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Постановка проблеми. В умовах мі-

нливості соціально-економічного та соціо-
культурного простору, надшвидких проце-
сів глобалізації та інформатизації усіх сфер 
життєдіяльності суспільства питання на-
ступності ланок системи освіти є провід-
ною в науковому дискурсі. Сучасні вимоги 
освітнього простору актуалізують «стійкий 
фокус державотворення на педагогічній і 
науково-педагогічній освіті та освітній ка-
дровій політиці, їх дійсному стані, ключо-
вих проблемах, концептуальних засадах 
реформування», що зумовлює «іманентну 
форсайтну сутність педагогічної і науково-
педагогічної освіти та педагогічної і науко-
во-педагогічної  діяльності,  випереджаю-
чий (з передбаченням контурів майбутньо-
го) характер їх модернізації» [Національна 
доповідь, 2016, с. 120]. 

Загальнопедагогічна під-
готовка майбутніх учителів та 
науково-педагогічних праців-
ників має забезпечити репре-
зентацію особливостей сучас-
ної багатомірної педагогічної 
дійсності, фундаментальний 
характер педагогічних знань, 
орієнтувати на вирішення 
освітніх проблем суспільства та 
окремої особистості в 
майбутньому. 

 Аналіз актуальних до-
сліджень. У науковій літера-
турі представлено різні аспекти 
дослідження проблеми загаль-
нопедагогічної підготовки май-
бутніх учителів, магістрантів та 
аспірантів педагогічних спе-
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ціальностей. Історико-педагогічний аспект 
зазначеної проблеми розглядають Н. Дем’я-
ненко, О. Кобрій, М. Окса, тенденції та за-
кономірності становлення загальнопедаго-
гічних дисциплін в Україні – Ю. Болотін, 
М. Окса, теоретичні засади змісту загально-
педагогічної підготовки – А. Акусок, А. Ко-
рень, напрямки її вдосконалення – Л. Нече-
поренко,  теоретико-методичні засади фор-
мування загальнопедагогічної компетентно-
сті – О. Акімова, В. Галузяк, В. Каплінсь-
кий, питання загальнопедагогічної підготов-
ки майбутніх учителів в умовах дистанцій-
ного навчання – Є. Прокоф’єв, загальнопе-
дагогічний аспект базової педагогічної осві-
ти  майбутнього  вчителя –  В. Шахов, кон-
цепти та технології загальнопедагогічної 
підготовки – К. Артеменок, В. Пунчик, 
І. Царик, критерії та показники ефективності 
означеного типу підготовки – С. Мельников.  

В умовах реалізації у ЗВО України 
трирівневої системи освіти актуалізуються 
питання впровадження програм підготовки 
фахівців із ступенем доктора філософії 
(М. Винницький, І. Козубцов), використан-
ня сучасних  педагогічних технологій в 
освітньому процесі здобувачів другого (ма-
гістерського) рівня (Л. Кайдалова), творчо-
го розвитку фахівців в умовах магістратури 
(С. Сисоєва), вивчення методології педаго-
гіки в умовах бакалаврату та магістратури 
(О. Бережнова).  

Особливої уваги заслуговують нау-
кові розвідки щодо забезпечення непере-
рвності   професійної  розвиту  особистості 
у системі вищої освіти (Н. Ничкало); на-
ступності бакалаврату та магістратури 
(В. Сенашенко, Н. Пихтіна).  

Однак, питання наступності загально-
педагогічної підготовки майбутніх фахівців 
галузі освіти в умовах трирівневої системи 
освіти залишаються малодослідженими. 

Мета статті – визначити особливості 
наступності загальнопедагогічної підготов-
ки майбутніх учителів та науково-педаго-

гічних працівників на рівні програм, змісту 
та технологій освітнього процесу. 

