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АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ
ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ
Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі дошкільної спеціальної
(корекційної) освіти – забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими
освітніми потребами в системі сучасного довкілля.
Ключові слова: професійна компетентність, діти з особливими освітніми потребами
Summary. The article is devoted to an actual problem of preschool special (correctional)
education - the providing of qualitative educational services to the children who have special
needs in the system of the modern environment.
Keywords: professional competence, children who have special educational needs.

Важливість ролі педагога у суспільному розвитку обумовлюється тим,
що сфера освіти є соціальним інститутом, через який проходить кожна
людина на різних етапах життєдіяльності, починаючи з раннього віку. Саме
завдяки навчально-виховній діяльності педагога реалізується політика
держави у створенні інтелектуального та духовного потенціалу нації,
розвиток вітчизняної науки, техніки і культури. Становлення та формування
національної системи освіти зумовлює потребу підготовки педагога нового
покоління для всіх навчально-виховних систем, зокрема і для системи
дошкільної освіти щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Інноваційні освітні напрямки в системі суспільного дошкільного
виховання й спеціальної освіти потребують педагога нового типу і висувають
значні вимоги до його професійної компетентності.
Мета публікації – розглянути поняття “компетентність”, “професійна
компетентність”; схарактеризувати зміст і основні компоненти професійної
компетентності вихователя дітей-дошкільників з особливими освітніми
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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потребами.
Сучасні дослідження, що розкривають окремі аспекти підготовки
фахівців дошкільного профілю, висвітлено у наукових працях Н. Денисенко,
Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Підкурганної та інших. Проблеми структури і
змісту психолого-педагогічної та фахової підготовки майбутніх вихователів
розглядали Л . Артемова, А. Алексєєва, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю. Косенко,
М. Машовець та інші. Ці дослідження забезпечили можливість розглянути
зміст і технологію формування професійної компетентності фахівця в умовах
ступеневої

освіти.

Актуальним

є

питання

формування

професійної

компетентності вихователів дітей дошкільного віку для роботи з дітьми в
умовах спеціальних груп дощкільних навчальних закладів. Компетентність –
слово іншомовного

походження, як е по ходить від

латинського

“competentiо”, “соmpeto”, що означає: досягаю, відповідаю, підходжу.
Словник іншомовних слів визначає це поняття як поінформованість,
обізнаність, авторитетність. Тлумачний словник української мови слово
“компетентний” трактує як обізнаний у певній галузі, знаючий; той, що за
своїми знаннями або повноваженнями має право робити, вирішувати щонебудь. У тлумачному словнику С. Ожегова компетентність розглядається як
глибока обізнаність людини у певному колі питань ; як обсяг повноважень,
наданих у відповідності з цією обізнаністю. Поняття “компетентний”
характеризується такими якостями – знаючий, обізнаний, авторитетний у
певній
Широке

галузі [2,с. 256].
узагальнююче

психолого-педагогічній

поняття

літературі

“професійна

компетентність”

розглядається

як

у

професійна

підготовленість і здатність суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків
повсякденної діяльності [3, с. 158]. До її структури належать знання, уміння
та навички професійної діяльності.
Дослідження

питання

формування

професійної

компетентності

педагогів здійснювалося, в основному, за трьома основними напрямками: 1)

