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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Інноваційні процеси, що відбуваються в 

системі вищої освіти, потребують підготовки викладача нової генерації, здатного 
успішно проектувати власну дидактичну діяльність, зокрема – розробляти освітні 
програми і навчальні посібники, моделювати освітнє середовище й утілювати в 
життя оптимальні технології навчання, знаходити нестандартні підходи до 
вирішення завдань навчання і виховання молоді. Від спроможності майбутнього 
викладача проектувати процес навчання залежить його фахова компетентність і 
продуктивність професійної діяльності, тому проблема підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури має важливе 
суспільно-політичне, соціальне, економічне та наукове значення і може стати, 
зважаючи на її важливість, предметом вивчення професійної педагогіки. 

Актуальність проблеми підготовки викладачів підсилює невизначеність, у якій 
змушена функціонувати нині вища школа: вона має підготувати випускника до 
професійного життя, умови і якість якого швидко змінюються. Цим створюються 
об’єктивні передумови для перегляду теоретичних основ дидактики вищої школи, 
що склалися за три століття промислової цивілізації. Подолання репродуктивного 
стилю підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем і 
перехід до дидактичної парадигми, котра забезпечить пізнавальну активність та 
професійну креативність магістрантів, є одним із стратегічних напрямів модернізації 
цієї підготовки (має здійснитися перехід від адаптивно-дисциплінарної моделі 
засвоєння знань до особистісно-центрованої моделі професійного саморозвитку 
майбутнього викладача). В умовах інформаційно-технологічної революції перед 
вищою школою постає соціальне замовлення на відповідні інформаційному 
суспільству цілі, завдання, якість освіти і, перш за все, на особистість випускника 
магістратури, здатного до проектування різнопланових аспектів життєдіяльності.  

Практичне значення дослідження засад підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури полягає в наданні 
допомоги науково-педагогічним працівникам у здійсненні їхньої проектувальної 
функції, визначенні ролі і місця професійної рефлексії у структурі проектувальної 
діяльності, подоланні застарілих педагогічних уявлень. На жаль, проекти 
дидактичних систем у вищій школі нині мало застосовуються, а під час їх реалізації 
суттєво деформується зміст, що не веде до бажаних суспільно й особистісно 
значущих результатів.  

Системний аналіз комплексу джерел з проблеми виявив, що близькими до її 
суті є дослідження, присвячені вдосконаленню вищої педагогічної освіти, 
запровадженню сучасних технологій підготовки та професійного розвитку 
викладачів вищої школи (І. Зязюн, О. Караман, В. Кремень, В. Прошкін, 
О. Савченко, С. Сапожников, С. Сисоєва, В. Стешенко, І. Трубавіна, С. Харченко, 
Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.). Дослідження з означеного напряму можуть базуватися 
на теоретико-методологічних працях Ю. Бабанського, І. Беха, Г. Васяновича, 
Б. Гершунського, С. Гончаренка, В. Загвязинського, І. Зязюна, Б. Коротяєва, 
В. Кременя, Л. Кравченко, І. Лернера, С. Омельченко, Е. Панасенко та ін.; роботах із 
дидактики А. Алексюка, В. Андрєєва, Л. Гаврілової, Р. Гуревича, О. Дубасенюк, 
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І. Козловської, Л. Лук’янової, М. Махмутова, О. Набоки, Н. Ничкало, Є. Полат, 
В. Сагарди, С. Сисоєвої, М. Скаткіна, М. Фіцули, А. Хуторського, Г. Цвєткової, 
О. Шпака, П. Юцявічєнє та ін.; працях із психології Г. Балла, Л. Виготського, 
П. Гальперіна, Г. Костюка, С. Максименка, В. Моляко, Н. Побірченко, В. Рибалки, 
В. Семиченко, Б. Федоришина та ін.  

Аналіз теоретичних робіт показав, що з середини XX ст. різко збільшилася 
складність проектованих об’єктів, а проектна діяльність стала масовою й захопила 
різні предметні галузі. На важливість педагогічного проектування в свій час 
указували А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, вбачаючи у проектуванні 
можливість визначення перспектив розвитку учня і колективу, створенні умов для 
успішного виконання різних видів навчальної діяльності. Теоретичні аспекти 
проектування навчально-виховного процесу розглядалися у працях В. Безрукової, 
О. Безпалько, І. Беха, В. Бондаря, В. Галузинського, В. Докучаєвої, О. Дубасенюк, 
О. Коберника, А. Лігоцького, Л. Лук’янової, Ю. Машбиця, В. Монахова, 
С. Омельченко, І. Підласого, Г. Романової, С. Сапожникова, Г. Селевка, 
В. Сидоренка, В. Стрельнікова, С. Харченка, О. Ярошинської та ін. У працях як 
зарубіжних, так і вітчизняних дослідників виділені основні типи проектувальних 
дій, визначені способи аналізу цих дій, уточняються принципи побудови 
проектувального процесу, вибору його стратегії і етапів, обговорювані можливі 
позиції суб’єктів проектування й умови ефективності діяльності кожного.  

Окремими вченими розроблялися: теоретико-методологічні засади 
проектування інноваційних педагогічних систем (В. Докучаєва); теорія і методика 
психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі (О. Коберник); 
теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем (А. Лігоцький); основи 
професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін вищої школи 
(Г. Цвєткова); теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної 
системи підготовки бакалаврів економіки (В. Стрельніков); особливості підготовки 
викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних 
технологій (Г. Романова); засади соціального проектування у вищому навчальному 
закладі інноваційного типу (М. Роганова); модель підготовки майбутніх вчителів 
гуманітарного профілю до педагогічного проектування (Т. Подобєдова); методика 
навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного 
матеріалу (Н. Брюханова). Аналіз і узагальнення результатів указаних досліджень у 
сфері педагогічного проектування дозволяє розробити теоретичні основи підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури, актуальність яких визначається соціально-політичними, філософсько-
теоретичними і професійно-педагогічними запитами, проте він не дав змоги виявити 
спеціальні праці, у яких би системно, всебічно висвітлювалися результати 
дослідження проблеми підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури. Водночас практика діяльності вищої 
школи свідчить про наявність низки суперечностей між: 

– соціальним замовленням на підготовку викладачів вищої школи нової 
генерації, із високим рівнем готовності до продуктивної діяльності через набуття 
ними професійної педагогічної освіти в умовах магістратури та реальним станом її 
відсутності у більшості викладачів; 
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– достатньо високим рівнем розробленості наукових засад професійної 
підготовки майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури і 
недостатнім теоретико-методологічним обґрунтуванням його підготовки до 
проектування дидактичних систем як її невід’ємного складника; 

– об’єктивною потребою суспільства в якісній підготовці викладачів вищої 

школи із розвиненим проектувальним мисленням та реальним станом готовності до 
проектування дидактичних систем випускників спеціальності „Освітні, педагогічні 
науки”; 

– необхідністю підготовки до проектування дидактичних систем майбутніх 
викладачів вищої школи та відсутністю чіткої установки більшості викладачів 
закладів вищої освіти на реалізацію цієї мети; 

– необхідністю орієнтації програм навчання на особистість магістранта, 
зростання його суб’єктності, загальнокультурного, професійно-особистісного 
розвитку і існуючою практикою навчання, заснованою на інформаційно-
психологічному підході, з переважаючим лекційно-семінарським методом 
викладання, закоренілим формалізмом, пасивною позицією студента; 

– необхідністю підготовки викладачів, здатних вирішувати проблеми 
проектування дидактичних систем, що виникають у реальних ситуаціях педагогічної 
діяльності, та спрямованістю підготовки студентів переважно на дії за зразком; 

– освітнім потенціалом сучасних технологій інтенсифікації професійної 
підготовки майбутнього викладача вищої школи, які орієнтовані на інтерактивне, 
особистісно-діяльнісне, розвивальне навчання, та реально недостатньо ефективною 
практикою підготовки магістрантів до проектування дидактичних систем. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена: сучасними завданнями 
реформування вищої освіти в Україні; необхідністю вдосконалення професійної 
підготовки викладачів закладів вищої освіти в умовах магістратури; актуалізацією 
вимог щодо проектування викладачами власних дидактичних систем; потребою в 
теоретичному обґрунтуванні та методичному забезпеченні підготовки викладачів 
закладів вищої освіти до проектування дидактичних систем; важливістю врахування 
у навчальному процесі вищої школи індивідуально-психологічних особливостей 
суб’єктів викладання та учіння. 

Тому актуальність обраної проблеми, її важливе значення для педагогічної 
теорії і практики реформування вищої освіти України зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження: „Теоретичні засади підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконується відповідно до плану наукової роботи Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка як складова 
комплексної науково-дослідної теми кафедри культурології та методики викладання 
культурологічних дисциплін „Методолого-теоретичні основи та організаційно-
методичні механізми модернізації вищої освіти Полтавщини” (державний 
реєстраційний № 0116U002583) і кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого 
навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” за 
темою „Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі” (державний 
реєстраційний № 0109U006956). Тему дисертації затверджено вченою радою 
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Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(протокол № 1 від 29.08.2014 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 
від 25.11.2014 р.).  

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження: науково-методична система підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних засад 
науково-методичної системи професійної педагогічної підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури та 
експериментальній перевірці її впливу на рівень їхньої професійної підготовки в 
закладі вищої освіти. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі основні завдання 
дослідження: 

1. Проаналізувати стан та особливості підготовки викладачів закладів вищої 
освіти до проектування дидактичних систем в умовах магістратури у вітчизняному і 
зарубіжному досвіді.  

2. Охарактеризувати теоретико-методологічні засади підготовки в умовах 
магістратури викладачів закладів вищої освіти до проектування дидактичних систем 
як складника їхньої професійної підготовки. 

3. З’ясувати термінологічне поле проблеми дослідження, розкрити суть 
підготовки майбутніх викладачів вищої школи щодо проектування дидактичної 
системи, конкретизувати зміст її структурних компонентів і функції. 

4. Теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити 
ефективність науково-методичної системи підготовки викладачів закладів вищої 
освіти до проектування дидактичних систем в умовах магістратури на основі 
програми моніторингу її якості. 

5. Уточнити критерії, показники й рівні готовності майбутніх викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем; дослідити стан їхньої готовності 
до дидактичного проектування.  

6. Забезпечити науково-навчальний супровід підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем. 

Концепція дослідження ґрунтується на науково обґрунтованих теоретичних і 
методичних положеннях вітчизняної і зарубіжної педагогіки, згідно з якими у 
нашому дослідженні слід було забезпечувати: попереднє проектування науково-
методичної системи професійної педагогічної підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи з наступною можливістю її відтворення на практиці; підготовку 
викладачів вищої школи в умовах магістратури до формулювання мети 
проектованої дидактичної системи, яка б надала можливість об’єктивного контролю 
над її досягненням; підготовку майбутніх викладачів вищої школи до вибору 
оптимального змісту, технологій, засобів навчання, до створення навчального 
середовища, яке дало б змогу організувати педагогічну взаємодію суб’єктів 
дидактичної системи (викладачів і студентів) і гарантувати досягнення поставленої 
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навчальної мети; наявність оперативного зворотного зв’язку, який дозволяв вчасну 
корекцію процесу. 

Концепція створення науково-методичної системи професійної педагогічної 
підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем 
в умовах магістратури включає методологічний, теоретичний та технологічний 
концепти.  

