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Анотація. Ціль роботи – дослідження особливостей професійної 

підготовки студентів педагогічних ВНЗ до набуття інноваційного досвіду 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Завдання – 
визначити інноваційні підходи до інтегрування засобів ІКТ в освіту за 
умов підготовки молоді до цифрового громадянства, визначити 
можливості й особливості формування лідерського потенціалу студентів 
педагогічних ВНЗ до впровадження ІКТ-інновацій. Об’єкт дослідження 
– процес професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ, предмет – 
особливості формування досвіду інноваційної діяльності студентів 
педагогічних ВНЗ в умовах інтегрування ІКТ в освіту. Для досягнення 
поставленої мети використовувались методи: теоретичні: аналіз 
науково-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; 
емпіричні: аналіз результатів діяльності викладачів і студентів, 
спостереження, співбесіда, анкетування. Результати дослідження – 1) в 
Україні останнім часом активізовано наукові дослідження та широкі 
обговорення щодо радикальної перебудови освіти, за якими вчитель, який 
співпрацює з іншими над системними змінами в освіті, є ключовою 
постаттю у вирішенні складних комплексних проблем підготовки молоді 
до цифрового громадянства; 2) проте необхідно приділити особливу 
увагу подоланню суперечностей між викликами цифрового громадянства 
та існуючими програмами з професійної підготовки студентів 
педагогічних ВНЗ до інтегрування ІКТ в освіту. Основні висновки і 
рекомендації: необхідне впровадження магістерських програм (на зразок 
«educational technologist») щодо підготовки майбутніх вчителів, які здатні 
до ефективної взаємодії у спільнотах практиків та критичного перегляду 
освітнього процесу, а також прогнозування наслідків та випереджальне 
реагування, що пов’язані з інтегруванням технологій цифрового 
простору. 

Ключові слова: цифрове громадянство; лідерство; критичне та 
творче мислення; магістерські програми. 
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Т. О. Oliynyk. Features of the teacher training as leader of the 
implementation of ICT innovations 

Abstract. The purpose of the work is a study of professional training 
students’ features at pedagogical universities to acquire innovative practices by 
means of information and communication technologies (ICT). Objective is to 
determine innovative approaches to the integration of ICT in education in terms 
of preparing young people for the digital citizenship, determine the possibilities 
and leadership potential of formation of student’s features at pedagogical 
universities to ICT innovation. The object of the work is the process of 
professional training students of pedagogical universities, subject – features of 
acquiring experience of students’ innovation activity at pedagogical 
universities in conditions of ICT integration in education. 

To achieve this goal used methods: theoretical, scientific analysis, 
educational and methodological literature on the study; empirical: analysis of 
the performance of teachers and students, observation, questionnaire, 
interview. The main results: 1) analysis of information sources proved that 
Ukraine has recently intensified research and wide discussions on a radical 
restructuring education in which a teacher that works with others on systemic 
change in education is a key figure in the solution of complex problems of 
training youth to digital citizenship; 2) it needs to pay special attention to 
overcoming the contradictions between society and challenges of existing 
programs of professional training students of pedagogical universities to 
acquiring innovative practice of ICT integration in education. 

The main conclusion and recommendations: it’s necessary implementing 
master programs (such as “educational technologist”) for the preparation of 
future teachers who are proficient to effective interactivity in communities of 
practice and critical evaluation of educational process as well as predicting 
consequences and accelerated response that is linked with integration of 
technologies of the digital space. 
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Перехід до суспільства знань обумовлено новим розумінням 

соціального виміру вищої освіти, позитивних зрушень у свідомості 
людини, значущості її лідерських якостей, цінностей, тобто підвищенням 
якості людського капіталу. У такий спосіб педагогічні ВНЗ, що 
спрямовані на модернізацію процесу підготовки вчителів, впроваджують 
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інноваційні програми, що посилюють увагу до формування ІКТ-
компетентності майбутніх учителів, без якої неможлива підготовка 
молоді до ефективного існування в умовах глобалізованного суспільства 
(ефективна комунікація, лідерство, продуктивність, критичне і творче 
мислення, самовдосконалення у сучасну цифрову епоху) [1]. 