Методологія та методи досліджен-
ня. Методологічними засадами досліджен-
ня виступили положення системного, 
особистісно зорієнтованого, діяльнісного 
та компетентнісного підходів, методи 
аналізу наукової літератури, узагальнення 
та систематизації для з’ясування сутності 
понять «загальнопедагогічна підготовка», 
«наступність», аналізу досвіду загально-
педагогічної підготовки в умовах трирів-
невої системи навчання у практиці закла-
дів вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу.  
Загальнопедагогічна підготовка як 

важливий  компонент системи професій-
но-педагогічної освіти майбутніх учите-
лів та науково-педагогічних працівників 
розглядається як:  

• процес навчання та виховання 
майбутнього вчителя, виступає результа-
том  цього  процесу,  який  визначається 
рівнем розвитку загальнопедагогічної 
культури, сформованістю професійно 
значущих якостей, педагогічною спрямо-
ваністю особистості, оволодіння операці-
ональними сторонами педагогічної діяль-
ності (Абдуллина, 1990, с. 2);  

• процес формування сукупності 
якостей особистості професіонала, який 
би навчальний предмет він не викладав, 
здатного успішно створювати соціально-
виховні системи та ефективно вирішувати 
завдання духовно-морального та світогля-
дного розвитку вихованців, батьків, членів 
мікросоціуму (Мельников, 2009, с. 59);  

• основний складник педагогічної 
освіти,  як  компонент,  що  визначає педа-
гогічну спрямованість на всіх етапах непе-
рервної педагогічної освіти та включає син-
тез  педагогічної  практики  в  широкому 
смислі слова та вивчення необхідних для її 
осмислення та перетворення теоретичних 
знань (Никитенко, 1991).  
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Важливою є позиція А. Акусок про те, 
що «саме загальнопедагогічна  підготовка 
виконує визначну координуючу функцію у 
загальній системі  підготовки вчителя, ви-
значає  його особистісну позицію та спря-
мованість на педагогічну професію, містить 
потужний когнітивний потенціал, забезпе-
чує посилення креативних компонентів пе-
дагогічної освіти» (Акусок, 2009, с. 2).  

У процесі загальнопедагогічної підго-
товки майбутні учителі здобувають знання 
про сутність, принципи, закономірності, 
форми та методи освітньої діяльності, фор-
мують відповідні педагогічні уміння. Важ-
ливо відзначити, що на початковому етапі 
професійно-педагогічної освіти відбуваєть-
ся залучення майбутніх фахівців до педаго-
гічних цінностей, становлення їхньої педа-
гогічної картини світу. Реалізація завдань 
загальнопедагогічної підготовки на рівні 
бакалаврату відбувається у процесі вивчен-
ня студентами педагогічних дисциплін (як 
правило, курси «Педагогіка», «Історія педа-
гогіки», «Основи педагогічної майстернос-
ті», спецкурси), проходження педагогічної 
практики, включення у квазіпрофесійну, на-
вчально-дослідницьку, науково-дослідниць-
ку діяльність. На наступних рівнях освіти – 
магістратура та аспірантура – відбувається 
ускладнення та розширення бази педагогіч-
них знань, удосконалення системи педагогіч-
них умінь, розвиток педагогічного мислен-
ня, становлення дослідницької культури.  

Актуальність дослідження наступнос-
ті загальнопедагогічної підготовки майбут-
ніх учителів та науково-педагогічних пра-
цівників зумовлена впровадженням в освіт-
ньому просторі України трирівневої систе-
ми професійної підготовки фахівців. Згідно 
Закону України «Про вищу освіту» (ст. 5) 
підготовка фахівців з вищою освітою здійс-
нюється за відповідними освітніми програ-
мами на таких рівнях: початковий рівень 
(короткий цикл) вищої освіти; перший (ба-
калаврський) рівень; другий (магістерський) 

рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень. Відзначимо, що третій рі-
вень вищої освіти (аспірантура) передбачає 
здобуття наукового ступеня доктора філо-
софії за умови «успішного виконання здо-
бувачем вищої освіти відповідної освітньо-
наукової програми та публічного захисту 
дисертації у разовій спеціалізованій вченій 
раді» (Закон України «Про вищу освіту»). 