Методологічний концепт відображає взаємовплив різних підходів, зокрема 
синергетичного, системного, діяльнісного, андрагогічного, акмеологічного, 
технологічного, особистісного, середовищного, культурологічного, аксіологічного, 
компетентнісного, деонтологічного до вивчення проблеми підготовки викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури.  

Теоретичний концепт визначає систему філософських, психолого-
педагогічних, професійно-педагогічних, загальнокультурних ідей, концепцій, 
вихідних категорій, основних понять, дефініцій, оцінок, без яких неможливе 
розуміння суті досліджуваної проблеми, а саме: філософські положення теорії 
систем (Г. Александров, В. Афанасьєв, Л. Берталанфі, І. Блауберг та ін.); теорії 
наукового пізнання про активну роль особистості в пізнанні та перетворенні 
дійсності (М. Бердяєв, В. Біблер, Г. Гегель, І. Кант, Г. Сковорода та ін.); філософії 
освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Краєвський, В. Кремень, 
В. Лутай, Л. Сохань та ін.); теорія діяльності та розвитку особистості як суб’єкта 
діяльності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, В. Давидов, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв, К. Платонов, Л. Рубінштейн та ін.); теорії педагогічних 
(дидактичних) систем (Ю. Бабанський, В. Беспалько, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, 
М. Махмутов, П. Стефаненко, М. Фіцула, І. Харламов, А. Хуторський, П. Юцявічєнє 
та ін.); теорії психолого-педагогічного проектування освітніх систем (О. Безпалько, 
Н. Брюханова, В. Докучаєва, О. Коберник, А. Лігоцький, Т. Подобєдова, 
С. Сапожников, В. Стрельніков, С. Харченко, А. Цимбалару, О. Ярошинська та ін.); 
теорії педагогіки вищої школи (А. Алексюк, В. Андрєєв, С. Архангельський, 
І. Зязюн, І. Лернер, О. Мороз та ін.) та професійної підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи (Н. Батечко, Я. Бельмаз, М. Васильєва, Г. Васянович, І. Гавриш, 
В. Гриньова, А. Губа, Н. Гузій, Р. Гуревич, Н. Дем’яненко, О. Дубасенюк, М. Євтух, 
О. Іонова, І. Ісаєв, Л. Кайдалова, М. Князян, О. Коваленко, Т. Коваль, Л. Кравченко, 
Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, Є. Лодатко, В. Лунячек, О. Набока, І. Облєс, О. Огієнко, 
Г. Опанасюк, О. Пєхота, М. Подберезський, О. Попова, В. Прошкін, Г. Романова, 
О. Романовський, О. Савченко, О. Сиротіна, П. Сікорський, Т. Сущенко, Г. Троцко, 
Л. Штефан, Л. Хомич, Л. Хоружа, Г. Цвєткова та ін.); ідеї технологічного 
(В. Безпалько, В. Євдокимов, О. Пєхота, О. Пометун, І. Прокопенко, Г. Селевко та 
ін.) та компетентнісного (Н. Бібік, В. Бобрицька, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Локшина, 
Л. Лук’янова, А. Маркова, О. Овчарук, В. Сериков, А. Хуторський, С. Шишов та ін.) 
підходів; теорії педагогічної майстерності і педагогічної творчості (І. Зязюн, 
А. Кузьмінський, Л. Лук’янова, М. Лещенко, В. Моляко, О. Отич, С. Сисоєва, 
Н. Тарасевич та ін.) та особливостей взаємин суб’єктів педагогічного процесу 
(І. Бех, О. Бодальов, В. Кан-Калік, О. Коваль, А. Мудрик та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розробку й упровадження теоретично 
обґрунтованої науково-методичної системи професійної педагогічної підготовки 
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викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури. 

Методи дослідження. Для вирішення вказаних завдань, досягнення мети було 
використано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, зокрема: 
1) теоретичні: системний аналіз філософської, психологічної, соціологічної і 
педагогічної наукової літератури, присвяченої дослідженню підготовки викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, та 
навчально-методичної й інструктивно-методичної документації для визначення 
понятійно-категорійного апарату; методи системного аналізу, що застосовувалися 
для розгляду генезису підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури; методи причинно-наслідкового й 
історичного аналізу, застосовані на етапі визначення характеристик підготовки 
викладачів вищої школи, адекватної стану сучасного суспільства; методи 
порівняльного аналізу – для визначення суті науково-методичної системи 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури і її відмінностей від наявної системи навчання; методи прямого 
структурного аналізу – для розгляду структури й особливостей підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури як системи; методи зворотного або елементарно-теоретичного аналізу 
– для визначення зв’язків принципів проектування дидактичної системи та 
загальних дидактичних принципів; теоретичне моделювання та узагальнення 
результатів дослідження з метою розкриття наукових аспектів означеної проблеми; 
2) емпіричні: анкетування, бесіда, стандартизоване інтерв’ю, самооцінка, експертна 
оцінка, спостереження, рейтинг, тестування; 3) експериментальні: педагогічний 
експеримент (констатувальний та формувальний етапи) – для перевірки 
ефективності запропонованої науково-методичної системи професійної педагогічної 
підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем 
в умовах магістратури; 4) методи математичної статистики (непараметричний 
критерій χ2 та коефіцієнт кореляції r Пірсона, t-критерій Стьюдента) – для 
опрацювання результатів експериментальної роботи. Для розрахунку статистичних 
показників, побудови діаграм використовувалася прикладна комп’ютерна програма 
SPSS for Windows 11.5.0. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
уперше теоретично розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено 

науково-методичну систему професійної педагогічної підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, яку складає 
упорядкована єдність взаємообумовлених і взаємопов’язаних цілісних структурних і 
функціональних підсистем і компонентів, поєднаних спільною метою формування 
готовності викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем – 
методологічно-цільової (мета, методологічні підходи, принципи здійснення 
підготовки майбутніх викладачів до проектувальної діяльності), структурно-
змістової (зміст структурних компонентів означеної підготовки – мотиваційно-
цільового, когнітивно-діяльнісного і особистісного), технологічної (здійснення 
означеної підготовки на трьох послідовних етапах – мотиваційно-орієнтаційному, 
змістово-практичному і контрольно-коригувальному) та діагностичної 
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(педагогічний моніторинг процесу формування готовності викладачів вищої школи 
до проектування дидактичних систем в умовах магістратури) підсистем, 
педагогічних умов (персоніфікації стратегії підготовки магістрантів до 
проектування дидактичних систем на основі усвідомлення ними особливостей 
дидактичного проектування, втілених у особистих індивідуальних планах; 
запровадження проективної освіти, інноваційних технологій навчання, комплексу 
електронних засобів навчання, що забезпечує наукову, образно-наочну, емоційно 
насичену інформацію та активну практичну проектувальну діяльність; створення 
сприятливого творчого середовища), що впливають на ефективність здійснення 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури; теоретично обґрунтовано можливість інтеграції сучасних підходів до 
проектування досліджуваної підготовки викладачів – синергетичного, системного, 
діяльнісного, андрагогічного, акмеологічного, технологічного, особистісного, 
середовищного, культурологічного, аксіологічного, компетентнісного, 
деонтологічного та запропоновано проектно-орієнтований полівалентний 
інтегративний підхід;  

уточнено суть поняття „підготовка викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури” як системи, яка містить у собі 
підсистеми і компоненти, що взаємодіють між собою і забезпечують збереження і 
розвиток складної, відкритої, самоорганізованої і саморозвиваючої системи у 
певному освітньому просторі і часі; систему показників і критеріїв якості 
досліджуваної системи, що зведені у двовимірну матричну модель (показники: 
аналіз контрактів; управління проектуванням, документами, підготовкою 
магістрантів; ідентифікація і відслідковування; управління процесами, контролем, 
невстигаючими магістрантами; форми і способи збереження документів; внутрішній 
аудит якості; навчання проектантів; обслуговування; статистичні методи; критерії: 
якість результату, змісту, технологій, оцінювання, організації та персоналу);  

набуло подальшого розвитку положення про якість підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури, яка визначається процесом удосконалення проектувальної 
майстерності через проектне дослідницьке навчання, застосування комплексу 
електронних засобів навчання, створення сприятливого творчого середовища.  

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 
полягає в: 

– можливості впровадження в освітній процес закладів вищої освіти, які 
здійснюють професійну підготовку майбутніх викладачів вищої школи, 
експериментально перевіреної, теоретично обґрунтованої й практично реалізованої 
науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури;  

– розробці комплексної програми моніторингу якості запропонованої системи; 
навчально-методичного забезпечення (навчальні програми, посібники, у т.ч. 
електронні, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, електронні 
підручники з дисципліни „Дидактичні системи у вищій школі” для магістрів 
освітньої програми „Педагогіка вищої школи”); 

– удосконаленні форм і методів підготовки викладачів вищої школи в умовах 
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магістратури до проектування дидактичних систем, робочих навчальних програм 
нормативних і варіативних дисциплін, форм організації навчально-дослідної, 
проектувальної та науково-методичної роботи з магістрантами. 

Матеріали дисертації, монографій, навчально-методичних посібників, 
методичних рекомендацій та навчально-методичних комплексів можуть бути 
використані в процесі професійної підготовки викладачів вищої школи в закладах 
вищої освіти, системі післядипломної педагогічної освіти для створення 
дистанційних курсів, курсів для вибору, курсів підвищення кваліфікації, під час 
викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу, педагогічних практик і 
виконання студентами спеціальності „Освітні, педагогічні науки” курсових і 
дипломних робіт тощо.  

Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 
впроваджено у навчальний процес: Вищого навчального закладу Укоопспілки 
„Полтавський університет економіки і торгівлі” (довідка № 20/20 від 12.03.2018 р.), 
Вищого навчального закладу „Університет імені Альфреда Нобеля” (довідка № 287 
від 13.03.2018 р.), Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 
педагогічний університет” (довідка № 68-18-215/1 від 19.03.2018 р.), Національного 
технічного університету „Дніпровська політехніка” (довідка № 16/71-114 від 
04.04.2018 р.), Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (довідка № 769/01-60/02 від 17.03.2018 р.), Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 648/1 від 
15.03.2018 р.), Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця (довідка № 18/86-28-115 від 26.03.2018 р.), Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 27/03-01 від 16.02.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві 
полягає у: характеристиці загальних і професійних компетенцій майбутнього 
викладача економіки у розділі колективної монографії [3]; аналізі досвіду країн 
Європи щодо проектування технології підготовки викладачів вищої школи у розділі 
колективної монографії [4]; характеристиці складників професійної культури 
викладачів економіки в умовах магістратури [5]; розробленні критеріїв оцінювання 
дипломної роботи, контролю виконання дипломної роботи, вимог до підготовки 
відгуку, рецензії і допуску до захисту дипломної роботи у методичних 
рекомендаціях „Дипломне проектування” [65]; здійсненні наукового редагування, 
представленні змістових модулів „Педагогіка в системі сучасного людинознавства” і 
„Педагогічний процес” у навчальній програмі з дисципліни „Основи педагогіки” для 
магістрантів напряму „Інформатика” [66]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дослідження доповідалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях, теоретичних 
і методичних семінарах кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального 
закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” (2010 – 
2018 рр.); на наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: 
Міжнародних: „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за 
міжнародними стандартами менеджменту ISO серії 9001:2015: досвід впровадження 
та напрями вдосконалення” (Полтава, 2010), „Вища освіта України у контексті 
інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2011, 2012, 2015), 
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„Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации в условиях 
глобализации” (Таджикистан, Душанбе, 2012), „Проблеми гуманізації навчання та 
виховання у вищому закладі освіти” (Ірпінь, 2012), „Інновації в освіті” (Київ, 2012), 
„Педагогіка А. C. Макаренка в полікультурному освітньому просторі” (Полтава, 
2013), „Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук” (Азербайджан, Баку, 
2013), „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності 
випускників” (Полтава, 2014), „Модернизация образовательной среды в условиях 
взаимодействия науки и практики” (Росія, Бєлгород, 2014), „Актуальні проблеми 
теорії і практики експертизи товарів” (Полтава, 2014), „Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством: проблеми теорії та практики” (Полтава, 2014), „Theory 
and Practice of Contemporary Management” (Batumi, 2014), „Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу” (Полтава, 2014), „Туризм як пріоритетний напрям соціально-
економічного розвитку регіону” (Чернівці, 2015), „Якість вищої освіти: 
вдосконалення змісту та організації практичної підготовки магістрантів” (Полтава, 
2015), „Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці” 
(Полтава, 2015), „Использование инновационного потенциала вуза при подготовке 
магістров и магистров” (Таджикистан, Душанбе, 2015), „Якість вищої освіти: 
сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального 
закладу” (Полтава, 2016), „Дистанційна освіта: забезпечення доступності та 
неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education – 2017) ” 
(Полтава, 2017), „Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні 
гармонійно розвиненої особистості” (Слов’янськ, 2017), „Наукова спадщина 
академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього” (Київ, 2017), „Развитие 
торговых отношений Республики Молдова в перспективе ее экономической 
интеграции в международное экономическое пространство” (Молдова, Кишинів, 
2017), „Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-
Петриківка” (Полтава, Дніпро, Петриківка, 2017); Всеукраїнських: „Забезпечення 
наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські 
традиції та європейська практика” (Хмельницький, 2011), „Григорій Сковорода і 
Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи” (Полтава, 2012), „Політехнічна освіта 
як засіб забезпечення ринку праці в Україні” (Полтава, 2013), „Професійний 
розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної 
педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України” (Київ, 2016), 
„Інформаційні технології – 2017” (Київ, 2017), „Інноваційність в освіті: пошуки і 
перспективи розвитку” (Полтава, 2016), „Софія Русова та сучасна українська освіта” 
(Полтава, 2018), „Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний 
аспект” (Полтава, 2018); регіональних: „Компетентнісний підхід до підготовки 
випускників вищого навчального закладу” (Полтава, 2011), „Новітні інноваційні 
освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження” (Полтава, 2011), 
„Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження 
дистанційних технологій навчання” (Полтава, 2013), „Сучасна середня освіта: 
інновації, методологія, теорія, практика” (Кременчук, 2014), „Підготовка 
соціального педагога на засадах партнерства” (Харків, 2015), „Превентивна безпека 
людини в сучасних умовах” (Полтава, 2017), „Науково-практичне забезпечення 
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децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах” (Київ, 2018), 
„Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти” 
(Тернопіль, 2018). 

Кандидатська дисертація на тему „Педагогічна підготовка магістрів у вищих 
економічних навчальних закладах” була захищена у 2010 році у спеціалізованій 
вченій раді К 44.053.01 у Полтавському державному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти, її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні наукові положення та результати дослідження 
опубліковано у 66 наукових та навчально-методичних працях (із них 55 – 
одноосібні), серед них: 2 одноосібні і 2 колективні монографії, 4 методичні 
рекомендації і програми, 30 статей у наукових фахових виданнях України та інших 
держав (з яких 20 – у фахових виданнях України, 10 – у зарубіжних виданнях та 
виданнях, що входять до наукометричних баз), 28 статей та тез доповідей в інших 
виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел (860 найменувань, із них 39 – іноземною мовою), 17 додатків на 209 
сторінках, що представлені окремим томом. У тексті дисертації вміщені 17 таблиць і 
14 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 716 сторінок, із них – 388 сторінок 
основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність проблеми дослідження, 
розкрито ступінь її розробленості; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання 
дослідження; викладено провідні положення концепції дисертації, сформульовано 
методологічну основу, визначено методи, розкрито наукову новизну отриманих 
результатів і практичне значення, наведено відомості про апробацію і впровадження 
результатів дослідження, подано інформацію про публікації автора, дані про 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Підготовка викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури як наукова 
проблема” – здійснено аналіз теоретичної розробки наукової проблеми підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, який дозволив 
встановити, що означена підготовка фахівців з вищою освітою з галузі знань 01 
„Освіта” спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки” здійснюється за 
відповідними освітніми чи науковими програмами на різних рівнях вищої освіти: 
початковий рівень (короткий цикл), перший (бакалаврський) рівень, другий 
(магістерський) рівень, третій освітньо-науковий рівень (перший науковий ступінь – 
доктор філософії), науковий рівень (другий науковий ступінь – доктор наук). 

З’ясовано, що випускник магістратури за освітньою програмою „Педагогіка 
вищої школи” повинен мати сформовані вміння та навички: аналізувати дидактичну 
систему, дидактичний процес, систему педагогічної діяльності, а також компоненти, 
з яких вони складаються, їх зв’язок і відношення; визначати характеристики 
дидактичної системи, процесу, діяльності; виявляти шляхи їх розвитку та критерії 
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оптимальності й обмеження; обґрунтовувати вибір компонентів дидактичної 
системи (мети, принципів, змісту, методів, засобів, форм організації); визначати 
інваріантну технологію, класифікувати технології навчання за дидактичною 
основою та призначенням; організувати самостійну роботу студентів тощо. 

Констатовано, що у сучасних умовах розвитку вищої освіти існує потреба в 
цілеспрямованій підготовці викладачів для закладів вищої освіти саме у магістратурі 
з педагогіки, оскільки вона є найбільш дієвим напрямом педагогічної підготовки 
майбутнього викладача, націлена на підготовку компетентного викладача не лише у 
змісті предмета викладання, а й у способах здійснення педагогічної діяльності, й 
зокрема – у проектуванні дидактичних систем. Удосконалення проектувальної 
діяльності викладачів вищої школи має продовжуватись у системі підвищення 
їхньої кваліфікації із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій 
навчання, забезпеченням інваріантності змісту предметного навчання. 

Базові поняття дослідження розглянуті у їхньому співвідношенні: „дидактична 
система” – як влаштований об’єкт проектування майбутнім викладачем, якою є його 
організація та структура; „навчальний процес” – що відбувається в цьому об’єкті; 
„технологія навчання” – найбільш динамічний операційний компонент дидактичної 
системи, центральний елемент змін в даному об’єкті на рівні майбутнього 
викладача; „рівень готовності викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем” та його складові елементи („спрямованість особистості на 
проектування дидактичних систем”, „особистісні мотиви магістранта до 
проектування дидактичних систем”, „суб’єктність магістранта у проектуванні 
дидактичних систем”, „професійно важливі риси характеру для проектування 
дидактичних систем”, „психофізіологічні якості для проектування дидактичних 
систем”, „креативні вміння для проектування дидактичних систем”) – те, що має 
змінитися у продукті діяльності запропонованої науково-методичної системи та її 
суб’єкті – майбутньому викладачеві вищої школи. 

Стрижневе поняття – „науково-методична система професійної педагогічної 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури” визначаємо як складну, відкриту, самоорганізовану систему, що є 
спеціально створеною цілісною єдністю науково-педагогічних працівників закладу 
вищої освіти, магістрантів, змісту, засобів, технологій навчання, умов підготовки 
викладачів вищої школи в магістратурі, яка дозволяє побудувати управління 
проектувальною діяльністю магістрантів з метою досягнення високого рівня їхньої 
готовності до проектування дидактичних систем.  

Науково обґрунтовані теоретичні положення вітчизняної і зарубіжної 
педагогіки передбачають: попередню підготовку майбутніх викладачів вищої школи 
до проектування дидактичних систем з наступною можливістю її відтворення на 
практиці та об’єктивного контролю над її досягненням; вибір оптимального змісту, 
засобів, технологій навчання, котрі визначаються тісним зв’язком елементів; 
створення навчального середовища, яке дає організувати педагогічну взаємодію 
викладача зі магістрантами і гарантувати досягнення поставленої навчальної мети; 
наявність оперативного зворотного зв’язку, який дозволяє вчасну корекцію процесу. 

Реальній підготовці майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем сприятиме проведена у першому розділі „підготовча” робота: 
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1) аналіз педагогічної літератури і практики показав, що ця підготовка може стати 
ефективним інструментом управління підготовкою викладачів вищої школи в 
умовах магістратури, якщо буде системною; 2) розкрита сутність основних понять 
дослідження; 3) охоплення усіх сторін процесу підготовки викладачів до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури забезпечить неухильне 
зростання їхньої готовності до цієї діяльності на основі закладених у досліджуваній 
системі мети і змісту навчання, навчально-методичного, інформаційного і 
програмного забезпечення.  

У другому розділі – „Теоретико-методологічне обґрунтування змісту 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури” – розкрито сучасні наукові підходи до підготовки майбутніх 
викладачів до проектування дидактичних систем, сформульовано концептуальні 
засади цієї підготовки та виокремлено структурні компоненти і функції 
проектувальної діяльності майбутніх викладачів вищої школи. 

Концептуальною основою підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури є методологічні підходи та 
їхні принципи (синергетичного, системного, діяльнісного, андрагогічного, 
акмеологічного, технологічного, особистісного, середовищного, культурологічного, 
аксіологічного, компетентнісного, деонтологічного та проектно-орієнтованого 
полівалентного інтегративного). Ядром концептуальних засад стали закономірності, 
механізми, технології і етапи підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування компонентів дидактичної системи (психолого-педагогічний і 
соціально-психологічний моніторинг якості цієї підготовки; визначення та 
обґрунтування педагогічних засобів впливу на підготовку викладачів до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури; прогнозування динаміки 
розвитку цієї підготовки, визначення етапів контрольного діагностування; 
планування й організація навчальної і професійної діяльності майбутнього магістра 
з педагогіки вищої школи; моніторинг; корекція; підсумкове діагностування якості 
цієї підготовки, зіставлення результатів із гіпотезою; розробка подальших проектів 
її удосконалення).  

Гарантоване зростання якості підготовки майбутніх викладачів вищої школи 
до проектування дидактичних систем в умовах магістратури може бути досягнуте 
шляхом системного і цілісного застосування її складників. Показана можливість 
застосування синергетичного і системного підходів для зазначеної підготовки, яка 
стимулює, пробуджує бажання проектувальної діяльності, забезпечує магістранту 
відкриття можливостей проектування дидактичних систем для майбутнього 
професійного зростання, співробітництва з іншими суб’єктами навчального процесу. 
Останній розглядався як процес, що забезпечення зростання рівня його готовності 
до проектування дидактичних систем на засадах ідей гуманізації і гуманітаризації 
вищої школи, саморозвитку магістранта. 

Серед значної кількості можливих підходів до підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури належне місце відведене технологічному, який дозволив 
цілеспрямовано й ефективно управляти сучасними технологіями навчання в умовах 
магістратури. Діяльнісний підхід до зазначеної підготовки засновувався на тому, що 
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майбутній викладач проектував власну цілісну діяльність як суб’єкта дидактичної 
системи в усіх складниках (меті, засобах, технологіях навчання тощо) та 
взаємозв’язках. Середовищний підхід застосовувався як теорія і технологія 
безпосереднього управління (через середовище) процесами підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури; система дій суб’єкта управління, спрямованих на перетворення 
середовища у засіб цієї підготовки. 