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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розкриває вимоги до фахівця педагогічної справи, його професійних якостей,
досліджує питання професійного відбору та розвитку мотивації педагогічної
діяльності; 2) розкриває зміст підготовки педагогічних кадрів; 3) стосується
дослідження питання використання різноманітних методів, за допомогою
яких реалізується зміст фахової підготовки. У ході досліджень було
виявлено, що їй притаманні усі риси педагогічної діяльності, але всі вони
набувають особливого забарвлення у діяльності педагога, який здійснює
навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку. Особлива роль
дошкільного періоду розвитку в процесі становлення особистості визначає і
особливі вимоги до вихователя. Вихователь , що працює з дітьми з
особливими освітніми потребами, обов’язково повинен усвідомлювати
відповідальність за щасливе дитинство дитини та її долю, володіти високим
рівнем розвитку емпатії, безпосередністю, емоційною врівноваженістю,
творчою уявою, душевною щедрістю тощо. Особливістю праці педагога, що
працює з дітьми дошкільного віку, є велике навантаження на його
психофізіологічну сферу. Тому до професійно значущих якостей педагогадошкільника належать висока працездатність, витримка, врівноваженість [1,
с. 15-20].
Проблеми структури і змісту психолого-педагогічної та фахової
підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю розглядали Л.
Артемова, А. Алексєєва, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю. Косенко, М. Машовець
та інші. Науковці зазначають, що професійна компетентність – це професійна
підготовленість і здатність суб'єкта праці до виконання завдань і обов'язків
повсякденної діяльності. Вона обумовлена когнітивним та діяльнісним
компонентами підготовки фахівця, виступає мірою і основним критерієм
визначення його відповідності вимогам праці. Основними складовими
професійної педагогічної компетентності є:
1) система психологічних, загальнодидактичних та спеціальних
фахових знань;

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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2) система фахових умінь;
3) професійні здібності та професійно значущі риси особистості.
Умовами успішного формування професійної компетентності є:
формування світогляду та спрямованості особистості, на основі яких
відбувається засвоєння студентами знань і умінь; розвиток професійних
здібностей та професійно значущих рис особистості в контексті набуття
педагогічного досвіду; індивідуально-диференційований підхід до студентів
у навчальному процесі. Проблема формування професійної компетентності
фахівців дошкільного профілю, що працюють з дітьми в умовах спеціальних
груп дошкільних навчальних закладів за ступеневим принципом здобуття
кваліфікаційного рівня, залишається на сьогоднішній день недостатньо
вивченою. На думку Г. Бєлєнької, основними етапами формування
професійної компетентності вихователя ДНЗ є: 1) адаптація до умов роботи
(усвідомлення

і

осмислення

вибору

діяльності,

корекція

життєвих

пріоритетів, формування основних світоглядних позицій та принципів); 2)
індивідуалізація (розвиток, на основі знань , професійно значущих якостей та
здібностей,

професійних

умінь);

3)

інтеграція

у

педагогічне

та

соціальне суспільство (самореалізація)
Рівні компетентності можуть характеризуватися ступенем позитивного
впливу особистості на довколишню дійсність. Чим вищий рівень професійної
компетентності педагога, тим більш суттєвий вплив здійснює він на
довколишню дійсність безпосереднім і опосередкованим впливом (через
вихованців, їхніх батьків, оточуючих). Це пов’язано як зі збільшенням знань,
досвіду, розширенням функцій професійної діяльності, так і зі збільшенням
повноважень особистості [1, с. 27]. Професійна компетентність вихователя,
як зазначає Г.Бєлєнька, складається з трьох основних компонентів:
теоретичних знань, практичних умінь з їх застосування та професійнозначущих якостей, що дають особистості можливість вільно, впевнено і
толерантно діяти залежно від наявної необхідності та потреб оточуючого
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життя. Стабільний і безперервний розвиток усіх трьох складових на основі
позитивних світоглядних позицій педагога і становить компетентність
фахівця. Знання та уміння мають формуватися в контексті набуття
особистістю емпіричного і професійного педагогічного досвіду [1, с. 30].
Отже,

можемо

зробити

висновок,

що

проблема

професійної

компетентності є дуже складною, багатоаспектною й від її розробки на
теоретичному й прикладному рівнях значною мірою залежить якість
підготовки сучасного педагога. Це переконливо доводять дослідження, які
проводяться останнім часом науковцями у галузі дошкільної освіти.
До перспектив наукових пошуків, які позитивно впливатимуть на
виконання завдань формування готовності вихователів до роботи з дітьми в
умовах спеціальних груп дошкільних навчальних закладів можна віднести
аналіз рівня сформованості професійної компетентності у студентівмайбутніх вихователів з метою подальшого її формування та вдосконалення.
Професійна компетентність не є сталою величиною. Процес формування
професійної