У контексті нашого дослідження 
особливо важливо наголосити на тому, 
що другий (магістерський) рівень вищої 
освіти надає можливість вступу на відпо-
відні освітні програми випускникам бака-
лаврату, які отримали освіту першого рі-
вня за іншими профілями. Право вступу 
до магістратури мають й випускники за-
кладів вищої освіти минулих років, зок-
рема такі, які закінчили виш до введення 
трирівневої системи освіти. Відповідно, 
створюється ситуація, коли до магістра-
тури з педагогічних спеціальностей всту-
пають, по-перше, бакалаври, які навчали-
ся за іншими, непедагогічними освітніми 
програми, по-друге, випускники вишів, 
які мають суттєво віддалений у часі до-
свід опанування педагогічних дисциплін. 
Наявність серед магістрантів осіб з різ-
ним ступенем освіти, різною кваліфікаці-
єю та рівнем педагогічної підготовки сут-
тєво ускладнює процес навчання та вима-
гає цілеспрямованої роботи з адаптації до 
відповідної освітньої програми. Отже, 
проблема наступності загальнопедагогіч-
ної підготовки зумовлена як об’єктив-
ними, так й суб’єктивними чинниками.  

У дослідженні С. Вітвицької відзна-
чено, що «ступенева педагогічна система 
освіти покликана забезпечити: широкі 
освітні запити й можливості задоволення 
різноманітних культурно-освітніх потреб 
особистості та суспільства, зокрема загаль-
ноосвітню, загальнокультурну, професійну 
та наукову підготовку фахівців різних рів-
нів та галузей знань; підвищення соціаль-
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ної значущості, престижу знань та соціаль-
ного захисту фахівця в умовах динамічнос-
ті потреб економіки та ринку праці; фун-
даментальність  знань  випускників  вищої  
школи,  що  забезпечується  її  інтеграцією  
у світовий освітній простір» (Вітвицька, 
2011, с. 19 – 20). Досліджуючи педагогічну 
підготовку магістрів в умовах ступеневої 
освіти  автор відзначає, що «поєднання су-
часних досягнень педагогічної науки і 
практики  підготовки фахівців передбачає 
спадкоємність у вивченні педагогіки і  пси-
хології  (бакалавр  –  спеціаліст  –  магістр)  
та  усвідомлення  значущості педагогічних 
знань, умінь, навичок» (Вітвицька, 2011, 
с. 20). Важливим є зауваження про те, що 
«специфічною  особливістю  навчального  
процесу  у  магістратурі є максимальна ін-
теграція навчально-пізнавальної діяльності 
студентів з науковою роботою, а одним із 
шляхів підвищення якості підготовки магі-
странтів до педагогічної діяльності – вклю-
чення їх у науково-дослідницьку діяль-
ність» (Вітвицька, 2011, с. 23).  

Методологічним підґрунтям досліджен-
ня проблеми наступності загальнопедаго-
гічної підготовки здобувачів вищої освіти 
в умовах трирівневої системи вищої осві-
ти виступають: 

● філософські положення діалектики, 
наступності розвитку у природі та суспільс-
тві як єдності збереження та заперечення, 
виникнення нового на основі старого 
(Г. Гегель; Е. Баллер, Г. Ісаєнко та ін.); 

●  положення постнекласичної пе-
дагогіки з орієнтацією на ціннісні засади 
освітнього процесу, включення особистості 
в широкий соціокультурний контекст; 

● системно-структурний підхід, що 
розкриває, по-перше, зв’язки між складни-
ками освітньої системи, їхню зумовленість 
зовнішніми та внутрішніми чинниками, по-
друге, зв’язки між змістом, технологіями, 
формами та методами освітнього процесу 
на всіх рівнях (бакалавр, магістр, доктор фі-

лософії); по-третє, спрямованість на збере-
ження цілісності професійної підготовки в 
умовах трирівневої  системи вищої освіти; 

● положення психології щодо на-
ступності стадій розвитку особистості 
(Л. Виготський, В. Давидов, В. Кудряв-
цев, В. Слободчиков та ін.),  

● принципи відповідності (Н. Бор), 
доповнювальності (І. Алексеєва, Г. Грана-
тов, О. Железнякова та ін.); 

● положення сучасних концепцій не-
перервної освіти (Г. Ключарев, Т. Ломакіна, 
Н. Ничкало, М. Солдатенко та ін.); 

● положення випереджувальної осві-
ти, освітньої прогностики, форсайту, які до-
зволяють ураховувати уявлення про освітні 
тренди в процесі професійної підготовки. 

