








більш повно задовольняти власні потреби, але й сприятиме встановленню 
гармонійних взаємовідносин з навколишнім середовищем. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

In this article are show a questions about innovation prepare of the 

future teacher in higher education, what a basis on the isse tradition and 

new achievementspedagogicaln science with the purpose of the raise effective 

stading-education prosess, and furthes form of the sdudents readiness to the 

future innovation work, and constant professional theach-yourself. 

В статье рассматривается вопрос инновационной подготовки 

будущего педагога в высшем учебном заведении, которая основывается 

на использовании традиционных и новых достижений педагогической 

науки с целью повышения еффективности учебно-воспитательного 

процесса, формирования у студентов готовности к будущей 

инновационной деятельности, постоянного професионального 

самоусовершенствования. 

XXI століття ввійшло в історію не тільки як ера переходу світу від 
протистояння до взаємодії на цивілізованій основі, але і як етап 
переоцінки парадигм минулого. 

Актуальною вимогою часу є активна участь кожного індивіда у 
всезагальному культурному, науковому і технічному розвитку, у створенні 
новітніх зразків високоякісних технологій, які б сприяли розвитку 
міжнародної інтелектуальної кооперації і зростанню культурно-
економічного потенціалу кожної окремої країни. Щоб стати 
повноправним учасником і творцем науково-технічного прогресу, 
необхідно мислити відповідно до норм і вимог нової культурної 
реальності. Крім того, у переломні історичні моменти, коли суспільство 
вивільняється від застарілих форм буття і творчості, особливої ваги 
набуває переосмислення, уточнення змісту смисловожиттєвих норм. 
Уміння глибоко проникати в суть цих процесів, усвідомлювати не лише 
їх фатальну невідворотність, а й позитивний зміст, перспективність 
втілення в життя - ось ознаки інноваційної особистості, яка може бути 
сьогодні конкурентоздатною на ринку праці - як національному, так і 
міжнародному. 

Така особистість - це надзвичайно цінний ресурс, формування якого 
потребує тривалого часу і значних зусиль. За оцінками спеціалістів, навіть 


