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Реформування сучасної освіти в Україні на особ-
ливий щабель поставило проблему підготовки здобу-
вачів вищої освіти. Передусім, це стосується здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктор філософії, що є не-
можливим без упровадження інновацій у цей процес.
Реальний стан підготовки ускладнюється відсутністю
досвіду, оскільки таку підготовку в Україні розпочато
вперше.

На порядку денному постало завдання пошуків
ефективних шляхів у співробітництві всіх суб’єктів
підготовки, зорієнтованість на інноваційні підходи,
моделі, технології, які забезпечили б підготовку нау-
ково-педагогічних кадрів саме такого рівня.

Спочатку конкретизуймо визначення понять: інно-
ваційний підхід до підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктор філософії, базова платформа практик,
інноваційний осередок.

У тлумачному словнику термін «підхід» [4] виз-
начається як сукупність способів, прийомів, розгляду
чого-небудь, впливу на когось, щось, ставлення до
когось, чогось [4]. Інноваційний підхід є одним із ме-
тодологічних підходів.

У працях В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Креме-
ня, С. Ніколаєнка йдеться про філософське обґрунту-
вання цілей та цінностей інновацій у сучасній освіті.
Традиційна й інноваційні моделі в освіті представлено
в працях М. Кладіна, В. Ляудиса; теорія та практика
використання інноваційних технологій – у працях
І. Дичківської, В. Стрельнікова, Г. Селевко, Д. Черні-
левського.

М. Аузіна та А. Возна обґрунтовують призначен-
ня інноваційної освіти, стверджуючи, що основною її
метою є формування та розвиток інноваційної здат-
ності людини. Причому для реалізації цієї мети, на
думку авторів, слід забезпечити комплексну модифі-
кацію навчального процесу у вищій школі: «Педагогічні
інновації у вищій школі передбачають якісно нові пе-
ретворення як цілісного педагогічного процесу, так і
його складових, зокрема, мотиваційних, змістових, про-
цесуальних та інших структурно-системних компо-
нентів освіти, що забезпечують істотне підвищення
його результативності, оптимізації. Це діяльність, по-
в’язана зі змінами в завданнях, методах і принципах
навчання, формах організації навчання та управління
цим процесом» [3]. Повністю підтримуємо думку ав-
торів про те, що оновлення всіх зазначених компонентів
потребує зміни методології навчання, «переходу з суто

інформаційних, репродуктивних форм навчання на про-
блемно-пошукові, індивідуально-диференційовані, осо-
бистісно орієнтовані з акцентом на індивідуалізацію
навчальних планів і програм» [3].

Підтримуємо визначення методологічного підхо-
ду Т. Медведовської [6], що розглядає впровадження
інноваційного досвіду у професійній підготовці фахівців,
який вона називає  інноваційно-орієнтованим. В основі
такого підходу – розуміння інноваційного навчання як
певної протилежності традиційному (нормативному).
М. Кларін [5] зазначає: «Значущою особливістю су-
часної системи освіти є співіснування двох стратегій
організації навчання: традиційної та інноваційної» [5].

Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та
«інноваційне навчання» запропонувала група вчених у
доповіді римського клубу (1978), в якій звертається
увага світової наукової громадськості на неадек-
ватність принципів традиційного навчання вимогам
сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних
можливостей. Відповідно надаються такі тлумачен-
ня цих двох моделей навчальної діяльності [5].

Традиційне навчання, зорієнтоване на збережен-
ня і відтворення культури, забезпечує стабільність у
соціумі за рахунок переважно репродуктивної діяль-
ності учня, формування виконавських здібностей, роз-
витку уваги, пам’яті.

Інноваційне навчання стимулює новаторські зміни
в культурі, соціальному середовищі, воно орієнтоване
на формування готовності особистості до динамічних
змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до твор-
чості, різноманітних форм мислення, а також здатності
до співробітництва з іншими людьми.

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можна
стверджувати, що інноваційно-зорієнтований
підхід – це спеціальне, структурно-організоване та
функціонально-процесуальне інтегроване утворення,
що відображає динамізм і змінність соціуму, забезпе-
чуючи стимулювання новаторських змін, розвиток
інноваційної здатності людини, реалізацію інновацій-
ної діяльності фахівців в умовах сучасного динаміч-
ного суспільства, розвиток інноваційних особистісних
властивостей, створення інноваційного середовища.

Інноваційно-орієнтована професійна підго-
товка є педагогічною системою, спрямованою на
підготовку майбутнього фахівця до інноваційної діяль-
ності. Основною відмінною ознакою такої моделі є її
цільова зорієнтованість на підготовку майбутнього
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фахівця до життя в умовах сучасного
динамічного суспільства, що забезпечує
його становлення як активного суб’єкта

змін та інновацій, здатного до самостійної ініціації та
реалізації інноваційної діяльності. Реалізація такої мо-
делі потребує розроблення комплексної стратегії інно-
ваційного розвитку, яка забезпечуватиме розвиток
особистості як суб’єкта інноваційної діяльності на рівні
діяльнісного, особистісного та соціального компо-
нентів.

Зосереджуючись на питаннях професійної підго-
товки наукових кадрів, ми вважаємо, що інновацій-
ний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти
ступеня доктор філософії – це специфічна, струк-
турно-організаційна, процесуально-функціональна, син-
тетично-зінтегрована сукупність способів, прийомів,
впливів, ставлень, що відображають динамізм і
змінність сучасного суспільства та забезпечують
адекватні цим змінам стимулювання новаторських
ідей, розвиток інноваційної здатності людини, реаліза-
цію інноваційної діяльності фахівців у процесі їхньої
діяльності, створення інноваційного середовища.