Педагогічні аспекти дослідження 
поняття «наступність» пов’язані із забез-
печенням стабільності, поступового роз-
витку усіх складників освітнього проце-
су, урахуванням темпорального (час – 
простір) характеру розвитку особистості. 
Різні питання наступності в системі осві-
ти досліджувалися такими науковцями, 
як С. Батишев, С. Вершловський, С. Год-
ник, В. Єрмоленко, Ю. Кустов, Т. Лома-
кіна, А. Орешкіна, А. Сманцер, В. Тама-
рін та ін. Проблеми наступності між різ-
ними рівнями вищої освіти (бакалаврат, 
магістратура, аспірантура) розглядають 
І. Батракова, Ю. Варданян, Н. Пихтіна, 
В. Сенашенко, Н. Юдіна та ін. 

Важливим є зауваження А. Сманце-
ра про те, що проблеми наступності в 
освітній сфері стосуються не стільки змі-
сту освіти, «хоча подекуди знань, умінь 
та навичок, отриманих тими, хто навча-
ється, у межах одного рівня освіти, не 
завжди вистачає для переходу на наступ-
ний рівень», а йдеться насамперед про від-
сутність «необхідних компетенцій їхнього 
включення в нові стосунки, прийняття ін-
ших стратегій поведінки, організації на-
вчання, характеру освітньої діяльності» 
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(Сманцер, 2011, с. 3). Аналіз структурно-
змістових та функційних характеристик на-
ступності має розглядатися крізь «призму 
співвідношення стійкості та змінюваності, 
створення та руйнування, цілісності та запе-
речення» (Сманцер, 2011, с. 9).  

А. Сманцер розглядає наступність 
як багаторівневу характеристику системи 
неперервної освіти: «Перший, найвищий 
рівень – це наступність як методологічна 
закономірність розвитку людини в систе-
мі неперервної освіти. Другий – наступ-
ність як загальнопедагогічний принцип, 
на основі якого функціонує цілісний пе-
дагогічний процес у системі неперервної 
освіти Третій рівень – наступність як ди-
дактичний принцип, який разом з іншими 
дидактичними принципами забезпечує 
учням і студентам цілісне сприйняття ди-
сциплін шкільного та вузівського навчан-
ня. І, нарешті, четвертий рівень – наступ-
ність як частково-методичний принцип, 
який розкриває особливості прояву на-
ступності в організації навчання того чи 
іншого предмету» (Сманцер, 2011, с. 77).  

Основними функціями наступності 
визначено   такі:  освітня,   виховна,   розви-
вальна, соціалізуюча, випереджувальна, ін-
тегративна, евристична, регулятивна, конт-
рольна (Сманцер, 2011, с. 107-109). Особли-
во значущою, на наш погляд, слід визнати 
саме випереджувальну функцію, яка зумов-
лює увагу в навчальному процесі до перс-
пективних позицій розвитку конкретної 
предметної  галузі,  до  технологічних  та 
освітніх трендів. Відповідно, необхідно 
приділяти увагу питанням трендспоттингу, 
формувати навички виявлення та узагаль-
нення трендів у професійній галузі. 

Наступність у змісті професійної під-
готовки, як зазначає Н. Мирончук,  розумі-
ється «як неперервний процес розгортання 
структурних компонентів змісту, поступо-
вий перехід від одного етапу навчання до 
іншого, поступове ускладнення навчальної 

інформації, послідовна зміна рівня вимог 
до обсягу і глибини засвоєння знань, умінь 
і навичок. Кожен новий етап навчання по-
винен бути пов’язаний із попереднім, слу-
гувати передумовою для  подальшого на-
вчання» (Мирончук, 2014, с. 107). У кон-
тексті забезпечення наступності загально-
педагогічної підготовки майбутніх учителів 
та науково-педагогічних працівників важ-
ливим є висновок про те, що «як загально-
педагогічний принцип, наступність вимагає 
неперервного зв’язку між окремими сторо-
нами, частинами і ступенями навчання; 
розширення й поглиблення знань, здобутих 
на попередніх етапах навчання; перетворен-
ня окремих уявлень і понять у систему 
знань, умінь і навичок, необхідних для про-
фесійної діяльності; поступально-висхід-
ного характеру розгортання змісту профе-
сійної підготовки» (Мирончук, 2014, с. 107).  