компетентності

ніколи

не

завершується

і

може

удосконалюватися постійно. Вона змінюється, а рівень та якість її можна
оцінити лише в конкретних ситуаціях діяльності вихователя відповідно до
умов навколишньої дійсності.
Список використаних джерел
1. Бєлєнька Г. В . Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах
навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. – К.: Світич, 2006. – 304 с.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. Автор аналізує сучасні вимоги до особистості вчителя початкової
школи, вивчення можливостей використання прогнозованої діяльності у структурі
роботи з дітьми молодшого шкільного віку, аргументує доцільність та перспективність
її застосування у різних видах роботи.
Ключові слова: прогнозована діяльність, вчитель, професіоналізм, методи, аналіз,
школярі.
Summary. The author of the article analyzes modern requirements to the personality of
the teacher, studies the opportunities of the application of the prognostication activity in the
structure of work with schoolchildren, and substantiates reasonability and prospects of its
application in different kinds of activity.
Keywords: expectation activity, teacher, professionalism, methods, analysis, school children.

Оновлення змісту сучасної системи професійної освіти України
ґрунтується на засадах виховання національної свідомості, впровадження
сучасних освітніх технологій, нового бачення мети і змісту навчання,
виховання, розвитку підростаючого покоління. Ці процеси беззаперечно
впливають на появу іншої парадигми розуміння навчання і виховання в
початковій школі – як прогностичного процесу, який стимулює педагога та
учнів до моделювання

наслідків становлення й розвитку особистості.

Результатом виховання в такому його розумінні є особистість дитини, у якої
максимально використані її сильні сторони, передбачено і компенсовано
слабкі ланки, що в цілому визначає майбутню поведінку людини.
Сучасний вчитель початкової школи – це стовідсотковий професіонал,
який орієнтується в наукових досягненнях в різних галузях (дотичних з
педагогікою),

інноваціях,

володіє

ефективними

технологіями

розвитку,навчання і виховання дітей; здатний і прагне до саморозвитку,
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

11

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

самовдосконалення, самомоделювання та самопроектування в різних сферах
життєдіяльності, в тому числі і професійній. Ця багатоаспектність пояснює
посилену увага науковців до підвищення якості підготовки майбутніх
вчителів початкової школи в процесі навчання у ВНЗ.
Практика реалізації освітньо-виховного процесу в умовах сучасної
початкової школи доводить, що успішний вчитель повинен оволодіти не
тільки теорією й методиками розвитку особистості учнів, опанувати певною
аналітико-діагностичною культурою, а й бути здатним до прогнозування
досягнень учнів як освітніх, так і особистісних [1, с. 6]. У зв’язку з цим в
процесі навчання у ВНЗ необхідно формувати в майбутніх вчителів уміння
прогнозувати

навчально-виховний

процес

у

початковій

школі,

що

забезпечується передбаченням результатів цілеспрямованого, методично
грамотного застосування концепцій особистісно зорієнтованої освіти.
Сьогодні, як ніколи, ефективність праці педагогів залежить від рівня фахової
підготовки

та

інших

компонентів

педагогічного

професіоналізму.

Діагностування, прогнозування, розробка авторських програм, оптимізація
всіх аспектів навчально-виховного процесу стають нормою педагогічної
діяльності в закладах освіти України.
Під прогнозуванням розуміють (грецьке «prognosіs» – передбачення)
розробку прогнозів, тобто ймовірних суджень щодо стану функціонування
об’єктів у найближчому і віддаленому майбутньому [3, с. 716]. Тобто це
процес створення прогнозу, який і називається прогнозуванням. З
філософських позицій прогнозування являє собою специфічний вид пізнання.
Своєрідність пізнавальної ситуації в даному разі полягає в тому, що на
перший план висувається дослідження не того, що є, а того, що буде.
В психології прогнозування – це передбачення людиною майбутньої
ситуації, на основі якого можливе здійснення своєчасних і відповідних дій.
Однак існують і педагогічні погляди на місце прогнозування в освітньовиховному процесі. Прийом педагогічного прогнозування – це теоретична
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форма чи практична операція або дія у вигляді підходу до розробки прогнозу
педагогічної