Саме такого інноваційного підходу вимагають
організація та проведення практики здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії, в якій, поряд із наяв-
ними традиційними підходами, є необхідність упровад-
ження нових поглядів і нових моделей, проте досвіду
проведення саме такої практики і саме для такої ка-
тегорії не існує. Мета і завдання практики вирізняють-
ся певною складністю, оскільки детермінуються го-
ловним завданням – написанням та захистом дисер-
таційних досліджень. Зрозуміло, що наявний досвід
проведення різноманітних практик не може забезпе-
чити виконання завдань такого рівня.

У традиційних підходах у закладах вищої освіти
під час фахової підготовки різноманітних спеціалістів
зазвичай застосовується практика, відображена в на-
вчальних планах визначеною кількістю годин і стро-
ками її проведення (курс навчання, семестри, модулі).
Їй притаманні певні фрагментарність, роздільність, ізо-
льованість у часі. Студентам важко зосередитися,
зінтегрувати, систематизувати ізольовані знання під
час виконання різноманітних завдань на різних ета-
пах практики. Якщо обрати такий спосіб підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, то
це призведе до негативних наслідків, зокрема, до пев-
ної дисгармонії у співвідношенні між часом виникнен-
ня проблеми і можливістю її дослідження та вирішен-
ня; до одноразового ізольованого короткочасного за-
діяння об’єкта практики; до локалізації активності
здобувачів; до нераціонального використання можли-

востей об’єкта практики; до сприйняття навчального
процесу в аспірантурі не як цілісної системи, а в
зовнішній розгалуженій формі; до несформування
сприйняття практики як особливої інтегральної сис-
темності.

Завдання ж, які вже стоять, і ті, що виникають
під час роботи над дисертаційним дослідженням, ви-
магають тривалого, пролонгованого, полівекторного,
полісистемного, різнорівневого повернення до про-
блемних питань з різних позицій у режимі постійного
уточнення. Тому здобувач вищої освіти ступеня док-
тор філософії повинен мати можливість повернутися
на об’єкт практики стільки разів, скільки вимагає про-
цес написання і захисту дослідження. Є об’єктивна
необхідність відходити від одноразового, короткочас-
ного, ізольованого задіяння об’єкта практики.

Можливість скористатися ресурсами того чи іншо-
го об’єкта практики має бути забезпечена від самого
початку навчання здобувача вищої освіти ступеня
доктор філософії і до його закінчення протягом усіх
років навчання і в будь-який час. Аспірант, виходячи
з власної потреби, має право індивідуально визначати
час та об’єкти практики, щоб забезпечити виконання
завдань, які постали перед ним у той чи інший мо-
мент підготовки дисертації чи професійної діяльності.

Процес підготовки здобувачів вищої освіти сту-
пеня доктор філософії, що реалізується через навчаль-
ний процес в аспірантурі, є цілісною системою, але
більшістю здобувачів він сприймається в зовнішній
розгалуженій формі, що складається з окремих оди-
ниць: навчальних дисциплін, видів практик тощо. На-
томість внутрішня сутність і логіка залишаються поза
увагою. Необхідно, щоб здобувачі процес своєї підго-
товки, а особливо практики, як суттєвої її частини,
сприймали комплексно, як особливу інтегральну
цілісність, певну систему.

На основі аналізу теорії і практики зазначеної про-
блеми пропонується таке визначення: система прак-
тик у підготовці здобувача вищої освіти ступеня
доктора філософії [1] – це невід’ємна, динамічна,
поліфункціональна, багатоелементна особлива
цілісність, яка є єдністю взаємопов’язаних і взаємо-
дієвих організаційно-методичних дидактичних одиниць
освітнього процесу, який максимально ідентифікуєть-
ся з професійними завданнями, що забезпечує інтег-
рацію і системоутворення в особистісно-професійно-
му становленні здобувача і дає змогу йому вибудову-
вати, конструювати себе як суб’єкта самостійної на-
уково-дослідницької діяльності, професійних взаємин,
взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу,
створює умови для розкриття наукового потенціалу.
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Система практик має дві підсисте-
ми: інваріантну та варіативну.

Інваріантна підсистема має пропе-
девтичну, суспільно-педагогічну, адаптаційну, дослід-
ницько-експериментальну, асистентську, стажистську,
консультаційну, атестаційну, випускну практики.

Варіативна підсистема має іншомовну, видав-
ничу, бібліотечну, мистецьку (театральну, режисерсь-
ку), сертифікаційну, експертну, віртуальну, просвітниць-
ку, комплекс-мікс (за власною пропозицією), закордон-
ну практики.

Зміст системи практик є динамічним і таким, що
розвивається, адаптуючись за декількома напряма-
ми, що підпорядковуються:

тенденціям глобалізаційних процесів розвитку
країни, політиці держави в галузі освіти;

завданням реального професійно-педагогічного
процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії в усій його різноплановості, поліфун-
кціональності, цілісності і безперервності;

логіці виконання поставлених завдань наукового
дослідження на здобуття ступеня доктора філософії.

Таке ніби віддзеркалення обумовлює системоут-
ворювальний характер практик, гармонізує співвідно-
шення теоретичної і практичної підготовки.

Теоретичний аналіз проблеми, що розглядається,
дав змогу виділити такі принципи добору змісту сис-
тем практик: урахування, зокрема, тенденцій світово-
го освітнього простору; реформ та трансформації ос-
вітнього простору в Україні; специфіки підготовки здо-
бувачів вищої освіти ступеня доктор філософії; нового
педагогічного мислення; впливів мікро-, мезо-, мак-
росередовищ, де виконується дисертаційне дослід-
ження; науково-дослідницької спрямованості викладан-
ня всіх дисциплін; інтеграції та комплексного підходу
до змісту й організації практик; колективності й інди-
відуалізації підготовки; професійної творчої взаємодії;
творчої активності особистості здобувача; можливості
вибору об’єктів практик відповідно до інтересів, на-
хилів і здібностей здобувача; наступності усіх видів
практик, систематичності та послідовності; варіатив-
ності змісту, форм, методів щодо всіх видів практики;
координації зусиль суб’єктів управління і самоуправл-
іння практикою; гармонізації інваріантної та варіатив-
ної підсистем практик.