Філософські та психолого-педаго-
гічні експлікації поняття «наступність», 
визначення сутності та змісту загальнопе-
дагогічної підготовки майбутніх учителів 
та науково-педагогічних працівників на 
різних рівнях вищої освіти зумовлюють 
визначення шляхів, форм та методів забез-
печення наступності загальнопедагогічної 
підготовки в системі педагогічної освіти. 

Загальнопедагогічна підготовка май-
бутніх фахівців сфери освіти (бакалаврат, 
магістратура, аспірантура) має забезпечува-
ти концептуально-цільову наступність (рі-
вень освітніх програм, індивідуального ці-
лепокладання студентів); змістово-інфор-
маційну наступність (зміст професійної 
підготовки, що відображено в навчальних 
планах, силабусах, навчально-методичному 
забезпеченні), технологічно-діяльнісну на-
ступність (технологічний ракурс – способи 
роботи із знанням на основі пізнавальних 
умінь та навичок; способи застосування 
відповідних знань для вирішення практич-
них ситуацій; способи експертної оцінки та 
прогнозування розвитку освітнього проце-
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су, особистісного розвитку його суб’єктів; 
ціннісно-орієнтувальні вміння та навички, 
цілепокладання, самоаналіз тощо). 

Концептуально-цільова наступ-
ність (рівень освітніх програм, індивіду-
ального цілепокладання студентів). Згід-
но нормативних документів підготовка 
бакалаврів, магістрів та аспірантів здійс-
нюється за відповідними освітньо-профе-
сійними та освітньо-науковими програми, 
які визначають мету, завдання, програмні 
компетентності та результати навчання. 
Принципового значення набуває визна-
чення орієнтації та основного фокусу та-
ких програм: освітньо-професійний (ба-
калаврат, магістратура), освітньо-науко-
вий (аспірантура). Відповідно, чітке по-
значення у переліку фахових компетент-
ностей позицій, що віддзеркалюють саме 
сутність загальнопедагогічної підготовки 
(необхідна система професійно-педаго-
гічних знань, загальнопедагогічних умінь, 
компонент ціннісного ставлення до педа-
гогічної професії) дозволяє враховувати 
прогнозовані результати кожного рівня 
на кумулятивній основі та визначати фа-
хові компетентності за принципом ускла-
днення та розширення. На даному рівні 
значущою є наступність «за вертикаллю», 
що зумовлює увагу до поглиблення (про-
філізації) та фундаменталізації загально-
педагогічної підготовки майбутніх учите-
лів та науково-педагогічних працівників. 
Суттєвою проблемою, що ускладнює ви-
рішення завдань забезпечення наступнос-
ті, є відсутність державних стандартів у 
галузі «Освітні, педагогічні науки».  

Важливо відзначити особливість ко-
жного з рівнів вищої освіти, пов’язану із 
реалізацією дослідницького компонента 
професійної підготовки, що й знаходить 
своє відображення у забезпеченні готовно-
сті здобувачів вищої освіти до виконання 
самостійного  науково-педагогічного  до-
слідження на рівні курсової роботи (бака-

лаврат), магістерської роботи (магістрату-
ра), дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора філософії (аспірантура). 

