуває молода людина не лише під
час вивчення предмета, групи предметів, а й за
допомогою засобів неформальної освіти,
внаслід ок впливу середовища тощ о. Так,
С. Бондар тлумачить компетентність як загальну
здатність і готовність до продуктивної діяльності,
результативний блок, сформований через досвід,
знання, вміння [1, 9]. Український методист
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історичної освіти О. Пометун вказує, що
компетентність – це спеціально структуровані
набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх
набувають у процесі навчання, які дозволяють
людині “розв’язувати незалежно від контексту (від
ситуації) проблеми, характерні для певної сфери
діяльності”. Відомий вчений І. Зязюн це поняття
розглядає у соціально-педагогічному контексті і
зазначає, що “компетентність як екзистенціональна
властивість людини є продуктом її власної
життєтворчої активності, ініційованої процесом
освіти; як властивість індивіда вона існує в різних
формах – як високий рівень умілості, як спосіб
особистісної самореалізації (звичка, спосіб
життєдіяльності, захоплення), як деякий підсумок
саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей
тощо” [6, 17]. На думку О. Овчарук
компетентність людини треба розуміти як
спеціально структуровані набори знань, умінь,
навичок і ставлень, що їх набувають у процесі
навчання [13, 167]. Професійна компетентність
за І. Зязюном є підвалиною педагогічної
майстерності, оскільки спрямованість і професійні
знання становлять ту основу високого
професіоналізму в діяльності, яка забезпечує
цілісність системи, що самоорганізується [7, 25;
27]. Професійна компетентність Т. Мельник
інтерпретується як базовий рівень, на основі якого
формується готовність фахівця до професійної
діяльності, його професіоналізм і педагогічна
майстерність [11, 40]. Вчена С. Іванова під
професійною компетентністю розуміє здатність
фахівця від моменту початку своєї професійної
діяльності на рівні визначеного державою певного
стандарту відповідати суспільним вимогам
професії шляхом ефективної професійної
діяльності та демонструвати належні особисті
якості [8, 110].
Заслуговує на увагу визначення професійної
компетентності, запропоноване у словнику за
редакцією академіка Н. Ничкало: “професійна
компетентність – сукупність знань і умінь,
необхідних для ефективної професійної діяльності,
уміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати
інформацію” [4, 78].
Дискусія українських педагогів навколо питань
“компетентність” в українській освіті дає підстави
зробити висновок, що компетентність – це
подальший особистісний і поведінковий прояв
компетенцій. Компетентність може набуватися
особистістю й розвиватися нею протягом життя
за умови усвідомленої роботи над своїми
навичками, здібностями, над удосконаленням
своїх моделей поведінки, що включає одночасну
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свідому відмову від стереотипів (стереотипних
моделей поведінки і способів мислення) на
підґрунті переосмислення особистісних потреб,
цінностей і мотивацій.
З 2017 року відповідно нового Закону України
“Про освіту” ключовими для Нової української
школи визначено такі компетентності:
спілкування державною мовою; спілкування
іноземними мовами; математична грамотність;
компетентності в природничих науках і технологія;
інформаційно-цифрова компетентність; уміння
навчатися впродовж життя; соціальні і громадські
компетентності; підприємливість; загальнокультурна
грамотність; екологічна грамотність та здорове
життя [5]. У Типовій освітній програмі організації
і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників визначено базову
професійно-педагогічну компетентність, яка
включає обізнаність із новітніми науково
обґрунтованими відомостями з педагогіки,
психології, методик, інноватики для створення
освітньо-розвивального середовища, що сприяє
цілісному індивідуально-особистісному становленню
дітей, здатність до продуктивної професійної
діяльності на основі розвиненої педагогічної
рефлексії відповідно до провідних ціннісносвітоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики
та викликів школи [15, 2].
Впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховний процес – це не
гонитва за модою, а необхідність сьогодення. Для
того, щоб формування інформаційної

компетентності було ефективним, необхідні
знання з педагогіки: знання методів, форм,
принципів навчання та інше. І навпаки:
формування професійно-педагогічної компетентності
майбутнього вчителя можна організувати за
допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних
засобів. Таким чином, інформаційна та
професійно-педагогічна
компетентність
майбутнього вчителя тісно пов’язані між собою.
Крім того, аналіз проблем навчання студентів,
зазначених у працях С. Шарова доводить, що у
сучасних студентів недостатньо розвинуті
компетентності самостійної навчальної діяльності;
недостатньо враховуються індивідуальні
особливості студентів як суб’єктів навчальновиховного процесу; іноді відсутня мотивація на
виконання того чи іншого навчального завдання;
недостатньо акцентується уваги на підготовку
викладача, який складає завдання до самостійної
роботи тощо [16,38]. Вирішенню означених
проблем сприяє застосування Google-технологій
у процесі формування професійно-педагогічної
компетентності майбутніх учителів. Майбутній
вчитель зможе одночасно підвищувати рівень
своєї професійної компетентності відповідно до
існуючих вимог суспільства та вдосконалювати
навички використання новітніх інформаційних
технологій у своїй діяльності. З цією метою нами
розроблено програму навчальної дисципліни
“Google-технології як засіб формування
професійно-педагогічної компетентності вчителя
Нової української школи” (табл. 1).
Таблиця 1.
Програма навчальної дисципліни “Google-технології як засіб формування професійнопедагогічної компетентності вчителя Нової української школи”
Тема