реальності,

що

спрямована

на

одержання

конкретного

результату [3, с. 717].
Ця проблема досліджується науковцями в таких пріоритетних
напрямах:
- обґрунтування необхідності формулювання прогнозів у педагогічній
діяльності (Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін.);
- розкриття специфіки педагогічного прогнозування (Б. Гершунський,
А. Присяжна, Л. Регуш та ін.);
- здійснення прогнозування в управлінні педагогічними системами
різного рівня (С. Боруха, В. Докучаєва, Н. Шалімова та інші);
-

підхід до вивчення прогнозування як окремого компонента
педагогічної діяльності (Ю. Бабанський, Н. Кузьміна, В. Сластьонін
та ін.).

Наукові

основи

проблеми

прогнозування

й

передбачення

досліджувалися:
- як галузь освіти (І. Бестужев-Лада, A. Брушлінський, Б. Гершунський,
А. Присяжна, М. Скаткін, Л. Регуш);
- як компонент педагогічної діяльності (В. Загвязінський, Н. Кузьміна,
Ю. Кулюткін, В. Сластьонін, Г. Сухобська);
- як ключова умова ефективності педагогічної діяльності педагогівноваторів (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, С. Лисенкова).
Будь-яке прогнозування повинно мати на меті отримати відповідь на
запитання: «Для чого прогнозуємо?» і «Що потрібно для успішної реалізації
задуманого прогнозу?».
Сутність педагогічного прогнозування складається з характеристик
(інформативність,

достовірність,

імовірнісний

обґрунтованість, усвідомленість і широта);

характер,

варіативність,

методів (цілепокладання,

діагностика, проектування, висунення й аналіз гіпотез, екстраполяція,
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планування,

моделювання,

експеримент,

управління,

програмування,

експертиза, рефлексія, контроль і оцінювання); принципів (прогнозування
освіти на користь повнофункціональної і соціально-прогресивної діяльності
людини в полікультурному і багатонаціональному соціумі; врахування й
поєднання поточних, актуальних і перспективних потреб людини в освіті;
безперервність прогнозування в освіті; єдності теоретичного і практичного
змісту розвитку прогнозів в освіті); структури (передпрогнозної орієнтації,
завдань на прогноз, прогнозного діагнозу, прогнозної проспекції, верифікації,
коректування). Отже, специфіка педагогічного прогнозування погоджується з
процесом прогностичної діяльності особистості.
Прогностичні уміння пов’язані з управлінням педагогічним процесом і
передбачають чітке уявлення в свідомості педагога, який є суб’єктом
управління, про мету його діяльності, спрямовану на очікуваний результат.
Педагогічне прогнозування ґрунтується на достовірних знаннях суті і логіки
педагогічного процесу, закономірностей вікового і індивідуального розвитку
школярів. До складу прогностичних умінь вчителя належать:


постановка педагогічних мети і завдань;



відбір оптимальних способів досягнення мети, завдань;



передбачення результату;



передбачення можливих відхилень і небажаних явищ;



визначення етапів педагогічного процесу;



приблизна оцінка передбачуваних витрат засобів, праці і часу
учасників педагогічного процесу;



планування змісту взаємодії учасників педагогічного процесу.
Для прогнозування змісту підготовки студентів до досліджуваного