Навчальні плани освітньо-профе-
сійних та освітньо-наукових програм також 
повинні враховувати необхідність наступ-
ності у структурно-тематичній спрямова-
ності відповідної підготовки. Базовими на-
вчальними дисциплінами на рівні бакалав-
рату є курси «Педагогіка», «Історія педаго-
гіки» та «Основи педагогічної майстернос-
ті»,  зміст  яких  формується  на  основі  
наступності «за горизонталлю», передбачає 
обов’язкове узгодження понятійно-катего-
рійного апарату, форм та методів організа-
ції освітньої діяльності за синергетичними 
принципами накопичення складності. На-
вчальні  дисципліни  магістратури  педаго-
гічного напряму, наприклад, магістратура 
«Педагогіка вищої школи», в якості прере-
квізитів визначають психолого-педагогічні 
дисципліни бакалаврату та пропонують 
навчальні курси, спрямовані на підготовку 
до професійної діяльності не тільки в сис-
темі середньої, а й вищої освіти, форму-
вання готовності до самостійної наукової 
діяльності в сфері освіти.  

У процесі складання освітньо-
професійних та освітньо-наукових програм 
необхідним є чітке визначення видів про-
фесійної діяльності, до яких готуються 
здобувачі вищої освіти з педагогічних спе-
ціальностей. Вибір відповідних видів діяль-
ності, які закладаються у цілеорієнтаційний 
та змістовий компоненти програм, зале-
жить як від стратегічних орієнтирів освіт-
нього простору держави, нормативних до-
кументів сфери освіти, так й від можливос-
тей конкретного ЗВО, запитів потенційних 
роботодавців та індивідуальних потреб 
здобувачів освіти. Наскрізний характер ма-
ють такі види діяльності, як педагогічна 
(здійснення освітнього процесу у закладах 
освіти різного типу), методична та проєктна 
(навчально-методичне забезпечення освіт-
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нього процесу), культурно-просвітницька 
(організація взаємодії з учнями, батьками, 
представниками громадськості тощо), управ-
лінська. Для другого (магістерська підгото-
вка) та третього (аспірантура) рівнів вищої 
освіти особливого значення набуває готов-
ність до науково-дослідницької діяльності.  

Для забезпечення концептуально-
цільової наступності важливим моментом є 
повний та доступний для розуміння здо-
бувачів опис цілей навчання. Зауважимо, 
що останнім часом у практику роботи ЗВО 
введено надання студентам на початку на-
вчання силабусів як розгорнутої характерис-
тики навчального курсу та політики органі-
зації навчальної роботи. Однак, відзначимо, 
що стилістика багатьох силабусів знахо-
диться поза тезауруса студентів і позиції, 
представлені зокрема у розділі програмних 
результатів навчання та викладені мовою 
офіційних нормативних документів, зали-
шаються малозрозумілими. Напевно, є не-
обхідність врахувати досвід європейських 
країн, де силабус розглядається як засіб ко-
мунікації між викладачем та студентом. 

Перспективним напрямом у реалі-
зації концептуально-цільової наступності 
загальнопедагогічної  підготовки  є  об-
ґрунтування концепції та моделі навчання 
педагогічних дисциплін на всіх рівнях 
вищої освіти. 

Змістово-інформаційна наступність. 
Сукупність педагогічних знань, що репре-
зентується на рівні бакалаврату в навчаль-
ному курсі «Педагогіка», має знаходити 
своє подальше продовження в курсах магіс-
тратури та аспірантури. Провідним принци-
пом структурування змісту має бути прин-
цип спіралі, який передбачає поступове по-
глиблення рівня складності відповідного 
теоретичного матеріалу та зміну контексту 
його практичного застосування. У сучасних 
наукових розвідках для визначення саме 
змісту освіти пропонується й використання 
ідей фрактальної педагогіки (В. Гапонцев, 

В. Федоров). Так, наприклад, якщо на поча-
тковому етапі загальнопедагогічної підгото-
вки питання щодо методології та методів 
науково-педагогічного дослідження висвіт-
люється в межах модулю «Загальні основи 
педагогіки», то для магістрантів та аспіран-
тів пропонуються окремі курси (наприклад, 
«Технології науково-педагогічного досліджен-
ня», «Методологія та методи педагогічного 
дослідження»). Логічним продовженням 
курсу «Історія педагогіки» (бакалаврат) є 
курси «Сучасні освітні системи», «Історія 
педагогіки та порівняльна педагогіка».  