Компетентності

Модуль 1. Google-технології у роботі вчителя Нової української школи
Методика використання електронних
ресурсів Google для підготовки майбутніх
вчителів відповідно до реалізації Концепції
“Нова українська школа”

інформаційна, цілепокладання, гностична,
технологічна, дидактична, організаційна,
конструктивна, рефлексивна, діагностична, гностична,
координаційна, коригувальна, оцінювальна

Сервіс електронного листування Gmail

інформаційна, організаційна, управлінська,
конструктивна, рефлексивна, гностична,
прогностична, коригувальна, оцінювальна

Сервіс для онлайн збереження документів
Google Drive

інформаційна, гностична, організаторська,
рефлексивна, конструктивна, оцінна

Сервіс для роботи з документами онлайн
Google Docs

інформаційна, конструктивна, організаторська,
проектувальна, управлінська, гностична,
проектувальна, коригувальна, оцінна
інформаційна, дидактична, гностична, організаційна,
креативна, конструктивна, дослідницька,
проектуальна, коригувальна, оцінна

Веб-сервіс для ведення блогів Blogger.

Сервіс для створення онлайн опитувань та
тестувань Google Forms

інформаційна, конструктивна, проектувальна,
дослідницька, креативна, управлінська, діагностична,
прогностична, коригувальна, оцінна
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Продовження таблиці 1.
Сервіс для створення онлайн навчальної
платформи Google Classroom

інформаційна, підприємницька, конструктивна,
проектувальна, організаційна, креативна, гностична,
координаційна, коригувальна, оцінна

Модуль 2. Технології організації навчально-виховного процесу у роботі вчителя Нової
української школи
Технологія портфоліо як засіб оцінювання
навчальних досягнень учнів

інформаційна, проектувальна, прогностична,
креативна, управлінська, рефлексія

Формування в учнів навичок критичного
мислення як запорука розвитку творчого
мислення.

критичне мислення, цілепокладання, дидактична,
управлінська, гностична, організаційна,
конструктивна, проектувальна, креативна,
координаційна, коригувальна, оцінна

Формування комунікативних навичок,
використовуючи технологію кооперативного
навчання

комунікативна, інформаційна, гностична,
проектувальна, організаторська, підприємницька,
креативна, критичне мислення

Технологія Веб-квест для формування
навичок роботи з електронною інформацією

інформаційна, проектувальна, гностична,
організаторська, проектувальна, креативна,
управлінська, рефлексія, критичне мислення,
цілепокладання, координаційна, коригувальна, оцінна

Інтелект-карти як засіб формування
асоціативного мислення

інформаційна, дидактична, проектувальна, гностична,
креативна, критичне мислення, проектувальна,
організаторська, координаційна

Модуль 3. Організація освітнього простору взаємодії у роботі вчителя Нової української школи
Педагогіка партнерства: сутність, основні
комунікативна, організаторська, управлінська,
принципи
проектувальна, виховна, креативна, конструктивна,
діагностична, координаційна, коригувальна, оцінна
Організація ефективного і безпечного
освітнього
середовища

організаційна, проектувальна, конструктивна,
виховна, управлінська, комунікативна, прогностична,
координаційна, коригувальна

Формуванняпрофесійно-педагогічної компетентності
за цим курсом передбачає: спільнудіяльність студента
та викладача; пріоритет самостійного навчання;
системність навчання; розвиток освітніх потреб;
усвідомленість навчання. Ці провідні положення
вивчення дисципліни відповідають принципам
андрагогіки. Основним вектором вдосконалення
рівня професійно-педагогічної компетентності
майбутнього вчителя є самовдосконалення
шляхом постійної самоосвіти, накопичення знань
та збагачення досвіду діяльності за допомогою
засобів Google-технології.
Висновки. Аналіз праць вчених дає змогу
стверджувати, що андрагогічний підхід поступово
змінює психологію студента, підштовхує до
самостійного, творчого та усвідомленого здобуття
знань. Викладач виступає не в ролі інформатора,
а перетворюється на організатора, консультанта
дорослої людини, адже рівень кваліфікації та
конкурентоспроможності сучасного спеціаліста
залежить від рівня сформованості вмінь і навичок
самостійної діяльності. Таким чином,
удосконалення організації навчальної діяльності
майбутніх учителів на засадах андрагогічного
підходу і з використанням новітніх Google-
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технологій дозволить розвивати самостійність,
активність, творчі здібності майбутніх учителів,
забезпечить державу зрілими висококваліфікованими
педагогами з розвиненими професійнопедагогічними компетентностями, що у
подальшому сприятиме швидкій адаптації до змін
у професійній діяльності та самоосвіті впродовж
життя.
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