Перед освітянами XXI століття постають питання щодо необхідності 
пріоритетних досліджень, які спрямовані на розв’язання проблем 
віртуальної спільноти та цифрового громадянства. Без сумніву, об’єкти 
цифрового світу мають як відповідні властивості об’єктів реального 
світу, так, природно, й протилежні, що в певних випадках формує у 
молоді якості, здатні призвести як до реалізації соціальних проектів та 
розбудови цифрового підприємництва (ініціатива, взаємодія, творчість, 
миролюбність), так й до катастрофічних наслідків (безініціативність, 
інертність, навіть агресивність і підступність). Отже, з орієнтацією на 
випереджувальний світовий досвід освітніх досліджень щодо 
особливостей та ролі віртуальності педагогічні кадри є ключовим 
ланцюгом інноваційних процесів в сфері ІКТ, освіти та суспільства. 

Ціль роботи є дослідження особливостей професійної підготовки 
студентів педагогічних ВНЗ до набуття інноваційного досвіду засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. Завдання – визначити 
інноваційні підходи до інтегрування засобів ІКТ в освіту за умов 
підготовки молоді до цифрового громадянства, визначити можливості й 
особливості формування лідерського потенціалу студентів педагогічних 
ВНЗ до набуття інноваційного досвіду засобами ІКТ. Об’єкт дослідження 
– процес професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ, предмет – 
особливості формування досвіду інноваційної діяльності студентів 
педагогічних ВНЗ в умовах інтегрування ІКТ в освіту. Для досягнення 
поставленої мети використовувалися методи: теоретичні: аналіз науково-
педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; 
емпіричні: аналіз результатів діяльності викладачів і студентів, 
спостереження, співбесіда, анкетування. 

За прогнозами експертів [2-7] традиційним школам доведеться 
адаптуватися до нових умов, зокрема – впроваджувати нові інструменти, 
освітні платформи і нові стандарти оцінювання учнів. Згідно досліджень 
«Школи майбутнього» підрозділу Ericsson ConsumerLab і шведського 
фонду Riksbankens Jubileumsfond до 2020 року дітей, які отримують 
онлайн-освіту, буде 3,5 млн – 50 % всіх учнів світу. Водночас за звітом 
Асоціації європейських університетів (EUA), що представила досвід 249 
університетів з 37 країн, 91 % університетів використовують змішане 
навчання, 82 % ВНЗ пропонують онлайн-курси, більше 80 % ВНЗ мають 
репозиторії для зберігання електронних курсів. За даними Google, більше 
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40 мільйонів студентів і викладачів у всьому світі використовують їх 
безкоштовні сервіси для освіти. Інститут ЮНЕСКО з інформаційних 
технологій в освіті (ІІТО), що досліджує структуру цифрової педагогіки 
(електронну дидактику і проектування педагогічних процесів), вважає 
перегляд педагогічних стратегій і розбудову спільнот практиків 
важливою передумовою до ефективного інтегрування ІКТ в освіту. 

Крім того, різноманітні дослідження підтверджують, що молодь не 
тільки збільшує кількість часу, проведеного в Інтернеті, вона практично 
всюди й завжди (за допомогою гаджетів) має безконтрольний з боку 
дорослих доступ, але ж це автоматично не призводить до формування 
необхідної компетентності. В першу чергу тому, що існуюча контекстна 
чутливість і гнучкість різноманітних сервісів, яка надає можливість 
швидкого пошуку у відповідності до персональних налаштувань та 
попередніх запитів, водночас, уповільнює розвиток власних навичок 
молодих людей. Отже, необхідні системні заходи, щодо розробки 
відповідних ресурсів та мобільних сервісів, здатних до мотивації молоді 
щодо цілеспрямованого опанування цифровими пристроями, більш 
інтелектуального супроводу до заохочення молоді опановувати 
компетентне, відповідальне та незагрозливе використання цифрових 
технологій з більш гнучким спектром налаштувань (конфігурацій). 