Важливо відзначити, що наступність 
на змістовому рівні пов’язана із розширен-
ням контексту аналізу та використання за-
гальнопедагогічних знань. Гострою про-
блемою для педагогічної освіти є включен-
ня у зміст відповідних тем складної загаль-
нонаукової та педагогічної термінології. 
Залишається відкритим питання: включити 
в тезаурус студента першого або другого 
курсу поняття системного підходу «біфур-
кація»,  «емерджентність»,  позиції постне-
класичного етапу розвитку педагогіки зда-
ється ще рано, а от на рівні магістратури, а 
тим паче аспірантури вже запізно, оскільки 
на цьому етапі вже певним чином сформо-
вано основи наукового світогляду та спо-
соби оперування науковими поняттями. 
Забезпечення наступності у формуванні 
понятійного тезаурусу зумовлює необхід-
ність складання «понятійних пререквізи-
тів», які б надавали повне уявлення про 
понятійно-категорійний апарат теми, курсу 
та можливість його подальшого розвитку 
на наступному рівні вищої освіти. 

Особливої  уваги  заслуговує  дослід-
ницький компонент професійної підготовки. 
Якщо для бакалаврів основна увага зосередже-
на на реалізації завдань дослідження у ме-
жах наукової проблеми та теми, яка, як пра-
вило, пропонується викладачем, то інтегра-
тивним показником означеного виду діяль-
ності в магістрантів та аспірантів слід ви-
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знати готовність до проблемно зорієнтова-
ної дослідницької діяльності в освіті як 
предметній  галузі.  Крім  означеного,  для 
рівня аспірантури важливо орієнтувати здо-
бувачів на конструктивістські засади науко-
вої діяльності, поліпарадигмальний характер 
сучасної педагогічної теорії та практика і, як 
наслідок, необхідність формування експерт-
ної позиції, навичок критичного аналізу. 

Перспективними напрямами досліджен-
ня саме змістово-інформаційної наступності 
загальнопедагогічної підготовки є, по-
перше, визначення системи концептів пе-
дагогічної теорії та практики, які мають ста-
ти наскрізними у змісті досліджуваного ви-
ду підготовки (концепти «Знання», «Особи-
стість», «Виховання», «Учіння» тощо), по-
друге, включення до змісту навчальних дис-
циплін магістратури та аспірантури адапта-
ційних, компенсаторних модулів, необхід-
ність яких зумовлена тим, що на магістерські 
програми та в аспірантуру мають право 
вступати випускники бакалаврату/магістра-
тури з інших освітніх програм, випускники, 
які закінчили виш декілька років тому.  

Технологічно-діяльнісна наступність 
загальнопедагогічної підготовки майбутніх 
учителів та науково-педагогічних праців-
ників пов’язана із актуалізацією на кожно-
му наступному рівні вищої освіти досвіду 
роботи здобувачів із знанням, застосуван-
ням його для вирішення практико зорієн-
тованих ситуацій та подальшим усклад-
ненням форм та методів освітнього проце-
су, орієнтацією на навчально-пізнавальну 
автономію усіх суб’єктів освіти. Багаторіч-
ний досвід роботи у закладі вищої освіти 
засвідчує особливу проблему щодо вико-
ристання студентами логічних методів та 
прийомів (аналіз, синтез, абстрагування, 
класифікація, узагальнення тощо) та спо-
собів оцінки достовірності інформації. Від-
повідно, програмні результати освітньо-
професійних (бакалаврат) та освітньо-нау-
кової (аспірантура) програм мають містити 

наскрізні позиції щодо оволодіння здобува-
чами навичками аналітико-експертної роботи.  

Реалізація наступності загальнопеда-
гогічної підготовки в умовах трирівневої 
вищої освіти передбачає урахування наяв-
ного рівня підготовки здобувачів, особливо-
стей індивідуального стиля учіння, відпові-
дні мотиви та кар’єрні прагнення.   