виду діяльності важливим є відбір і створення логічних конструкцій
наукових знань, які б могли стати інструментом самостійної навчальнопізнавальної діяльності, інструментом мислення взагалі і творчого зокрема,
способом, який забезпечує перехід від фіксованих форм, рівнів і станів
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пізнавальної діяльності до більш високих. Це означає, що система наукових
знань, які становлять основу підготовки до педагогічної діяльності, повинна
бути впорядкована і організована таким чином, щоб частина цих знань була
зведена до єдиної логіки, в основі якої – процес здійснення прогностичної
педагогічної діяльності, її самоаналіз і самовдосконалення.
Отже, на нашу думку, педагогам ВНЗ необхідно сформувати у
студентів уміння аналізувати й прогнозувати педагогічні процеси і явища,
творчо використовувати набуті знання, досвід, оволодівати навичками
самоосвіти. Порівняння вимог до професійної і наукової підготовки фахівця
дозволило зробити висновок про те, що основною умовою реалізації
зазначених вимог може бути навчально-прогностична діяльність як засіб
формування прогностичних умінь у вчителів початкової школи, а саме:
аналітична

та

практична

робота,

вміння

спостерігати,

аналізувати,

узагальнювати, прогнозувати, творчо застосовувати отримані знання та
вміння.
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПОКАЗНИК
ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Спрямованість

професійної

діяльності

визначається

більшістю

дослідників як одна з ключових професійно значущих якостей педагога. Крім
того професійно важливі якості науковці нерозривно пов’язують із поняттям
професіоналізму та компетентності.
Здобувачі

вищої

педагогічної

освіти

отримують

ступінь

та

кваліфікацію, котра є офіційним результатом оцінювання і визнання, який
свідчить, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним
документом про вищу освіту. Компетентність – динамічна комбінація знань,
вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є
результатом навчання на певному рівні вищої освіти [3]. „Компетентність
фахівця з вищою освітою – це виявлені ним на практиці прагнення та
здатність (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, навики,
особистісні якості тощо) для посиленої продуктивної діяльності в
професійній та соціальній сферах, усвідомлення її соціальної значущості та
особистої відповідальності за результати цієї діяльності, необхідність її
постійного вдосконалення” [1, с. 45].
Аналіз літератури з питання дає змогу узагальнити, що вчені
визначають компетентність як основну детермінанту професіоналізму
магістра. Проте, як бачимо, існує певна відмінність у підходах до визначення
цього

поняття

за різними характеристиками. Такі підходи
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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диференціював О. Гура, розділивши їх на 1) системно-структурний,
прихильниками якого є Т. Браже, Н. Манько, А. Маркова, Л. Хоружа та ін. де
компетентність визначається як єдність та системність теоретичної і
практичної готовності педагога до професійної діяльності; 2) особистіснодіяльнісний, до якого можна віднести визначення Н. Кузьміної, М.
Лук’янової, та ін., за якими особистість педагога виступає суб’єктом
діяльності; 3) знаннєвий – основним родовим компонентом визначено
професійні знання (Н. Гузій, Я. Коломинський, В. Кричевський, В. Маслов,
А. Реан, П. Решетніков та ін.) [2].
Творчий потенціал виступає однією з ключових професійно значущих
якостей, оскільки являє собою набір ресурсів, можливостей та механізмів,
котрі забезпечують майбутню творчу активність магістра дошкільної освіти,
є її джерелом та основою для майбутньої творчої діяльності як в умовах
дошкільного навчального закладу, так і у вищій школі.
Узагальнивши підходи вчених до поняття «творчий потенціал
педагога», можемо визначити його як інтегративне утворення, яке являє
собою сукупність якостей особистості, що виражаються у можливостях,
знаннях, вміннях, психічних характеристиках педагога, його готовності до
творчої педагогічної діяльності, до змін, відмови від стереотипів у
педагогічній

діяльності,

знаходженні

оригінальних

рішень

складних

педагогічних проблем у ситуації невизначеності, новаторський рівень
діяльності, які формуються й розкриваються в процесі навчальної підготовки
й ведуть до одержання якісного продуктивного результату в педагогічній
діяльності – формування творчої особистості вихованця.
Саме тому, творчий потенціал можна назвати однією з основних
характеристик творчої компетентності, оскільки ознаками його високого
рівня розвитку в педагога є особистісне наполегливе бажання здійснювати
педагогічну діяльність, позитивні мотиви вступу до педагогічного внз,
глибокий та сильний інтерес та потреба вдосконалення стосовно процесів
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творчої