Особистісний підхід мав на меті формування особистості майбутнього 
викладача вищої школи зі стійкою готовністю до проектування дидактичних систем, 
свідомої, творчої й активної у навчальній і професійній діяльності. Як суб’єкт 
власної підготовки до проектування дидактичних систем, він мав відповідальність за 
результати свого навчання і праці. Активна роль особистості як активного суб’єкта 
сприяла усвідомленню ним свого місця у житті, творчості, проектувальній 
діяльності. Позиція магістранта, інтеграція сучасних підходів до підготовки 
майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем дали змогу 
розглядати майбутнього викладача як її найвищу цінність і мету, дозволили 
проектувати цю систему узгоджено з його діяльністю. 

Упровадження культурологічного підходу до досліджуваної підготовки 
майбутніх викладачів передбачало створення умов для самореалізації особистості 
магістранта у культурі взагалі й проектувальній діяльності зокрема; у відповідності 
з аксіологічним підходом зародження знань про проектування дидактичних систем 
детермінувалося системою ціннісних відносин майбутнього викладача щодо 
професійної діяльності в цьому аспекті; компетентнісний підхід спрямовував 
підготовку майбутніх викладачів на засвоєння системи знань і умінь, які слугують 
підґрунтям проектування дидактичних систем; акмеологічний підхід дозволив 
визначити інтеграцію природних і соціокультурних чинників на перехід від 
зовнішнього управління до внутрішнього контролю розвитку готовності до 
проектування дидактичних систем; деонтологічний підхід передбачав оцінку 
поведінки, вчинків і дій майбутнього викладача стосовно моральних норм і правил 
проектувальної діяльності на основі усвідомлення моральних обов’язків. 

Оскільки запровадження результатів досліджень, виконаних у руслі окремих 
підходів, не дало відчутних результатів, ми, розглядаючи підготовку майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури як цілісну, пропонуємо поєднання, синтез різних підходів у проектно-

орієнтованому полівалентному інтегративному підході. Цьому сприяли системний 
і синергетичний підходи, адже досліджувана підготовка є складною 
самоорганізованою системою, має свої взаємозв’язки і взаємодію підсистем. 
Особливість проектно-орієнтованого полівалентного інтегративного підходу 
визначалася вивченням зростання якості підготовки майбутніх викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури у певному 
зв’язку і взаємодії її елементів.  

Розкрито суть підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури як цілеспрямованого керованого процесу 
творчої проективної діяльності майбутніх викладачів щодо забезпечення 
гарантованого досягнення результатів навчання на основі усвідомлення ними 
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особливостей дидактичного проектування, зокрема: мети, змісту, суб’єкта, об’єкта, 
предмета, продукту проектування, структури дидактичної системи, процедури 
проектування дидактичних систем. 

Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури будувалася на оволодінні магістрантами такими 
дослідницькими процедурами, як: вибір науково-методологічних засад для 
проектування; формулювання мети і завдань проектування; конструювання моделі 
дидактичної системи, взаємозв’язків її елементів, визначення параметрів і критеріїв 
розвитку суб’єктів цієї системи, вибір методик виміру; вимірювання валідності 
запропонованого магістрантом проекту; застосування в експерименті моделювання; 
представлення й інтерпретація результатів проекту дидактичної системи. 

Процес підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних 
систем в умовах магістратури передбачав: аналіз розвитку ситуації цієї підготовки і 
постановку проблеми; висунення на основі застосованих наукових підходів ідей, які 
сприятимуть вирішенню проблем і протиріч підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури; побудову науково-
методичної системи підготовки викладачів та бажаного рівня їхньої готовності до 
дидактичного проектування; висунення гіпотези про способи й етапи досягнення 
мети; виділення критеріїв оцінювання очікуваних результатів; вибір оптимального 
варіанта у загальній системі підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури; конкретизацію завдань щодо реалізації 
досліджуваної підготовки; її реалізацію в умовах перманентної діагностики, аналізу 
і корекції; узагальнення результатів означеної підготовки, формулювання 
рекомендацій ЗВО. 

Оволодіння магістрантами етапами проектування дидактичних систем 
потребувало технологічного механізму їх практичної реалізації. Означена 
підготовка у ЗВО реалізувалася завдяки таким основним компонентам цього 
механізму, як: психолого-педагогічна діагностика вхідного стану готовності 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем; соціально-
психологічна діагностика психолого-педагогічних умов функціонування означеної 
підготовки; вияв і обґрунтування педагогічних засобів впливу на стан готовності 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем та конкретизація 
завдань означеної підготовки; визначення етапів контрольної діагностики та прогноз 
динаміки активності магістранта педагогіки вищої школи під впливом застосованих 
технологій навчання; планування, моделювання, реалізація технологій навчання 
магістранта; моніторинг динаміки рівнів готовності викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем; поточне регулювання та корекція шляхів 
управління цією підготовкою; підсумкова діагностика готовності викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем та порівняння її з передбачуваною; 
розробка проекту для нового етапу розвитку означеної підготовки. Особливість 
структури механізму підготовки викладачів до проектування дидактичних систем 
полягала в тому, що кожний попередній компонент був основою для наступного, 
будучи функціями управління означеної підготовки. 

Міжнародні стандарти ISO сприяли удосконаленню алгоритму підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
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магістратури, дозволивши: визначити цільові групи споживачів означеної 
підготовки й ідентифікувати їхні вимоги; визначити процеси, важливі для означеної 
підготовки; сформувати матрицю розподілу повноважень і відповідальності за її 
якість; описати процеси згідно з цими вимогами тощо. 

Реалізація підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних 
систем в умовах магістратури гідна масового використання, оскільки має цілісність, 
новизну, оптимальність, гнучкість; забезпечує якість її кінцевого результату; не 
вимагає додаткових ресурсів; її можна застосувати для підготовки до виконання 
майбутніми викладачами будь-яких функцій, а не лише до проектування 
дидактичних систем. 

Систему функцій проектувальної діяльності майбутніх викладачів вищої 
школи складають: аналіз наявної освітньої ситуації, визначення проблем, виявлення 
протиріч, формулювання мети та мотивування проектувальної діяльності своєї і 
студентів, знаходження шляхів досягнення мети, відповідно до нової мети 
проектування власної дидактичної системи відповідно до нової мети, здійснення 
експертизи і рефлексії результатів праці себе і студентів. 

У третьому розділі – „Науково-методична система підготовки викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури” –
обґрунтовано науково-методичну систему професійної педагогічної підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури, що уможливлює осмислення способів і формалізацію уявлень про 
цілісний процес формування готовності викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем у ЗВО, відтворює мету, завдання, функції та містить 
методологічно-цільову, структурно-змістову, технологічну і діагностичну 
підсистеми (рис. 1). 

Методологічно-цільова підсистема відбиває обґрунтовані в роботі мету 
досліджуваної системи (формування готовності викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури, яке має бути 
диференційованим, а мета – враховувати інтереси, можливості і бажання 
магістрантів та соціальне замовлення суспільства); методологічні підходи 
(системний, синергетичний, діяльнісний, андрагогічний, акмеологічний, 
технологічний, особистісний, середовищний, культурологічний, аксіологічний, 
компетентнісний, деонтологічний і проектно-орієнтований полівалентний 
інтегративний підхід), принципи підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури, класифіковані на декілька 
груп: загальнодидактичні (системності, науковості, розвитку, історизму, діяльності, 
динамізму, поетапності, діагностичності, ефективності, оптимізації, реалізованості, 
завершеності, аксіологізації, проекції), принципи синергетичного і системного 
підходів (пріоритету кінцевої мети, алгоритмізації, структурний, функціональний, 
інформаційно-управлінський, комунікативний, відтворення, пов’язаності, єдності, 
взаємної адаптації, варіативності компонентів, невизначеності, ієрархії, 
конструктивної цілісності, основної ланки, доцільності) та принципи діяльнісного, 
технологічного, особистісного та інших підходів. 

Уточнено, з урахуванням вимог сучасного інформаційного суспільства, 
принципи означеної підготовки. Визначена концептуальна основа уможливлює  
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Рис. 1. Науково-методична система підготовки викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури 

Мета: формування готовності викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури 

Структурно-змістова підсистема 
(зміст компонентів науково-методичної системи підготовки викладачів 

вищої школи до проектування дидактичних систем) 

Професійний блок: 
мотиваційно-цільовий і когнітивно-

діяльнісний компоненти 

Особистісний блок: 
особистісний компонент 
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Технологічна підсистема 
(технології підготовки викладачів вищої школи до проектування 

дидактичних систем в умовах магістратури) 

Діагностична підсистема 
(моніторинг процесу формування готовності викладачів вищої школи до 

проектування дидактичних систем в умовах магістратури) 

Результат: підвищення рівнів готовності майбутніх викладачів до проектування дидактичних систем 

Мотиваційно-
орієнтаційний етап 

Змістово-
практичний етап 

Контрольно-
коригувальний етап 

Педагогічний інструментарій  
(форми, технології, методи, прийоми, засоби) 

Словесні методи 
(пояснення, розпові-
ді); технології нав-
чання (проблемне, 

критичне мислення, 
діалогічне); науко-
во-методичні семі-
нари, спецкурси, 

консультації, круглі 
столи тощо 

Інтерактивні методи 
(бесіди, дискусії, рольові 
й ділові ігри, проективна 

освіта); логіко-
аналітичні: аналіз 

проблемних ситуацій; 
вирішення педагогічних 
задач, педагогічні ігри; 

емоціогенні тексти; 
педагогічна практика 

тощо 

Діагностичні методи 
(спостереження, ан-
кетування, опиту-

вання); рефлексивні 
методи (самоаналіз, 
самопізнання, само-

діагностування); 
творчі (робота над 
удосконаленням 
проектування) 

Методологічно-цільова підсистема 

Принципи: загальнодидактичні (системності, науковості, розвитку, 
історизму, діяльності, динамізму, поетапності, діагностичності, 
ефективності, оптимізації, реалізованості, завершеності, аксіологізації, 
проекції); принципи синергетичного і системного підходів; принципи 
технологічного, діяльнісного, особистісного підходів 
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Методологічні підходи: системний, синергетичний, діяльнісний, андрагогічний, 
акмеологічний, технологічний, особистісний, середовищний, культурологічний, аксіологічний, 
компетентнісний, деонтологічний і проектно-орієнтований полівалентний інтегративний 
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оптимальне досягнення мети розробленої науково-методичної системи професійної 
педагогічної підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних 
систем в умовах магістратури, яка передбачає можливий її результат (підвищення 
рівнів готовності викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем) та 
програму дій суб’єктів, спрямовану на його досягнення. 

Структурно-змістова підсистема відображає блоки особистісно-
професійного розвитку майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури, 
у якій враховано внутрішню структуру, взаємозв’язок і взаємозалежність блоків і 
компонентів (мотиваційно-цільовий і когнітивно-діяльнісний компоненти у 
професійному блоці і особистісний компонент у особистісному блоці) підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, зміст яких 
передбачає організацію професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, 
орієнтовану на цілеспрямоване й узгоджене забезпечення вказаних компонентів, а 
отже, формування позитивної мотивації до проектування дидактичних систем, 
оволодіння необхідними характеристиками спрямованості особистості, особистісної 
мотивації, суб’єктності, професійної компетентності (загальних і спеціальних знань, 
умінь, навичок, професійно важливих рис характеру і психофізіологічних якостей), 
креативних умінь, сформованість яких уможливлює здійснення проектувальної 
діяльності в закладі вищої освіти. 