Зміст системи практик відображається у функц-
іях. Функції випливають з вимог і завдань, що висува-
ються суспільством до підготовки здобувачів ступе-

ня доктор філософії, сприяють формуванню особис-
тості здобувача, основ індивідуального стилю майбут-
ньої професійної діяльності. До таких функцій відно-
симо: мотиваційно-цілепокладальну, конструктивно-
організаторську, адаптаційно-стимулювальну, діагно-
стично-прогнозувальну, когнітивно-розвивальну, про-
цесуально-технологічну, контрольно-коригувальну,
емоційно-фасилітативну, рефлексивно-оцінювальну, си-
стемоутворювальну, інтеграційно-синтезувальну, кон-
структивно-творчу.

Усе вищезазначене вимагає створення базової
платформи практик, яку ми назвали «Практико-сервіс
Atmа»1. Пропонується таке визначення: базова плат-
форма практик – багатовимірне, поліфункціональ-
не, динамічне, структурне об’єднання інноваційних
осередків, що уможливлює утворення унікального
феномену як цілісності та забезпечує тривалу полівек-
торну, різнорівневу, пролонговану взаємоузгоджену
ефективну взаємодію між об’єктами та суб’єктами
практик на шляхах пошуків ефективних способів ви-
конання завдань не тільки практик, а й дисертаційних
досліджень, забезпечує проходження практики від са-
мого початку навчання здобувача і до його закінчен-
ня протягом усіх років навчання; полісистемне про-
лонговане повернення на об’єкти з різних позицій у
режимі постійного уточнення; раціональне використан-
ня можливостей об’єктів практики, самостійний вибір
форм та часу її проведення.

Тому виділяються дві фази проведення практики:
константна та пролонгована.

Константна фаза (традиційна, згідно з навчаль-
ним планом): здобувачі поділені на групи з призначе-
ними керівниками практики, перебувають на базі прак-
тики певну кількість годин у чітко зазначений час.

Пролонгована фаза передбачає весь останній пері-
од, що залишається після константної фази. Характер-
ною ознакою є те, що вона відбувається за бажанням
самого здобувача, який сам обирає об’єкт практики,
тривалість і тих, з ким він її відвідуватиме. Це можуть
бути певні групи, які утворюють самі здобувачі вищої
освіти ступеня доктор філософії за власним бажанням.
Група може мати довільну кількість (3–4–5–6) осіб. Це
можуть бути монокурсні групи, до яких входять здобу-
вачі тільки першого або другого, третього або четвер-
того курсів. Але зазвичай це змішані групи, до складу
яких можуть входити здобувачі з першого по четвертий
курси. Може бути найрізноманітніша конфігурація, яка
влаштовує здобувачів. Такі групи створюються пере-

1 А Т М А – акмеологія, технологія, мотивація, андрагогіка.
Прагнення до розуміння усього, що відбувається (прагнення до істинних знань про світ). http://www.psychology-faq.com/atman-glavnaya-
chakra-cheloveka/
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важно під час проведення констатуваль-
ного та формувального етапів педагогіч-
ного експерименту.

Утворюються групи за різними термінами і фор-
мами навчання (заочною і стаціонарною), за спеціаль-
ностями та спеціалізаціями.

Групи можуть бути мультидисциплінарними, а
також можуть об’єднувати аспірантів і магістрантів,
які тільки планують продовжити навчання після закі-
нчення закладу вищої освіти.

До базової платформи «Практико-сервіс Atmа»
нині належать: ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти»; Івано-Франківський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти; Комунальний вищий
навчальний заклад «Херсонська академія неперерв-
ної освіти»; Науково-методичний центр інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності вищих навчаль-
них закладів «Агроосвіта»; Благодійна організація
«Фонд Асперн»; Полтавський національний педагогі-
чний університет ім. В. Короленка; Ізмаїльський дер-
жавний гуманітарний університет; Бориспільська за-
гальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6; Вишгородсь-
ка спеціалізована школа «Сузір’я»; школа І–ІІІ сту-
пенів № 300 Деснянського району м. Києва.

З кожним таким інноваційним осередком укладе-
но договори про співпрацю й здобуто багаторічний про-
дуктивний досвід співробітництва.

У науковій літературі термін «осередок» [4] має
декілька значень.

1. Осередок – місце зосередження чого-небудь;
центр, центральний вузловий пункт чого-небудь, місце
зосередження, виникнення, джерело поширення чого-
небудь, ареал.

2. Основа, з якої виростає, розвивається, поши-
рюється що-небудь. Особа або група людей, навколо
яких зосереджується певна діяльність, ядро, органі-
заційна одиниця, що є частиною якого-небудь велико-
го об’єднання. Первинна організація будь-якого това-
риства, спілки тощо.

3. Осередок (діалектне слово) – оселя.
4. Серединна, центральна частина чого-небудь;

середина.
5. Рідко, те саме, що середовище.
Розгляньмо, які можливості є в тих організаціях,

які належать до базової платформи «Практико-сервіс
Atmа», чому саме вони є інноваційними осередками.
Ось декілька з них.