Серед дослідників [7-11] існують незначні розбіжності щодо 
виокремлення ключових елементів в побудові навчальних програм 
сучасних дослідницьких університетів, наприклад, визначені такі: 
навчатися пізнавати, навчатися діяти, навчатися жити спільно, навчатися 
існувати. Водночас розглядаються такі компоненти: досліджувати світ, 
усвідомлювати перспективи, обмінюватися ідеями, діяти. Без сумніву, 
важливими є питання підготовки молоді до цифрового громадянства, 
серед яких виокремлюємо такі: цифрова грамотність; цифрове 
спілкування; цифровий доступ; цифрова безпека; цифровий етикет; 
цифрові права та обов’язки; цифрова комерція; цифрове законодавство. 

Отже, всупереч існуючим стереотипам, що сфера ІКТ не потребує 
спеціального навчання, слід зазначити, що такі міркування призведуть до 
підготовки фахівців здебільшого на рівні користувача і втрати 
можливості щодо творчості та інновацій у цифровому просторі для 
наступних поколінь. Необхідно цілеспрямовано впроваджувати 
магістерські програми [12], які вже існують у передових ВНЗ, щодо 
формування лідерського потенціалу вчителя з основ цифрової педагогіки 
(цифрові та мережеві технології, системи відкритої освіти, 
дистанційного, електронного, мобільного навчання, цифрова 
грамотність, основи критичного й творчого мислення тощо). 

Звертаючи увагу на те, що впровадження ІКТ-інновацій – це 
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складний комплексний феномен, під яким розуміється відповідна 
організаційна діяльність, яка спрямована на розгортання інноваційних 
процесів та формування інноваційного освітнього простору на основі 
цифрових технологій, її треба реалізовувати у такий спосіб: інформаційне 
забезпечення інноваційної діяльності, створення сприятливого 
середовища, координація, експертиза результатів інноваційної діяльності 
та поширення інноваційних педагогічних пошуків. Отже, інноваційність 
та лідерство – це особливі риси сучасного вчителя, який спрямований на 
ефективну педагогічну діяльність у цифровому просторі, якого 
характеризує відкритість новому, здатність до оновлення, співпраця з 
іншими, служіння суспільству. 

Аналіз інформаційних ресурсів довів, що в Україні останнім часом 
активізовано наукові дослідження та широкі обговорення щодо 
радикальної перебудови освіти, за якими вчитель, який співпрацює з 
іншими над системними змінами в освіті, є ключовою постаттю у 
вирішенні комплексних проблем підготовки молоді до цифрового 
громадянства. Проте необхідно приділити особливу увагу подоланню 
суперечностей між викликами суспільства та існуючими програмами з 
професійної підготовки педагогічних ВНЗ щодо інтегрування ІКТ в 
освіту. 

Результати дослідження. Без сумніву, першочергове завдання 
підготовки майбутніх учителів полягає у розробці інноваційних підходів 
задля реалізації їх власного потенціалу, який пов’язано з формуванням 
дослідницької позиції щодо складних проблем цифрового громадянства. 
Цей процес охоплює усі аспекти життя освітнього середовища, зокрема, 
демократизації й гармонізації відносин у суспільстві та навчальних 
закладах, в оточенні студентів, серед студентів та педагогів, серед 
педагогів та керівників тощо. 

Основні висновки і рекомендації: необхідне впровадження 
магістерських програм (на зразок «educational technologist») щодо 
підготовки майбутніх вчителів, які здатні до ефективної взаємодії у 
спільнотах практиків та критичного перегляду освітнього процесу, а 
також прогнозування наслідків та випереджальне реагування, що 
пов’язані з інтегруванням технологій цифрового простору. 
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