Ефективність проектування мети і змісту підготовки майбутніх викладачів до 
проектування дидактичних систем залежала від урахування перспектив розвитку як 
самої освіти, так і її кінцевого продукту – особистості магістра з педагогіки вищої 
школи із заданими означеними характеристиками. 

Важливість проектування змісту підготовки майбутніх викладачів до 
проектування дидактичних систем визначалася необхідністю появи у них нових 
освітніх ідей, гіпотез, нового теоретичного бачення наукового проекту дидактичної 
системи, проективного творчого мислення. Зміст підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури має бути 
розрахованим на масове використання, у той же час персоніфікованим, 
розрахованим на творчо орієнтованих людей. Важливим є уміння магістра 
педагогіки вищої школи реалізовувати свій особистісний потенціал, перемагати у 
конкуренції проектів дидактичних систем, виявляти лідерські якості. 

Подана характеристика складників змісту підготовки майбутніх викладачів до 
проектування дидактичних систем: необхідного обсягу, структури і послідовності 
вивчення матеріалу, оптимальної форми його викладу, контрольного 
інструментарію. Магістрант мав усвідомити: сутність проектування як етапного, 
багатокомпонентного, послідовного процесу, що відбувається в часі, результатом 
якого є розроблений проект дидактичної системи; мету проектування дидактичних 
систем, яка полягає у створенні й реалізації оптимального її проекту, побудованого 
на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, який найефективніше забезпечує запити суспільства 
і споживача (студента); створенні обґрунтованої системи параметрів дидактичної 
системи як об’єкта педагогічного управління, даних у динаміці; урахуванні 
чинників, що регулюють і визначають дану систему, а також засобів регулювання й 
корекції; процедуру проектування дидактичних систем, яка передбачає творчий 
аналіз її вихідних умов, чинників, характеристик і створення проекту спільної 
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діяльності суб’єктів даної системи, спрямованого на забезпечення їхнього 
особистісного і професійного зростання; структуру дидактичної системи як складної 
самоорганізованої системи, яку складають такі основні компоненти: мета, зміст, 
технології (форми, методи і засоби) організації викладання і навчання; методи 
контролю й корекції результатів навчання; діяльність викладання; діяльність 
навчання; дидактичні принципи та дидактичні умови; навчальне середовище; що 
найважливішим суб’єктом проектування дидактичної системи є викладач, який 
володіє творчим мисленням і здатністю до винахідництва, професіоналізмом і 
високою працездатністю, суспільно значимими ціннісними орієнтаціями, здатністю 
передбачати наслідки проекту; об’єктом проектування є цілісна дидактична система, 
а не лише окремі її компоненти й конструкції: технології навчання, методи, зміст 
освіти, навчальні програми тощо; елементи чи компоненти проектованої системи 
можуть структурно вписуватися в традиційну систему; предметом проектування є 
інформаційна модель дидактичної системи (а не лише її кінцевий результат – 
високий рівень фахівця), в якій відображена (у вигляді текстових матеріалів, схем, 
ілюстрацій) інформація про умови і чинники навчання та про зміст структурних 
елементів конкретного навчального модулю; продуктом проектувальної діяльності є 
проект дидактичної системи, функціональна специфіка якого залежить від стану 
навчального середовища, особливостей суб’єктів, зайнятих підготовкою проекту, 
функціональних зв’язків між елементами проекту, можливостей його ефективного 
використання, очікуваних результатів. 

Розглянуто чинники, які впливають на зміст підготовки викладачів вищої 
школи до проектувальної діяльності: складність і обсяг навчального матеріалу, 
характер змісту, структура і спосіб викладу матеріалу. Обґрунтовано використання 
тестів досягнення результатів означеної підготовки трьох рівнів, які відповідають 
рівням засвоєння проектувальної діяльності (впізнавання і відтворення, дія на основі 
алгоритму, творча діяльність). 

Технологічна підсистема включає етапи реалізації науково-методичної 
системи підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури та педагогічний інструментарій, що сприяє цій реалізації. 
Виділяємо такі етапи технологічної підсистеми системи науково-методичної 
системи підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури: мотиваційно-орієнтаційний, змістово-практичний, 
контрольно-коригувальний. 

Технологічна підсистема базується на реалізації технологічного підходу до 
професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем та містить відповідні технологічні заходи, спрямовані на 
реалізацію мети, закладеної в методологічно-цільовій підсистемі, що передбачає 
здійснення зазначеної підготовки магістрів педагогіки вищої школи за такими 
етапами: мотиваційно-орієнтаційний (сприяє актуалізації ролі та значущості 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, розвиває 
інтерес і стимулює позитивну мотивацію до набуття готовності проектувати 
дидактичні системи; включає мотиви, потреби, інтереси, які забезпечують залучення 
майбутніх викладачів вищої школи до процесу проектування дидактичних систем і 
полягає у прийнятті студентом мети пізнавальної діяльності й морального 
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самовдосконалення, їх планування й прогнозування; спрямований на актуалізацію 
мети проектування дидактичних систем, поглиблення професійної компетентності 
викладачів вищої школи у проектуванні дидактичних систем, стимулювання 
позитивної мотивації); змістово-практичний (складається із двох взаємозалежних 
частин: системи професійних знань – теорії, закони, факти, уявлення; і способів 
навчання – інструменти одержання інформації й застосування знань; уключає 
проектувальні уміння та особистісні якості; забезпечує теоретичну та практичну 
готовність майбутнього викладача вищої школи до проектування дидактичних 
систем, тобто сформованість сукупності методичних знань, умінь, навичок, якостей, 
набуття досвіду проектування у навчальній, науково-дослідній, самоосвітній 
діяльності; презентує технології навчання, сумісні з проективною освітою – 
модульні, електронні, інформаційні технології навчання, дослідницькі, дискусійні, 
віртуально-тренінгові, технології навчання у співробітництві, соціально-
психологічний тренінг); контрольно-коригувальний (полягає у систематичному 
одержанні зворотної інформації про хід виконання дій з проектування дидактичних 
систем на основі системного підходу; передбачає аналіз, оцінку й самооцінку 
отриманих майбутніми викладачами результатів відносно їхньої готовності до 
проектування дидактичних систем, а також унесення у процес її формування 
необхідних коректив). 

Теоретично обґрунтовано алгоритм етапів підготовки майбутніх викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури: 1) аналіз 
вихідних даних; 2) формулювання її мети у формі прогнозованих кінцевих 
результатів; 3) підбір і побудова змісту навчального матеріалу; 4) визначення 
структури і послідовності технологій навчання як навчальної діяльності магістранта, 
спрямованої на засвоєння змісту; 5) підбір адекватних меті і змісту технологій 
навчання як системи процесуально-методичних дій викладача, пов’язаних із 
спрямуванням і контролем навчальної діяльності магістрантів; 6) вироблення 
критеріїв і параметрів оцінювання, за якими можна об’єктивно діагностувати 
результати засвоєння; 7) вироблення контрольного інструментарію – комплекту 
тестів, на основі мети навчання і параметрів оцінювання. 

Із метою виявлення динаміки сформованості готовності викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем у розроблену систему включено 
діагностичну підсистему, що передбачає комплекс процедур із визначення 
діагностичних засобів (сукупності методів вивчення процесу підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, його корекції та 
прогнозування), адекватних меті й завданням досліджуваної підготовки. У виборі 
зазначених засобів ураховували такі їх характеристики, як валідність, надійність, 
доступність, економічність, інформативність. Діагностична підсистема, яка включає 
критерії, показники і рівні сформованості готовності викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем, представлено нижче. 

Створюючи для підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури творче навчальне 
середовище, ми керувалися прогресивними ідеями видатних педагогів, деякі з яких 
належним чином ще не реалізовані. Творче навчальне середовище характеризують 
свобода, творчість, радість, моральність, терпимість, повага; воно культивує риси 
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магістра з педагогіки вищої школи, які є найбільш бажаними для ефективного 
проектування дидактичних систем: творчість, наполегливість, сміливість, ентузіазм, 
зосередженість, пунктуальність, акуратність, обов’язковість, чесність, порядність, 
уміння довершувати справи, самостійність, організованість, відповідальність, 
впевненість у собі, емоційна стійкість, контактність. 

Отже, розроблена науково-методична система підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури 
характеризується: структурою – певною сукупністю елементів (підсистем), які 
є системостворювальними одиницями; цілісністю, що об’єднує всі елементи й 
відображає характер їх зв’язків і взаємодії; ієрархічністю – організацією 
вертикальної взаємодії елементів системи; спрямованістю, що полягає 
в регулюванні діяльності згідно з висунутою метою й адекватно відповідає змісту 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури. 

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 
науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури” – розкрито 
особливості дослідження якості науково-методичної системи професійної 
педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури, представлено навчально-методичне 
забезпечення й педагогічний інструментарій формування готовності викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем, здійснена практична реалізація 
запропонованої системи та проведено аналіз результатів експериментальної роботи. 

Мета педагогічного експерименту полягала в перевірці об’єктивності 
теоретичних висновків, ефективності й дієвості визначеної науково-методичної 
системи підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури. 

Дослідження здійснювалося впродовж 2010–2018 рр. на базі Вищого 
навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у природних 
умовах освітнього процесу, не порушуючи його логіки й перебігу. 

Педагогічний експеримент містив констатувальний, формувальний і 
контрольний етапи. На констатувальному етапі відповідно до визначених критеріїв і 
показників була проведена діагностика вихідного стану готовності майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем. До формувального 
етапу відповідно до програми експерименту було залучено три групи магістрантів 
очної (денної) і заочної форм навчання: експериментальні ЕГ1 (102 особи) і ЕГ2 
(103 особи), контрольну КГ (112 осіб), усього 317 осіб. 

Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури здійснювалася на мотиваційно-орієнтаційному, змістово-
практичному, контрольно-коригувальному етапах. 
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Так, метою мотиваційно-орієнтаційного етапу було формування 
педагогічної спрямованості майбутніх викладачів вищої школи на здійснення 
проектувальної діяльності, орієнтація їх на самовдосконалення у проектуванні 
дидактичних систем. Завдання викладача полягало в заохоченні і підтримці бажання 
магістранта розвивати свою готовність до проектування дидактичних систем, до 
професійного самовдосконалення, надання допомоги у пошуку інформації про 
проектувальну діяльність викладача вишу. Основною характеристикою процесу 
підготовки до проектування дидактичних систем були процеси самостійного 
пошуку необхідної інформації і знань, самооцінки й оцінки результатів 
одногрупників. Визначальними при цьому були відповідні форми занять: дискусії, 
вирішення проблемних завдань, різні види ділових і рольових ігор, рефлексивні 
тренінги. 

Так, розвитку позитивної мотивації, інтересу до проектування дидактичних 
систем сприяло використання в навчальному процесі цікавих фактів про ефективні 
дидактичні системи в історії розвитку вищої освіти, інформації про сучасні 
тенденції підготовки фахівців в умовах інформаційного суспільства, кросвордів 
(„Дидактичні системи”, „Технології навчання”, „Навчальне середовище”, „Засоби 
навчання”, „Глосарій теорії проектування дидактичних систем” тощо), створення 
атмосфери психологічного комфорту, заохочення навчальних досягнень 
магістрантів (віра в проектувальні можливості майбутнього викладача, створення 
умов для вибору магістрантом індивідуальної траєкторії вивчення курсу 
„Дидактичні системи у вищій школі” тощо). 