Науково-методичний центр  інформаційно-
аналітичного  забезпечення  діяльності  закладів
вищої освіти «Агроосвіта» – це відкритий, мобіль-
ний, педагогічний комплекс, своєрідний каталізатор

освітніх реформ, який забезпечує оперативне масове
впровадження в освітній процес системоутворюваль-
них інновацій і забезпечує їх супровід.

Основними завданнями Центру є такі: побудова
стратегій розвитку; розроблення, реалізація продук-
тивних ідей та проведення дослідно-експерименталь-
ної роботи. Усе це дає змогу розробляти, адаптувати
й пропонувати професійній освітянській спільноті інно-
ваційні моделі розвитку освіти. Усе перелічене сприяє
проведенню практик на його базі.

Діяльність Центру будується на принципах дос-
тупності, гуманності, демократизму, науковості,
рівності умов для кожного педагогічного працівника
щодо повної реалізації його духовного, інтелектуаль-
ного потенціалу, гнучкості і прогностичності роботи з
психолого-педагогічними і керівними кадрами освіти,
безперервності їхнього фахового вдосконалення.

Центр виконує такі функції: освітня, тобто пе-
редбачає педагогічну підтримку, діагностику проек-
тування, навчання різних категорій освітян нових форм
і методів навчання; інформаційна – забезпечення
працівників освіти всіх рівнів актуальною професійною
інформацією; створення ефективної інформаційної
інфраструктури, що містить видавничу базу, комп’ю-
терні, соціальні мережі; консультативна – забезпе-
чення працівників освіти й освітніх установ ефектив-
ною консультативною допомогою з конкретних про-
фесійних проблем; дослідницька – виявлення тен-
денцій розвитку освіти, актуальних освітніх потреб
працівників освіти, прогнозування розвитку цих потреб,
вивчення специфіки освітніх процесів через методич-
ну службу, вивчення самого процесу навчання в сис-
темі методичної служби, його безпосередніх і відстро-
чених результатів; упроваджувальна – забезпечен-
ня працівників освіти й освітніх установ кваліфікова-
ною допомогою в процесі інноваційної діяльності; ек-
спертна – експертиза розроблених установами осв-
іти й окремими педагогами проектів інноваційної діяль-
ності, експертиза реалізованих інновацій, зовнішня ква-
ліфікаційна експертиза працівників освіти.

Нині в структурі Науково-методичного центру
(НМЦ) діють лабораторії інформаційно-ресурсного за-
безпечення освітнього процесу, педагогічних інновацій,
комунікаційного забезпечення та інформаційних техно-
логій, зовнішнього моніторингу якості освіти, моніторин-
гу якості освіти та прогнозування ринку праці в аграрно-
му секторі, кабінети навчально-методичного супрово-
ду: природничо-екологічної підготовки та агрономії, еко-
номічної освіти та енергетики, технічної освіти, будів-
ництва та землевпорядкування; неперервної освіти та
розвитку сільських територій, соціально-гуманітарної та
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виховної роботи, міжнародних відносин, ре-
дакційно-видавничої діяльності.

Кожна з лабораторій чи кабінетів Центру забез-
печує різні види практик (див. табл. 1).

Таблиця 1

Змістова картка інноваційного осередку НМЦ «Агроосвіта» базової платформи  «Практико-сервіс Atmа»
Відповідальна: С. А. Жуковська

№ 
з/п 

Вид практики Структурний підрозділ, що забезпечує проведення практики 
День прийому 

здобувачів 
1 Сертифікаційна Лабораторія інформаційно-ресурсного забезпечення 

освітнього процесу 
(створення та впровадження електронних ресурсів, видання 
періодичних видань, виставкова діяльність 

 

2 Видавнича Кабінет редакційно-видавничої діяльності 
(організація та здійснення редакційно-видавничої діяльності 
установи)  

 

3 Віртуальна, 
комплекс-мікс 

Лабораторія комунікаційного забезпечення та інформаційних 
технологій 
(здійснення інформаційно-комунікаційного супроводу 
діяльності, запровадження комплексного методичного 
забезпечення щодо використання інформаційних технологій) 

 

4 Комплекс-мікс Лабораторія зовнішнього моніторингу якості освіти 
(проведення моніторингу якості підготовки фахівців за 
допомогою дистанційного тестування; здійснення 
інформаційно-комунікаційного супроводу навчального 
процесу) 

 

5 Аналітична Лабораторія моніторингу якості освіти та прогнозування 
ринку праці в аграрному секторі 
(планування та розроблення заходів, спрямованих на розвиток 
педагогічної компетентності викладачів, прогнозування 
перспектив діяльності та подальшого розвитку установи)  

 

6 Суспільно-
педагогічна 

Кабінет науково-методичного супроводу неперервної освіти 
та розвитку сільських територій 
(підвищення ефективності перепідготовки та вдосконалення 
фахового рівня науково-педагогічних і педагогічних кадрів) 

 

7 Просвітницька Кабінет соціально-гуманітарної та виховної роботи 
(організація виховної та спортивно-масової роботи, 
активізація творчої діяльності науково-педагогічних та 
педагогічних  працівників і студентів) 

 

8 Іншомовна Кабінет міжнародних відносин 
(координація міжнародної діяльності аграрних вищих 
навчальних закладів з інтеграції в європейську систему 
освіти; розроблення та реалізація міжнародних проектів)  

 

9 Комплекс-мікс Кабінет навчально-методичного супроводу природничо-
екологічної підготовки та агрономії  

 

10 Експертна Кабінет навчально-методичного супроводу економіки освіти 
та енергетики 

 

11 Експертна Кабінет навчально-методичного супроводу технічної освіти, 
будівництва та землевпорядкування 
(розроблення пролонгованих мультимедійних програмно-
методичних комплексів  (курсів) з дисципліни) 

 

12 Експертна 
Пропедевтична 
Комплекс-мікс 

Лабораторія педагогічних інновацій 
(вивчення та поширення педагогічних інновацій, розвиток 
інноваційності викладачів як провідного фактора розвитку 
професійної компетентності)  
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Як видно, у НМЦ є великі можли-
вості для проведення різних практик.
Наприклад, експертної, оскільки Цент-

ром проводяться різноманітні творчі конкурси, такі,
як: конкурс «Педагогічний ОСКАР – 2018», який є
основним із заходів реалізації Державної національної
програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Націо-
нальної стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки і
проводиться Міністерством освіти і науки України та
Державною установою «Науково-методичний центр
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
вищих навчальних закладів “Агроосвіта”».