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, наступність 
у контексті вирішення завдань освіти роз-
глядається і як організаційний принцип, і як 
закономірність розвитку відповідних інсти-
туцій, соціальних та вікових груп. Взаємо-
зв’язок наступності та неперервності освіти 
створює передумови для академічної, про-
фесійної та соціальної успішності, тобто 
забезпечує кожній особистості можливості 
для вибудовування індивідуальних траєкто-
рій розвитку із збереженням фундаменталь-
ності освіти. Взаємодоповнюваність та вза-
ємозумовленість (комплементарність) рівнів 
вищої освіти забезпечують цілісність освіт-
нього процесу, можливість проєктувати 
програмні результати навчання в контексті 
вимог  сучасного  соціокультурного  світу, 
ринку праці, індивідуальних потреб здобува-
чів, ресурсних можливостей закладу освіти.  

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані із визначенням логіко-понятій-
них схем забезпечення наступності фор-
мування в майбутніх учителів та науково-
педагогічних працівників професійно-
педагогічного тезаурусу. 
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*** 
Бутенко Л.Л. Наступність загаль-

нопедагогічної підготовки майбутніх 
учителів та науково-педагогічних пра-
цівників в умовах трирівневої системи 
вищої освіти 

Здійснено аналіз поняття «загально-
педагогічна підготовка» в сучасному науко-
вому дискурсі. Розкрито особливості зага-
льнопедагогічної підготовки майбутніх учи-
телів та науково-педагогічних працівників в 
умовах трирівневої системи вищої освіти 
(бакалаврат, магістратура, аспірантура). До-
ведено необхідність наступності загально-
педагогічної підготовки майбутніх учителів, 
магістрантів та аспірантів педагогічних спе-
ціальностей. Схарактеризовано шляхи, зміст 
та особливості наступності загальнопедаго-
гічної підготовки майбутніх учителів та на-
уково-педагогічних працівників в універси-
теті. Загальнопедагогічна підготовка майбу-
тніх фахівців сфери освіти (бакалаврат, магі-
стратура, аспірантура) має забезпечувати 
концептуально-цільову, змістово-інформа-
ційну та технологічно-діяльнісну наступність.  

Ключові слова: загальнопедагогічна 
підготовка, майбутні учителі, науково-
педагогічні працівники, трирівнева сис-
тема вищої освіти, наступність. 

 
Бутенко Л. Л. Преемственность 

общепедагогической подготовки буду-
щих учителей и научно-педагогических 
работников в условиях трехуровневой 
системы высшего образования 

Осуществлен анализ понятия «обще-
педагогическая подготовка» в современном 
научном дискурсе. Раскрыты особенности 
общепедагогической подготовки будущих 
учителей и научно-педагогических работ-
ников в условиях трехуровневой системы 
высшего образования (бакалавриат, магист-
ратура, аспирантура). Доказана необходи-
мость преемственности общепедагогичес-
кой подготовки будущих учителей, магист-

рантов и аспирантов педагогических специ-
альностей. Охарактеризован пути, содержа-
ние и особенности преемственности обще-
педагогической подготовки будущих учи-
телей и научно-педагогических работников 
в университете. Общепедагогическая подго-
товка будущих специалистов сферы образо-
вания (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура) должна обеспечивать концептуально-
целевую, содержательно-информационную и 
технологически-деятельностную преемствен-
ность. 

Ключевые слова: общепедагогичес-
кая подготовка, будущие учителя, науч-
но-педагогические работники, трехуров-
невая система высшего образования, пре-
емственность. 

 
Butenko L.L. Continuity of General 

Training of Future Teachers and 
Academics in the Context of a Three-level  
System of Higher Education 

The author has analyzed the term 
‘general teachers’ training’ in modern scientific 
discourse. Peculiarities of general training of 
future teachers and academics in the context of 
a three-level system of higher education 
(Bachelor’s course, Master’s course and post-
graduate course) have been disclosed. The 
researcher has substantiated the need for 
contiguity of general training of future teachers, 
Master’s students and postgraduate students 
who have teaching as their major. The ways, 
the content and the peculiarities of the metho-
dological support for providing contiguity of 
general training of future teachers and 
academics at university have been described. 

General teachers’ training of future spe-
cialists in the field of education (bachelor's, 
master's, postgraduate) should provide concep-
tual-target continuity; content and information 
continuity, technological and activity continuity. 

Keywords: general teachers’ training, 
future teachers, academics, a three-level system 
of higher education, contiguity. 