На стимулювання інтересу до проектування дидактичних систем, розвиток 
позитивного ставлення до самовдосконалення у проектувальній діяльності впливало 
ознайомлення студентів з вимогами до проектування дидактичних систем як виду 
навчальної діяльності педагога; анкетування, у якому вивчалися можливості 
впровадження магістрантами проектів власних дидактичних систем; опанування 
ними способами самодіагностики (психодіагностики) інтелектуальної, мотиваційної, 
ціннісної, емоційної і вольової сфер для побудови біфуркаційної індивідуальної 
траєкторії професійно-творчої самореалізації у проектуванні дидактичних систем; 
різноманітні позааудиторні заходи за тематикою проектування дидактичних систем: 
майстер-класи кращих викладачів університету з різноманітних тем („Ефективне 
навчання лідерству”, „Використання тренінгових технологій навчання у підготовці 
фахівців для підприємницької та управлінської діяльності”, „Проблеми 
впровадження тренінгових методів навчання в українській вищій школі”, „Методика 
проведення і конструювання ділових ігор”, „Методика навчання за кейс-методом” 
тощо); творчі зустрічі з провідними науковцями, викладачами, ректорами 
університетів; круглі столи („Актуальні питання проектування дидактичних систем 
у вищій школі”); дискусії („Викладач третього тисячоліття: який він? ”, „Що таке 
готовність викладача до проектування дидактичних систем?”, „Як ти готуєшся стати 
викладачем вишу?”, „Від чого залежить якість проекту дидактичної системи?”); 
дебати („Інновації у вищій школі: за і проти”; „Проективна освіта: за і проти?”). 

В експериментальних групах використовували матеріали підручників та 
розроблені автором навчально-методичні посібники, завдання яких були спрямовані 
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на розвиток умінь проектувати дидактичні системи. У навчанні магістрантів КГ 
використовувався лише зміст підручників. 

На змістово-практичному етапі відбувалося формування всіх показників 
готовності магістрантів до проектування дидактичних систем.  

Так, опануванню знань проектувальної діяльності магістрантів сприяло 
вивчення дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки: „Інформаційні 
технології в освіті”, „Соціальна та екологічна безпека діяльності”, „Дидактичні 
системи у вищій школі”, „Педагогічна та професійна психологія”, „Педагогічний 
контроль в системі освіти”, „Проектування професійної підготовки та діяльності 
фахівця”, „Системний підхід у вищій школі”, „Теорія і практика вищої професійної 
освіти в Україні” (V–VІ курси). Самостійній роботі майбутніх викладачів, 
орієнтованій на опанування проектувальною діяльністю, приділялася значна увага.  

Систематизації та узагальненню знань майбутніх викладачів сприяло вивчення 
курсів „Дидактичні системи у вищій школі” (V–VІ курси) і „Проектування 
професійної підготовки та діяльності фахівця” (V курс). На ефективне опанування 
магістрантами проектувальними вміннями і знаннями спрямовувалося проведення 
нетрадиційних лекцій (лекцій-консультацій, бінарних лекцій, лекцій-дискусій тощо), 
практичних і семінарських занять, у яких застосовувалася низка засобів підготовки 
до проектування дидактичних систем майбутніх викладачів вищої школи, а саме: 
електронні підручники, текстово-графічні (опорні схеми, таблиці) та дидактико-
методичні матеріали, демонстраційні предмети й матеріали, інформаційні ресурси 
комп’ютерної мережі Internet; технологічні карти занять; періодичні видання, 
методичні розробки; аудіовізуальні засоби навчання (педагогічні кінофрагменти, 
відеотека занять) тощо. 

Магістранти вчилися проектувати технології навчання, які забезпечували 
ефективне спілкування – дискусійні, імітаційні, дослідницькі в групах, технології 
ситуаційного навчання, технології організації групової навчальної діяльності, 
соціально-психологічні тренінги. 

Зважаючи на процес інтеграції дидактики вищої школи і практики вищої 
освіти із сучасними інформаційними технологіями навчання, появу нового спектру 
інструментів і засобів спільної роботи педагогів і магістрантів, необхідність 
проектувальних дій майбутніх викладачів з використанням цих інформаційних 
технологій, магістранти вчилися створювати електронні підручники, 
використовувати на заняттях мережу Інтернет, створювати контролюючі програми 
тощо. Формувалися засади педагогічної майстерності майбутнього викладача у 
проектуванні інноваційних технологій навчання (проектного, ситуаційного і 
дистанційного навчання, модульних, інформаційних, дослідницьких, технологій 
навчання тощо). 

Активізації творчого потенціалу майбутнього викладача, сприйняття ним 
цінностей проектування дидактичних систем і зростання його проектувальних умінь 
сприяло виконання практичних робіт („Проектування і проведення нестандартної 
лекції, семінару”, „Створення сприятливого творчого навчального середовища”, 
„Методика запровадження проективної освіти”, „Планування та проведення занять з 
використанням інноваційних технологій навчання”, „Педагогічна діагностика на 
службі викладача”); проведення проблемних семінарів („Проектування і проведення 
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педагогічного експерименту”, „Основні документи, в яких фіксується проект 
дидактичної системи”, „Проектувальна діяльність педагога”, „Навчально-
методичний комплекс дисципліни як проект дидактичної системи”, „Проектування 
змісту дидактичної системи на основі професіограми фахівця”); дидактичних 
вебінарів („Розвиток, самоактуалізація і самореалізація особистості студента як мета 
навчання”, „Технологія навчання у співпраці”, „Інтеграція вищої освіти України в 
загальноєвропейський освітній простір”, „Забезпечення безперервного самостійного 
навчання”); написання дидактичних есе („Проектування інформаційних технологій 
професійної підготовки фахівців”, „Проектування технологій дистанційного 
навчання”, „Проектування технології дослідницького навчання”); створення 
„дидактичного портфоліо” (зміст якого становлять: документи, що регламентують 
проектування дидактичних систем викладачем; проекти дидактичних систем; 
результати інформаційного пошуку; матеріали педагогічних практик; статті і тези 
доповідей, матеріали для подальшого використання у проектуванні дидактичних 
систем, плани, конспекти, технологічні карти, мультимедійні презентації, 
диференційовані завдання тощо). 

Значна увага в роботі з магістрантами надавалася опануванню ними уміннями 
самоаналізу, рефлексії та корекції проектувальної діяльності, тому кожен виконаний 
проект чи проведене заняття закінчувалися рефлексією („Що з надбань викладачів 
я візьму до власного досвіду?”, „Яких знань і вмінь проектувальної діяльності мені 
не вистачає?”, „Якими видами проектувальної діяльності я опаную?”, „Що робило 
ефективною роботу над проектом у групі?”, „Що гальмувало виконання завдання?”, 
„У проекті мені сподобалося …”, „Для мене найскладніше було…” тощо).  

Особливу значущість мала організація самостійної роботи магістрантів щодо 
проектування дидактичних систем під час демонстрації своїх досягнень на 
позааудиторних заходах (зокрема, „Панорама творчих проектів дидактичних 
систем”, „Дидактичний турнір”, „Віртуальна подорож у майбутній проект 
дидактичної системи”), виконання курсових і дипломних робіт, презентації проектів 
на науково-практичних конференціях, на усіх видах педагогічної практики. Під час 
проходження практики відбувалося перетворення отриманих знань і вмінь 
проектування дидактичних систем в інструмент творчого опанування змісту 
майбутньої викладацької діяльності.  

Результатом цього етапу було поглиблення знань з проектування дидактичних 
систем, упровадження цих знань у практичну проектувальну діяльність, формування 
у магістрантів почуття задоволення від процесу і результатів роботи на основі 
сформованих проектувальних знань, умінь і навичок, а також особистісних якостей і 
здібностей, а саме: активності, самостійності, креативності, оптимізму, 
самоконтролю, інтелекту, працьовитості, здатності об’єктивно оцінювати ситуацію, 
упевненості в собі; вироблено практичні вміння та навички проектування 
дидактичних систем; набула стійкості мотивація до проектувальної діяльності. 

Отже, для формування готовності викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем на високому рівні необхідне удосконалення умінь і якостей під 
час залучення майбутніх викладачів до ситуацій самостійного оперування 
отриманими знаннями і професійними уміннями у проектувальній діяльності, що 
наближена до майбутньої професійної практики, а також у процесі аналізу своєї 
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проектувальної діяльності та діяльності своїх одногрупників з метою пошуку шляхів 
її удосконалення. 

На контрольно-коригувальному етапі здійснення підготовки до 
проектування дидактичних систем майбутніх викладачів вищої школи проводилися 
аналіз, оцінка й самооцінка здобутих магістрантами результатів щодо 
сформованості їхньої готовності до проектування дидактичних систем за 
визначеними критеріями та показниками, а також вносилися необхідні корективи та 
зміни в процес її формування. 

Досліджено критерії якості науково-методичної системи підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001; розроблено комплекс 
заходів для переведення механізму управління означеною системою у якісно новий 
стан – досягнення показників її якості; одержано двовимірну фасетну (матричну) 
модель підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 
умовах магістратури, у якій по вертикалі подані складники якості для всіх її 
елементів, а по горизонталі – розгортання кожного елемента системи якості згідно зі 
складниками якості запропонованої системи. Елементами системи якості є: вхідний 
рівень готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних 
систем; управління підготовкою магістрантів; управління процесами, контролем, 
невстигаючими магістрантами; внутрішній аудит якості означеної науково-
методичної системи; навчання організаторів підготовки майбутніх викладачів вищої 
школи; методи статистики. Складниками якості науково-методичної системи 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури взяті якості її кінцевого результату, змісту, технологій здійснення, 
оцінювання готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем. Аналіз якості означеної науково-методичної системи 
проводився на основі змісту кожної клітинки матриці. 

З метою ефективної підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури, розроблена модель розвитку готовності 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем за трьома критеріями 
(„мотиваційно-цільовий”, „когнітивно-діяльнісний”, „особистісний”) і трьома 
рівнями („мінімальний”, „середній”, „високий”). Доведено, що чим вищий рівень 
готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, 
тим вищий ступінь творчості магістранта й більший потенціал самореалізації в 
майбутній проективній діяльності, магістрант краще розуміє важливість 
проектування дидактичних систем у своїй діяльності.  

Для доведення наукової обґрунтованості виробленої концепції, розроблено 
програму моніторингу готовності магістранта до проектування дидактичних систем. 
Запропоновано для дослідження якості науково-методичної системи підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури всебічну комплексну діагностику основних критеріїв і показників 
готовності магістранта до проектування дидактичних систем: мотиваційно-цільовий 
критерій (показники: спрямованість особистості на проектування дидактичних 
систем, особистісні мотиви і суб’єктність магістранта у проектуванні дидактичних 
систем); когнітивно-діяльнісний (загальні і спеціальні знання, вміння, навички); 
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особистісний (професійно важливі риси характеру для проектування дидактичних 
систем, психофізіологічні якості і креативні уміння). Програма моніторингу якості 
науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури базувалася на дотриманні міжнародних 
стандартів якості серії ISO 9001, модифікованих до умов досліджуваної підготовки.  