Мета конкурсу: виявлення та підтримка творчої
діяльності педагогічних працівників технікумів та ко-
леджів, сприяння зростанню професійної майстерності,
вивчення і поширення кращих педагогічних практик,
створення ефективного освітнього процесу, забезпе-
чення якості освіти в підготовці висококваліфікованих
фахівців.

Завдання конкурсу:
1. Реалізація державної політики з питань освіти

в Україні.
2. Залучення широкого кола педагогів до створен-

ня сучасних форм і методів навчання й виховання.
3. Пошук і підтримка творчих педагогів, сприян-

ня впровадженню їхніх методичних інновацій.
4. Створення інформаційного банку методичних

ідей, освітнього середовища, яке об’єднує педагогіч-
них працівників для акумуляції сучасних інноваційних
педагогічних технологій.

5. Сприяння обміну педагогічним досвідом між
викладачами.

У конкурсі беруть участь творчі роботи за номі-
націями:

 сучасний навчально-методичний комплекс з
дисципліни (друковані творчі роботи, які містять усі
складові комплексу);

 сучасний навчальний посібник (підручник)
(друковані творчі роботи);

 електронний навчальний посібник (підруч-
ник) (електронні навчально-методичні комплекси з
дисципліни, електронні посібники (підручники), ресур-
си для самостійної роботи студентів у гіпертекстово-
му середовищі тощо);

офіційний веб-сайт викладача;
сучасні засоби унаочнення (мультимедійні пре-

зентації, відеосупровід занять, відеолекції, буктрейле-
ри, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях
тощо);

 інноватика в організації практичного на-
вчання студентів, курсового (дипломного) проек-

тування (комплекси методичного забезпечення різних
видів практик (навчальної, виробничої, переддиплом-
ної), електроні практикуми, робочі зошити для лабо-
раторних і практичних занять, звіти-щоденники, ме-
тодичні рекомендації з виконання курсових (диплом-
них) робіт тощо);

 інноватика в організації позааудиторної
(гурткової) роботи з навчальної дисципліни;

 інноватика в організації виховної роботи;
 педагогічний досвід та інноваційна

діяльність викладача (педагогічні, методологічні
дослідження);

 інноваційна діяльність методичного (педа-
гогічного) кабінету та предметних (циклових)
комісій.

Творчі роботи на всіх етапах конкурсу оцінюють
відповідно до критеріїв. Наприклад, на відбірковому
етапі організовують виставки, методичні фестивалі,
тижні та декадники предметних (циклових) комісій,
аукціони педагогічних ідей, фокус-групи, майстер-кла-
си, тренінги, дидактичні майстерні, методичні студії
тощо (табл. 2).

Аспіранти можуть як практиканти долучитися до
організації і проведення конкурсу, а також до аналізу
його результатів. Такий досвід розвиває цілий комп-
лекс компетентностей: аналітичну, дослідницьку, уп-
равлінську, експертну тощо.

Наведемо приклади сертифікаційної практики на
базі НМЦ «Агроосвіта». Сертифікати можна отрима-
ти, пройшовши курси в лабораторії інформаційно-ре-
сурсного забезпечення освітнього процесу за тема-
ми «Педагогічний феномен електронних освітніх ре-
сурсів» та «Підготовка до видання підручників ново-
го покоління».

Цією лабораторією розробляються, створюють-
ся, упроваджуються електронні підручники та посібни-
ки, онлайн-курси, відеолекції, навчальні відеофільми,
аудіолекції тощо. Тут можна пройти практичний курс
зі створення сучасних засобів навчання, розробити
конкретний електронний посібник, відеолекцію чи
інший електронний посібник, освоїти технологію
підручникотворення.

Для забезпечення максимального ефекту навчан-
ня необхідно, щоб навчальна інформація була пред-
ставлена в різних формах і в різному вигляді. У Нау-
ково-методичному центрі сформовано мультимедійні
програмно-методичні комплекси (курси) з дисциплін,
до яких увійшли як традиційні друковані матеріали
(підручники, навчальні посібники, програми, методичні
рекомендації, робочі зошити, звіти-щоденники), так і
електронні: навчальні відеофільми, відеолекції, аудіо-
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лекції, електронні підручники та посібники, мульти-
медійні посібники.

Після проходження кожного виду практик слухачі
отримують відповідний сертифікат встановленого
зразка, який містить реєстраційний номер та QR-код,
за яким можна зайти на сайт та ознайомитися з про-
грамою наукової практики.

На проблемних курсах аспіранти навчаться про-
ектувати і створювати  авторські електронні посібни-
ки й підручники, використовуючи текстову інформа-
цію, графіку, анімацію, звук, відеофрагменти, гіперпо-
силання та навігацію, а також отримають практичні
навички розроблення і створення власного онлайн-
курсу, який може складатися з декількох відеолекцій.
За допомогою фахівців Науково-методичного центру
аспіранти зможуть ознайомитися з методикою ство-
рення сценаріїв навчальних відеофільмів, проведення
їх зйомки та монтажу.

Створення аудіолекцій було розпочато за бажан-
ням аспірантів, яким зручно готуватися до занять
дистанційно, використовуючи записаний на електрон-
ному носії матеріал. Вивчити програмне забезпечен-
ня для запису й опрацювання аудіоряду, записати влас-
ну аудіолекцію та розмістити її у медіатеці електрон-
них засобів навчання – одне із завдань практики.

Скрайбінг (від англ. «scribe» – накидати ескізи
або малюнки) – одна з новітніх технік презентації,
опанування якої передбачено під час практики. Це
певна техніка, коли графічний ряд фіксується на клю-
чових моментах аудіоряду. Причому не потрібно озб-
роюватися відеокамерою, штативом, освоювати ре-
месло монтажера і диктора. Такий скрайбінг можна
створити за допомогою спеціальних програм. Голов-
не у понятті скрайбінг – візуалізація інформації. Отже,
аспіранти ознайомляться з різними техніками скрай-
бінгу й опанують уміння моделювання комп’ютерних
скрайб-презентацій.

У створенні електронних освітніх ресурсів (елек-
тронних підручників та посібників, відеолекцій, на-
вчальних відеофільмів) активно використовується гіф-
анімація. В аспірантів буде можливість ознайомитися
з програмним забезпеченням, технологією створення
та використанням цього виду унаочнення в освітньо-
му процесі.

До кожного виду практик слухачам надається роз-
датковий матеріал, який вони зможуть використову-
вати не тільки у процесі проходження практики, а й у
подальшій професійній діяльності.

Для прикладу наведімо створення авторських
електронних посібників і підручників (табл. 3).

Таблиця 2
Критерії оцінювання творчих робіт номінації «Освітній веб-сайт викладача»

Зміст 
Максималь-
на кількість 

балів 

Оцінка журі 
заключного 

етапу 
Примітка 

Структура і навігація (наявність інформації на всіх 
сторінках, правильна структура сайту, зручність розміщення 
навігаційного меню, наявність системи пошуку і відбору 
(фільтрації) інформації, банерів МОН України, Мінагропрому 
України, ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та інших корисних 
посилань (лінків), безперебійна робота сайту в сучасних 
популярних браузерах та мобільних пристроях, видимість 
сайту для пошукової системи 

10   

Інформаційне наповнення (контент) (інформація про сайт 
та його призначення, інформація для студентів, викладачів, 
навчально-методичне забезпечення, матеріали 
позааудиторної, наукової, виховної роботи тощо) 

20   

Дизайн (сучасне дизайнерське вирішення, витримка 
кольорів, шрифту, графіки в єдиному стилі, 
непереобтяженість сторінок інформацією (особливо 
стосується головних сторінок), відсутність сторонньої 
банерної чи іншої реклами, агресивної анімації та 
автоматичного програвання відео- чи аудіо-) 

5   

Динамічність та інтерактивність (частота оновлення сайту, 
ведення гостьової книги (коментарі, запитання-відповіді, 
зворотний зв’язок, можливості голосування на сайті) 

5   
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Ще одним інноваційним осередком базової плат-
форми «Практико-сервіс «Atmа» є Полтавський на-
ціональний педагогічний університет ім. В. Г. Ко-
роленка – один із найстаріших закладів вищої освіти
України. Його створено 1 липня 1914 року. Нині підго-
товка фахівців в університеті ведеться за 25 спеціаль-
ностями, серед них 17 – акредитовано за IV рівнем
(магістратура), 6 – за ІІІ рівнем (спеціаліст), 2 – за ІІ
рівнем (бакалавр).

Ще з 1930-х рр. в університеті постійно піклують-
ся про високу якість науково-педагогічних кадрів.
Щороку під керівництвом провідних учених універси-

тету захищаються 25–30 докторських і кандидатсь-
ких дисертаційних досліджень.

В Університеті видаються 6 ліцензованих
збірників наукових праць з провідних галузей знань,
затверджених як фахові видання України. «Наукові
записки Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Короленка» трансформовано в
незалежні видання «Педагогічні науки», «Витоки пе-
дагогічної майстерності», «Філософські обрії», «Рідний
край», «Філологічні науки», «Історична пам’ять», «Ес-
тетика і етика педагогічної дії», «Психологія і осо-
бистість».

Таблиця 3
Створення авторських електронних посібників і підручників

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

1 Обрання теми (розділу, частини)  2 
2 Аналіз уже створених електронних підручників  2 
3 Аналіз наявних і доступних матеріалів: текстового компонента, 

графічних зображень, відеофрагментів, анімованих GIF зображень 
тощо 

4  

4 Інсталяція на персональний комп’ютер програмного забезпечення 2  
5 Робота з текстовим компонентом: формування цілісного 

оптимізованого текстового матеріалу 
4 6 

6 Формування тестових завдань чи контрольних питань    4 
7 Створення ескіза електронного підручника у текстовому редакторі 

Microsoft Word (оптимізованого тексту, визначення місця 
розташування графічних і відеоматеріалів, виокремлення 
гіперактивних термінів) 

2  

8 Створення авторського шаблона у текстовому редакторі Microsoft 
Word, його збереження у форматі HTML  

2  

9 Форматування і верстка текстового компонента у текстовому 
редакторі Microsoft Word  

4  

10 Опрацювання та імпортування графічних матеріалів у графічному 
редакторі Adobe Photoshop і текстовому редакторі Microsoft Word  

6 6 

11 Опрацювання тестових завдань і контрольних запитань у 
текстовому редакторі Microsoft Word 

2  

12 Відбір надійних інтернет-сторінок відповідно до підібраних 
основних термінів для створення гіперактивних текстових посилань 
на інші компетентні джерела   