За мотиваційно-цільовим критерієм: показник „спрямованість особистості на 
проектування дидактичних систем” застосовувалися: методика оцінки професійної 
спрямованості особистості Є. Рогова, методика „Спрямованість особистості” 
Смекайли-Кучера, методика визначення рівня сформованості ціннісних орієнтацій 
Б. Круглова, тест суб’єктивного контролю, тести професійних знань і вмінь, творчі 
роботи, анкетування; показник „особистісні мотиви і суб’єктність магістранта у 
проектуванні дидактичних систем” вимірювали за допомогою короткого 
орієнтовного тесту (КОТ), тестів інтелекту Айзенка і Равена, тесту незакінчених 
речень Сакса-Леві, методики „Ціннісні орієнтації” М. Рокича, спостереження, 
опитування. За когнітивно-діяльнісним критерієм: показник „загальні і спеціальні 
знання, вміння, навички” досліджували за допомогою комп’ютерного тестування 
рівня знань теорії проектувальної діяльності, аналізу академічної успішності, 
результатів поточного, модульного і підсумкового контролю знань магістрантів, 
письмових зрізів знань, проектів їхніх дидактичних систем. За особистісним 
критерієм: показник „професійно важливі риси характеру для проектування 
дидактичних систем” (наполегливість, зосередженість, акуратність і пунктуальність, 
сміливість, ентузіазм, підприємливість, постійна діяльність, обов’язковість, уміння 
доводити справи до кінця, чесність і порядність, організованість і відповідальність, 
емоційно-психічна стійкість, комунікабельність, впевненість у собі, самостійність) 
вимірювали за допомогою методики ціннісних орієнтацій, тесту наполегливості, 
тесту імпульсивності В. Лосенкова, тесту суб’єктивного контролю, тесту „Як Ви 
будете виконувати свою роботу?”, тесту контролю у спілкуванні, тесту О. Шмельова 
на схильність до ризику, тесту А. Звєркова і Е. Ейдмана на вольову саморегуляцію, 
тесту самооцінки особистості, диференційно-діагностичного опитувальника, тесту 
Томаса, тесту тривожності Ч. Спілберга і Ю. Ханіна, тесту С. Делінгер 
„Психогеометрична типологія”, спостереження; психофізіологічні якості 
(аналітичне мислення, концентрація і переключення уваги, пам’ять, математичні 
здібності, здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації) – за допомогою 
тестів інтелекту Айзенка, Равена, моторної проби Шварцландера, самооцінки, 
спостереження; креативні уміння (проблемне бачення, здатність висувати гіпотези, 
здібність до дослідницької діяльності, вміння аналізувати та синтезувати 
інформацію, розвинута уява, здатність бачити протиріччя, здатність долати інерцію 
мислення) – за допомогою тестів інтелекту (короткий орієнтовний тест, тестів 
Айзенка і Равена), тесту „Психогеометрична типологія”, спостереження, 
контрольних творчих робіт, аналізу проектів дидактичних систем. 

Ці методи є лабораторними, і їх важко було використати для дослідження 
масового контингенту магістрантів. У обробці матеріалів анкетування брали участь 
викладачі – внутрішні аудитори якості навчального процесу, куратори академічних 
груп, викладачі педагогіки і психології, магістранти. Для вимірювань 
використовувався час, відведений на заняття з курсів „Дидактичні системи у вищій 
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школі”, „Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця”, „Методика 
викладання у вищій школі”, „Педагогічна майстерність викладача вищої школи” 
(проводилися особисто дисертанткою), з курсів „Педагогічна та професійна 
психологія”, „Планування і організація навчального процесу у вищій школі”, 
„Основи лідерства” (проводилися колегами дисертантки з кафедри). 

Результати експериментальної роботи засвідчили кількісні та якісні зміни у 
сформованості готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем, що представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Зведені дані про рівні готовності майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем на початку (А) і в кінці (Б) експерименту 

(у %) 

Рівні Показники ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Високий А 9,8 9,2 11,2 

Б 25 31,6 14,3 

+/– +15,2 +22,3 +3,2 

Середній  А 56,4 56,3 55,4 

Б 67,2 64,1 61,6 

+/– +10,8 +11,2 +6,3 

Мінімальний А 33,8 34,5 33,5 

Б 7,8 4,4 24,1 

+/– –26 –30,1 –9,4 

 

Аналіз даних діагностики рівнів готовності викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем за системою параметрів показав, що найбільш 
стабільним зростання було за „мотиваційно-цільовим” і „когнітивно-діяльнісним” 
критеріями, за показниками особистісної спрямованості на проектування 
дидактичних систем, загальних і спеціальних знань, умінь і навичок у магістрантів 
експериментальних груп (з високим і середнім рівнями розвитку становили від 91% 
до 98%), значним було зростання показника „креативні уміння” (від 54% до 92%). У 
цілому контрольовані якості готовності майбутніх викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем у процесі експерименту безперервно розвивались 
і зросли на 15–32%.  

Збільшилась кількість магістрантів з високим рівнем готовності майбутніх 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем: у 
експериментальних групах ЕГ1 (2015–2016 рр.) на 15,2%, у ЕГ2 (2016–2017 рр.) на 
22,3%, у контрольних КГ лише на 3,2%. З мінімальним рівнем готовності викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем відсоток магістрантів 
скоротився: у експериментальних групах ЕГ1 на 26%, ЕГ2 на 29,6%, у контрольних 
КГ лише на 9,4%. Відбулося зростання всіх показників (спрямованості особистості 
на проектування дидактичних систем, особистісних мотивів і суб’єктності, 
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загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих рис характеру, 
психофізіологічних якостей і креативних умінь).  

Методами математичної статистики підтверджено вірогідність отриманих в 
експерименті результатів. Статистичну значущість змін в експериментальних групах 
за всіма показниками виявлено за допомогою t-критерію Стьюдента 
(вірогідність >99%, рівень значущості  ≤ 0,01). Ступінь залежності позитивних 
змін у експериментальних групах оцінено через обчислення коефіцієнту кореляції 
r Пірсона, чим виявлено лінійний зв’язок між позитивними змінами за всіма 
критеріями (сильний та дуже сильний – від 0,82 до 0,97). 

Запропонована науково-методична система підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, як показав 
аналіз результатів експерименту, привела до підвищення рівнів готовності 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем за всіма критеріями і 
показниками. Творчі проекти дидактичних систем магістрантів характеризували: 
актуальність, новизна, логічність, особистий внесок, уміння захопити присутніх на 
захисті проекту, аргументованість відповідей, затрачена праця, оформлення роботи.  

Динаміка розвитку творчих проектів дидактичних систем показав високі 
показники рівня творчості магістрантів. Високі оцінки експертних комісій здобули 
більшість творчих проектів дидактичних систем магістрантів. Таких, хто не проявив 
творчий потенціал, у експериментальних групах не виявлено. 

Співставлення динаміки рівнів готовності викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем і засвоєння магістрантами стандартів освітньої 
програми „Педагогіка вищої школи” дало підстави для висновку, що запропонована 
науково-методична система дала суттєвий поштовх розвитку комплексу 
проектувальних здібностей магістрантів і зростання якості засвоєння ними 
навчальних дисциплін (зокрема, курсів „Дидактичні системи у вищій школі”, 
„Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця”, „Педагогічна 
майстерність викладача вищої школи” і „Методика викладання у вищій школі”).  

Отже, отримані результати дають можливість вважати, що реалізація розробленої 
науково-методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури позитивно вплинула на сформованість її 
компонентів, мета досягнута, завдання виконані. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації в методологічному, теоретичному, практичному і технологічному 

аспектах наведено узагальнення й запропоновано нове вирішення наукової 
проблеми підготовки викладачів закладів вищої освіти до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури як найважливішого складника їхньої 
професійної підготовки та передумови випереджального фахового зростання, що 
передбачає прогностичність проективного мислення, активність педагогічної 
позиції, відповідальність за свої проектувальні дії, індивідуальність стилю 
проективної діяльності, дозволяє успішно адаптуватися до нових умов 
функціонування закладів вищої освіти, є чинником ефективної професійної 
діяльності викладача вищої школи, підґрунтям самореалізації особистості, прояву 
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свободи професійної творчості в сфері реалізації інноваційних ідей у проектуванні 
дидактичних систем, передового досвіду вищої освіти. 

Результати проведеного дослідження засвідчили досягнення мети і 
розв’язання поставлених завдань та дали підстави для таких висновків. 

1. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури 
визначено, що ця проблема є одним із найважливіших напрямів розвитку 
педагогічної науки і практики. Проектування цієї підготовки відповідно до запитів 
інформаційного суспільства забезпечує розвиток як самої системи вищої освіти, так 
і її кінцевого продукту – конкурентоздатного викладача вищої школи із заданими 
характеристиками професійної компетентності, суб’єктності, творчості, 
самостійності, передбачає перехід до діяльнісно-компетентнісної моделі підготовки.  

Виявлено, що у вищій професійній освіті є низка невирішених проблем, 
пов’язаних із професійно-педагогічною підготовкою викладачів, зокрема, щодо 
цілей, змісту і технологій навчання, концептуальних засад. Обґрунтовано авторську 
позицію, що основою змісту магістерської підготовки майбутніх викладачів має 
бути проектувальна діяльність як така, що дає змогу розкритися їхньому творчому 
потенціалу і втілитися в конкретних продуктах – дидактичних системах.  

2. Схарактеризовано теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 
підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури, що ґрунтуються на системному, синергетичному, діяльнісному, 
андрагогічному, акмеологічному, технологічному, особистісному, середовищному, 
культурологічному, аксіологічному, компетентнісному, деонтологічному підходах 
та запропонованому проектно-орієнтованому полівалентному інтегративному 
підході; загальнодидактичних принципах (системності, науковості, розвитку, 
історизму, ефективності, діяльності, поетапності, динамізму, оптимізації, 
реалізованості, проекції, аксіологізації, діагностичності, завершеності), які 
деталізуються і доповнюються принципами синергетичного і системного підходів 
(пріоритету глобальної мети, структурним, функціональним, комунікативним, 
інформаційно-управлінським, алгоритмізації, відтворення, єдності, пов’язаності, 
варіативності компонентів, ієрархії, невизначеності, конструктивної цілісності, 
взаємної адаптації, доцільності, основної ланки) і принципах діяльнісного, 
технологічного, особистісного підходів, які у практиці проектувальної діяльності 
викладача становлять єдине ціле. 

3. Узагальнення досліджень, присвячених удосконаленню професійної 
підготовки викладачів вищої школи, формуванню їхньої професійної культури та 
професійної компетентності, урахування особливостей професійної діяльності 
викладача вищої школи дозволило розкрити суть підготовки викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури як 
цілеспрямованого керованого процесу творчою діяльністю майбутніх викладачів 
щодо забезпечення гарантованого досягнення результатів навчання на основі 
усвідомлення ними особливостей дидактичного проектування. Виділено структурні 
компоненти підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем (мотиваційно-цільовий, когнітивно-діяльнісний та 
особистісний), теоретично обґрунтовано алгоритм етапів цієї підготовки. 
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4. Теоретично обґрунтовано й розроблено науково-методичну систему 
професійної педагогічної підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури, що реалізується через взаємодію 
методологічно-цільової (мета, концептуальні засади, принципи здійснення означеної 
підготовки), структурно-змістової (зміст структурних компонентів підготовки до 
проектування дидактичних систем), технологічної (реалізація процесу підготовки 
проектування дидактичних систем на мотиваційно-орієнтаційному, змістово-
практичному й контрольно-коригувальному етапах) та діагностичної (моніторинг 
процесу формування готовності викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури) підсистем.  

Реалізація проектно-орієнтованої науково-методичної системи підготовки 
магістрів із педагогіки вищої школи до проектування дидактичних систем сприяє 
формуванню в магістрантів значимих для їх майбутньої професійної діяльності 
якостей особистості, а також знань, навичок і вмінь, що забезпечують виконання 
функціональних обов’язків щодо проектування дидактичних систем. 