6 6 

13 Створення гіперактивного тексту у текстовому редакторі Microsoft 
Word 

6  

14 Створення та імпортування анімованих GIF зображень у програмі 
Easy GIF Animator і текстовому редакторі Microsoft Word 

4  

15 Створення зв’язків між темами і забезпечення навігації 4  
16 Опрацювання та імпортування відеоматеріалів у програмі для 

конвертації мультимедійних файлів Format Factory (Фабрика 
Форматів) і HTML- редакторі Adobe Dreamweaver 

2  

17 Запис електронного підручника на електронний носій за допомогою 
багатофункціонального пакета комп’ютерних програм для запису і 
створення образів CD та DVD дисків Nero Burning ROM 
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Полтавський національний педагогіч-
ний університет ім. В. Г. Короленка є виз-
начним науковим центром із вагомими на-

уковими здобутками й традиціями. Університет має му-
зейний комплекс, до складу якого входять 12 кімнат-
музеїв, зокрема, кімната-музей А. С. Макаренка, кімна-
та-музей В. Верховинця, нещодавно обладнано першу
в Україні кімнату-музей Г. Ващенка. Щороку в стінах
університету проходить понад 50 міжнародних, всеук-
раїнських і регіональних наукових конференцій.

Університет здійснює наукове та науково-техніч-
не співробітництво із закордонними навчальними зак-
ладами й організаціями: Школою освіти і комунікації
Університету міста Йончопінг (Швеція), коледжем
Св. Томаса Мора Саскачеванського університету
(Канада), Центром дослідження та розвитку освіти
вчителів Відкритого університету Великої Британії та
ще майже з 40 навчальними закладами  Білорусі,
Іспанії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Туреччини й
інших країн, з якими укладено угоди про співпрацю та
обмін позитивними здобутками. Університет є науко-

во-організаційним центром Міжнародної Макаренкі-
вської асоціації, яка об’єднує вчених понад 15 країн
Європи, Азії, Америки. Основні напрями наукових дос-
ліджень пов’язані з розбудовою й удосконаленням
підготовки педагогічних кадрів нової генерації.

Обравши цей заклад як базу практики, аспіранти
отримують широкі можливості для удосконалення влас-
ної професійної та дослідницької компетентності.

Зовсім інший інноваційний осередок базової плат-
форми «Практико-сервіс Atmа» – Благодійна орга-
нізація «Фонд Асперн». Це недержавна неприбутко-
ва організація, яка працює в Дарницькому районі м. -
Києва з 2000 року, головна мета діяльності якої – соц-
іальна підтримка та соціальний захист сімей, дітей та
молоді, які опинилися у складних життєвих обстави-
нах і не в змозі подолати їх самостійно.

Ця організація реалізує такі соціальні програми:
«Допомога сім’ям, які перебувають в кризовій ситу-
ації», «Соціальний гуртожиток “Дім на половині доро-
ги”», «Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей», «Центр інтегративного професійного навчан-

ня дітей та молоді»,
«Центр матері та дити-
ни», «Оздоровлення та
відпочинок», «Дитячий
будинок сімейного типу»,
«Міжнародний волон-
тер», «Гуманітарна допо-
мога».

«Асперн» став ба-
зою для проведення ек-
спериментальних частин
досліджень аспірантів,
що мають на меті розк-
рити структуру, зміст,
методи, форми, напрями
та технології діяльності у
вирішенні соціальних про-
блем дітей та молоді
(див. рис.).

Ми навели тільки де-
кілька прикладів іннова-
ційних осередків базової
платформи «Практико-
сервіс Atmа». Кожен має
свою специфіку, своєрідну
цінність і різнопланові мож-
ливості у сприянні профе-
сійному зростанню здобу-
вачів вищої освіти ступе-
ня доктор філософії.
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Рис. Партнери Благодійної організації «Фонд Асперн»
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Познайомившись з усіма можливи-
ми варіантами видів практик, аспірант
обирає необхідний для себе (на цей мо-

мент) об’єкт практики і отримує технічну карту та
панорамну карту місць проходження практики
(табл. 4; 5).

Для успішного проведення системи практик на
базовій платформі «Практико-сервіс Atmа» створено
координаційну раду з проведення практик. Її очолює
завідувач аспірантури та докторантури кандидат пе-
дагогічних наук, доцент О. Ануфрієва, провідним кон-
сультантом є кандидат педагогічних наук, доцент
О. Снісаренко, а до складу ради входять представ-
ники кожного творчого осередку – координатори: док-
тор педагогічних наук, професор, декан природничо-
го факультету Полтавського національного педагогі-
чного університету ім. В. Г. Короленка, член-корес-
пондент Національної академії педагогічних наук Ук-
раїни М. Гриньова; кандидат педагогічних наук, до-
цент, проректор з наукової роботи О. Барабаш (Івано-
Франківський обласний інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти); доктор педагогічних наук, доцент,
проректор з наукової роботи І. Жорова (Комунальний
вищий навчальний заклад «Херсонська академія не-
перервної освіти»); кандидат педагогічних наук
В. Жуковська, завідувач відділу науково-методично-
го центру інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»;
кандидат педагогічних наук В. Кошель (Благодійна
організація «Фонд Асперн»); кандидат педагогічних
наук А. Масюра (Бориспільська загальноосвітня шко-
ла І–ІІІ ступенів № 6); І. Мельничук (Ізмаїльський
державний гуманітарний інститут), І. Братищенко
(школа І–ІІІ ступенів № 300 Деснянського району
м. Києва); Т. Волотовська (Вишгородська спеціалізо-
вана школа «Сузір’я»).

Здобувачі обирають вид практики, пишуть заяви
і подають їх не пізніше ніж за 30 днів до координацій-
ної ради «Практико-сервіс Atmа». У заяві вказується,
який вид практики, на якому об’єкті і в які строки здо-
бувач хоче проходити. В обраному закладі здобува-

Таблиця 4

Технічна карта інноваційного осередку базової платформи «Практико-сервіс Atmа»

Координатор ___________________

№ 
Адреса 

об’єкта практики 
Як доїхати 

Телефон та електронна 
адреса координатора й 

коуч-консультанта 
Для приміток 

     
     
     
     
     

 
чеві призначається коуч-консультант з проблемних
курсів практики.

Під час організації і проведення практики здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктор філософії велика
увага приділяється роботі з тими працівниками, які
організовують і супроводжують цей процес: завідува-
чами аспірантури і докторантури, науковими керівни-
ками, членами координаційної ради практик.

Упродовж року діє педагогічний формат за загаль-
ною темою «Підготовка здобувачів вищої освіти сту-
пеня доктор філософії: виклики, перший досвід, пошу-
ки і знову пошуки». Цим форматом передбачено про-
ведення «Педагогічного марафону», «Інноваційного
дайвінгу» (одно-, дво- і триденних семінарів), засідан-
ня педагогічної академії інновацій, тренінгові сесії,
фестиваль експериментальних майданчиків. Усе це
заплановано на рік і відображено в Панорамній карті
(табл. 6).

Кожен заздалегідь може розпланувати на рік, у
яких заходах він хоче брати участь.

За допомогою Панорамних карт для аспірантів
та організаторів підготовки докторів філософії буду-
ються карти індивідуальної траєкторії руху проходжен-
ня практики.

Отже, уперше в історії України розпочато підго-
товку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-
софії. Це вимагає всебічного вивчення теоретичних
засад такої підготовки, організації та проведення на-
вчального процесу. Важливим є питання впроваджен-
ня системи практик.

Саме тому вперше здійснюється спроба дати виз-
начення поняття «система практик здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії», обґрунтувати її
зміст, принципи побудови, функції практики. Багато-
річний досвід підготовки наукового-педагогічних

О. Снісаренко, О. Ануфрієва
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Таблиця 5

Панорамна карта видів практик та місць їх проходження
базової платформи «Практико-сервіс Atmа»

Вид практики «Університет 
менеджменту 

освіти» 

Н
ау

ко
во

-м
ет

од
ич

ни
й 

це
нт

р 
«А

гр
оо

св
іт

а»
 

Ізмаїльський ДГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтавський  
ДПУ 

ім. В. Короленка 

Бориспільська 
ЗОШ І–ІІІ ст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вишгородська 
спеціалізована школа 

«Сузір’я» Б
ла

го
ді

йн
а 

ор
га

ні
за

ці
я 

«Ф
он

д 
А

сп
ер

н»
 

Н
ау

ко
ві

 ш
ко

ли
 

Ш
ко

ла
 м

ол
од

ог
о 

на
ук

ов
ця

 

Л
іт

ня
 ш

ко
ла

 а
сп

ір
ан

ту
ри

 (
Х

ер
со

н)
 

Зи
м

ов
а 

ш
ко

ла
 а

сп
ір

ан
ту

ри
 (

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

к)
 

Сертифікаційна     +    
Видавнича     +    
Віртуальна     +    
Комплекс-мікс     +    
Суспільно-педагогічна 

+ + + + + 
+     
                            + 

+ 
                                 + 

+ 

Просвітницька 
    + 

+     
                            + 

+ 
                                 + 

+ 

Інклюзивна     +   + 
Експертна     +   + 
Пропедевтична 

+ + + + + 
+     
                             + 

+ 
                                   + 

+ 

Консультативна 
  + + + 

+     
                             + 

+ 
                                 + 

+ 

Мистецька (театральна, 
режисерська) 

     
+          
                         +   

+ 
                                  + 

 

Бібліотечна 
    + 

+      
                            + 

+   
                                 + 

 

Адаптаційна 
+ + + + + 

+     
                            + 

+ 
                                  + 

+ 

Асистентська 
    + 

+        
                           + 

  

Стажувальна    + + +         
                           +  

 + 

Передатестаційна + + + +     

Атестаційна + + + +     

Випускна + + + +     

Дослідницько-
експериментальна      

   

Пропедевтична + + + + +    

Просвітницька  + + + +    
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кадрів у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
та аналіз теоретичних джерел дає змогу визначити
сутність та особливості інноваційного підходу в підго-
товці докторів філософії. Запровадження інноваційно-
го підходу у практичну підготовку аспірантів потре-
бує розроблення принципово іншої моделі організації
навчального процесу, ключовою відмінністю якого має
бути цільова зорієнтованість на підготовку конкурен-
тоздатного науковця в умовах сучасного динамічно-
го суспільства.
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Таблиця 6

Панорамна карта

Меню-конструктор «Підготовка здобувачів вищої освіти наукового ступеня
доктора філософії, виклики, перший досвід, знову пошуки» (для тих, хто забезпечує процес

підготовки докторів філософії: завідувачів аспірантури, викладачів, коуч-консультантів)

Назва 

Місце проведення 
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сь
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св
іт
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Д
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У
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 Д
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У
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 З

О
Ш

  
І–

ІІ
І 

ст
уп

ен
ів

 №
 6

 

В
иш
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ьк

а 
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ец
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лі

зо
ва

на
 ш

ко
ла
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Педагогічний форум          
Педагогічний марафон          
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«Інноваційний дайвінг»: "Вперше торуємо 
шлях" (одно-, дво- і триденні семінари) 
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Клуб здоров’язбережувальних технологій 
«Салюс» 
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