Науково-методична система підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури реалізує такі важливі з 
точки зору проектно-орієнтованого підходу аспекти, як опора на досвід 
магістрантів, урахування їхніх психологічних особливостей, проблемно-пошуковий 
характер навчання, активізація творчості студентів завдяки використанню 
евристичних методів, створення проектів, які можуть бути безпосередньо 
застосовані магістрантами.  

5. Уточнено критеріально-діагностичну основу для педагогічного моніторингу 
процесу підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем, яка логічно співвідноситься з компонентами підготовки, а 
саме: мотиваційно-цільовий (спрямованість особистості на проектування 
дидактичних систем, особистісні мотиви і суб’єктність магістранта у проектуванні 
дидактичних систем), когнітивно-діяльнісний (сформованість загальних і 
спеціальних знань, умінь, навичок), особистісний (професійно важливі риси 
характеру для проектування дидактичних систем, психофізіологічні якості і 
креативні уміння) критерії. Залежно від прояву сукупності означених показників 
готовність майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем 
диференціюється на мінімальний, середній (генеральний) та високий рівні, 
домінування одного з яких свідчить про ступінь творчості магістранта і потенціал 
самореалізації в майбутньому.  

6. Розроблено навчально-методичне забезпечення (навчальну програму курсу 
„Дидактичні системи у вищій школі” для магістрів спеціальності 011 „Освітні, 
педагогічні науки”, які навчаються за освітньою програмою „Педагогіка вищої 
школи”, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси) для 
здійснення науково-навчального супроводу підготовки майбутніх викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем. 

Експериментально доведено позитивний вплив обґрунтованої науково-
методичної системи на готовність викладачів закладів вищої освіти до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури, формування мотиваційно-цільового, 
когнітивного-діяльнісного й особистісного компонентів. 
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Установлено, що в результаті проведення педагогічного експерименту 
готовність до проектування дидактичних систем на високому рівні у 
експериментальних групах ЕГ1 зросла на 15,2%, у експериментальних групах ЕГ2 – 
на 22,3%, у контрольних – на 3,1%, що пояснюється ефективністю впровадження 
розробленої науково-методичної системи. Це уможливило усвідомлення студентами 
важливості набуття проектувальної компетентності для майбутньої викладацької 
діяльності, сприяло ґрунтовному оволодінню сукупністю знань і вмінь проектування 
дидактичних систем. 

Проведене нами дослідження не охопило всіх сторін даної багатоаспектної 
проблеми, є підґрунтям для подальшого наукового пошуку. У подальшому об’єктом 
проектування може стати процес формування нових якостей проектно-орієнтованої 
науково-методичної системи підготовки магістрів. Потребує поглибленого вивчення 
проблема підвищення кваліфікації викладачів університетів, які здійснюють 
підготовку майбутніх викладачів вищої школи, з огляду на вдосконалення їхньої 
готовності до проектування дидактичних систем в умовах магістратури. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Лебедик Л. В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2019. 

У дисертації на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях 
досліджено проблему підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури. З’ясовано суть підготовки викладачів 
вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури, як 
цілеспрямованого керованого процесу їхньою творчою діяльністю на основі 
усвідомлення ними особливостей дидактичного проектування, його сутності, мети, 
суб’єктів, об’єктів, предмета, продукту, процедури, етапів проектування і 
впровадження; структури дидактичної системи; компонентів діяльності викладача 
вищої школи щодо проектування дидактичної системи. Теоретично обґрунтовано 
науково-методичну систему (методологічно-цільова, структурно-змістова, 
технологічна, діагностична підсистеми) підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури, експериментально 
доведено результативність її впровадження в процес їхньої професійної підготовки. 
Окреслено педагогічні умови, що сприяють ефективному функціонуванню науково-
методичної системи підготовки викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури. Уточнено критерії, показники, рівні 
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сформованості готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування 
дидактичних систем. 

Розроблено навчально-методичне забезпечення (навчальну програму курсу 
„Дидактичні системи у вищій школі” для магістрів спеціальності 011 „Освітні, 
педагогічні науки”, які навчаються за освітньою програмою „Педагогіка вищої 
школи”, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси) для 
здійснення науково-навчального супроводу підготовки майбутніх викладачів вищої 
школи до проектування дидактичних систем. 

Експериментально доведено позитивний вплив обґрунтованої науково-
методичної системи на готовність викладачів закладів вищої освіти до проектування 
дидактичних систем в умовах магістратури, формування мотиваційно-цільового, 
когнітивного-діяльнісного й особистісного компонентів. 

Ключові слова: майбутній викладач вищої школи, вища школа, підготовка до 
проектування дидактичних систем, проектувальна діяльність, готовність до 
проектування дидактичних систем, система, компоненти, педагогічні умови, 
критерії, показники. 

 
Лебедик Л. В. Теоретические основы подготовки преподавателей высшей 

школы к проектированию дидактических систем в условиях магистратуры. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. –
Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2019. 

В диссертации на методологическом, теоретическом и технологическом 
уровнях исследована проблема подготовки преподавателей высшей школы к 
проектированию дидактических систем в условиях магистратуры. Определена 
сущность подготовки преподавателей высшей школы к проектированию 
дидактических систем в условиях магистратуры, как целенаправленного 
управляемого процесса их творческой деятельностью на основе осознания ими 
особенностей дидактического проектирования, его сущности, цели, субъектов, 
объектов, предмета, продукта, процедуры, этапов проектирования и внедрения; 
структуры дидактической системы; компонентов деятельности преподавателя 
высшей школы по проектированию дидактической системы. Теоретически 
обосновано научно-методическую систему (методологически-целевая, структурно-
содержательная, технологическая, диагностическая подсистемы) подготовки 
преподавателей высшей школы к проектированию дидактических систем в условиях 
магистратуры, экспериментально доказано результативность ее внедрения в процесс 
их профессиональной подготовки. Определены педагогические условия, 
способствующие эффективному функционированию системы методической 
подготовки. Уточнены критерии, показатели, уровни сформированности готовности 
будущих преподавателей высшей школы к проектированию дидактических систем. 

Разработано учебно-методическое обеспечение (учебная программа курса 
„Дидактические системы в высшей школе” для магистров специальности 011 
„Образовательные, педагогические науки”, обучающихся по образовательной 
программе „Педагогика высшей школы”, пособия, методические рекомендации, 
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учебно-методические комплексы) для осуществления научно-учебного 
сопровождения подготовки будущих преподавателей высшей школы к 
проектированию дидактических систем. 

Экспериментально доказано положительное влияние обоснованной научно-
методической системы на готовность преподавателей высших учебных заведений к 
проектированию дидактических систем в условиях магистратуры, формирование 
мотивационно-целевого, когнитивного-деятельностного и личностного 
компонентов. 

Ключевые слова: будущий преподаватель высшей школы, высшая школа, 
подготовка к проектированию дидактических систем, проектировочная 
деятельность, готовность к проектированию дидактических систем, система, 
компоненты, педагогические условия, критерии, показатели. 

 
Lebedyk L.V. Theoretical foundations of higher education lecturers training 

for didactic systems designing in the conditions of Master’s Degree programme. − 
Qualification research paper on the rights of the manuscript. 

The thesis for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences in the specialty 
13.00.04 – The Theory and Methodics of Professional Education. – State Higher 
Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2019. 

In the thesis the problem of higher education lecturers training for didactic systems 
designing in the conditions of Master’s Degree programme is investigated at the 
methodological, theoretical and technological levels. 

The work highlights the genesis of the ideas of future higher education lecturers 
training for didactic systems designing in the world and national pedagogy. 

On the basis of the methodological positions of the systemic, synergistic, activity 
oriented, andragogical, acmeological, technological, personal, ecological, cultural, 
axiological, competence, deontological, design oriented polyvalent integrative approaches, 
there is revealed the essence of the future higher education lecturer training for didactic 
systems designing as a purposeful, managed process of their creative activities based on 
their awareness of the peculiarities of the didactic designing, its essence, purpose, subjects, 
objects, product, procedure, stages of design and implementation; structure of the didactic 
system; components of the higher education lecturers activities in the didactic systems 
designing. 

The scientific and methodological system of higher education lecturers training for 
didactic systems designing in the conditions of Master’s Degree programme is 
theoretically substantiated. It is realized through the interaction of methodologically-
targeted (determines the purpose, conceptual bases, principles of training to the didactic 
systems designing), structurally and substantive (reveals the contents of the structural 
components of training to the didactic systems designing), technological (reflects the 
realization of the process of training for didactic systems designing at the motivational and 
orientational, substantive and practical, control and corrective stages) and diagnostic 
(provides the pedagogical diagnostics of the process of training for didactic systems 
designing) subsystems. 

The pedagogical conditions that contribute to the effective functioning of the 
scientific and methodological system of higher education lecturers training for didactic 
systems designing in the conditions of Master’s Degree programme are revealed: design 
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and activity filling of professional training of future lecturers of higher education, aimed at 
students’ gaining of experience in didactic systems designing and its reflection; creation of 
a favorable educational environment (setting of cooperation, creative interaction, positive 
psycho-emotional atmosphere); providing the scientific and methodological support of the 
process of the future higher education lecturers training for didactic systems designing, 
which requires the development of appropriate specialists training programs and the 
creation of the necessary scientific and methodological support. 

The diagnostic and criterion base of pedagogical monitoring of the process of future 
higher education lecturers training for didactic systems designing has been clarified. It 
correlates logically with the components of training, namely: motivational (nature of 
interest to the didactic systems designing, attitude to self-education, self-development and 
self-improvement in the area of didactic systems designing), didactic (the nature of the 
assimilation of knowledge of the didactic systems designing, the formation of projective 
thinking), activity oriented (formation of skills of didactic systems designing). 

A master student’s readiness to didactic systems designing is considered as a 
holistic inner personal formation, which is based on the motives, personal qualities, 
acquired professionally significant knowledge, skills, ways of activity, acquired 
experience, ensuring the designing and implementation of effective didactic systems. The 
criteria of the lecturer’s readiness to didactic systems designing in the conditions of 
Master’s Degree programme are defined: “motivational and target”, “cognitive and 
activity oriented”, “personal”; indicators: personal orientation to the didactic systems 
designing, personal motives for the didactic systems designing, subjectivity of the master 
student in the didactic systems designing, professional competence of the future master of 
pedagogy of higher education, professionally important personality traits, 
psychophysiological qualities and creative skills for didactic systems designing. Formation 
of the readiness of higher education lecturers training for didactic systems designing is 
differentiated into minimal, medium (general) and high levels. 

The positive effect of a substantiated system to the training of higher education 
lecturers for didactic systems designing is experimentally proven. The obtained theoretical 
and practical conclusions are important for the widespread implementation of the 
developed scientific and methodological system of higher education lecturers training for 
didactic systems designing in the conditions of Master’s Degree programme in higher 
educational institutions. 

The main positions, results of the research, conclusions are reflected in the 
monograph and used for development, substantiation and approbation of the teaching and 
methodological support (curriculum of the course “Didactic Systems in Higher Education” 
for master students of specialty 011 “Educational, pedagogical sciences”, studying the 
educational program “Pedagogy of higher education”, manuals, methodological 
recommendations, educational and methodical complexes) of the process of higher 
education lecturers training for didactic systems designing in the conditions of Master’s 
Degree programme. 

Key words: future higher education lecturer, higher education, training for didactic 
systems designing, design activity, readiness for didactic systems designing, system, 
components, pedagogical conditions, criteria, indicators. 
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