педагогічної

діяльності,

усвідомлення

суспільної

важливості

педагогічної професії, цілеспрямованість у процесі оволодіння основами
професійної майстерності, сформовані вміння та навички застосування
теоретичних знань на практиці, стійке прагнення до самореалізації,
саморозвитку

та

самовдосконалення,

ініціативність,

готовність

до

відстоювання власної позиції, потреба в організаційній діяльності та активне
прагнення до неї, швидке орієнтування у складних проблемних ситуаціях,
пошук нових шляхів виходу, уміння брати відповідальність за розв’язання
проблем на себе. Цьому рівню відповідає діяльність педагога, у процесі якої
він здатен розробити власний варіант вирішення педагогічної проблеми на
основі власних знань та досвіду, самоаналізу своєї педагогічної діяльності,
крім того підійти до розв’язання ситуації на інноваційному рівні, котрий
відрізняється високою результативністю та ефективністю.
Отже, як показує наукове дослідження, творчий потенціал виявляється
найкращим показником сформованості професійної компетентності фахівця
в галузі педагогіки, оскільки являє собою не лише сукупність педагогічних
знань, а й їх значну системність, здатність орієнтуватись у змінних умовах
освітнього середовища, оперувати необхідними педагогічними категоріями.
Крім

того,

творчий

потенціал

педагога

включає

також

володіння

практичними вміннями та навичками, здатністю обирати та комбінувати
педагогічні методи, форми та технології в залежності від педагогічної
проблеми, здатністю прогнозувати розвиток подій, передбачати результати
власної педагогічної діяльності.
Список використаних джерел
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ЯК АКТУАЛЬНИЙ
НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Програма гуманізації сучасної освіти пов’язана з головною ідеєю –
особистісно-орієнтованим підходом у навчально-виховному процесі. Тому
постає необхідність перегляду змістового, організаційного й управлінського
компонентів цього процесу у зв’язку з їх впливом на розвиток особистості та
підвищення якості освіти.
Гуманізацію навчально-виховного процесу сьогодні розглядають як відмову
від авторитарної педагогіки з її педагогічним тиском на особистість, такої,
що заперечує можливість становлення демократичних відносин між
педагогом та учнем. Натомість реалізують зміст особистісно-орієнтованої
педагогіки, яка надає абсолютного значення особистій свободі та діяльності
учнів. Серед її ознак – зміщення пріоритетів на розвиток психічних,
фізичних, моральних та інших сфер особистості замість оволодіння певним
об’ємом інформації (знань) та формування певного кола вмінь і навичок її
використання; забезпечення належних організаційних умов для успішної
переорієнтації навчально-виховного процесу. Таким чином, гуманістичний
підхід у навчально-виховному процесі передбачає пристосування школи до
учнів, забезпечення атмосфери комфорту та їх психологічної безпеки.
Одним із основних завдань впровадження програми гуманізації
сучасної освіти є вдосконалення процесу навчання школярів як провідного
виду їх діяльності, виявлення умов підвищення якості освіти, і перш за все
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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визначення системи дидактичних засобів, що сприяють просуванню учнів у
навчанні згідно їх індивідуальних можливостей. Шлях створення таких умов,
за яких найбільш повно враховуються індивідуальні можливості учнів – це
диференційований підхід у навчанні.
Проблема диференційованого навчання не нова у педагогіці. Численні
дослідження були здійснені протягом ХХ століття і багато теоретичних
аспектів в наш час вже успішно вирішені. Матеріали наукових пошуків і
практичних впроваджень їх результатів широко представлені у працях
педагогів Ю. Бабанського, А. Кірсанова, Е. Рабунського, М. Скаткіна, І. Унт;
психологів С. Виготського, П. Гальперіна, Ю. Гільбуха, В. Давидова,
В. Крутецького, Н. Менчинської, С. Рубнштейна, методистів В. Гусева,
В. Купріянович, І. Смірнової, А. Столяр та ін.
Витримана випробуванням часу класно-урочна система залишається
основною системою навчання й сьогодні. Її стійкість пояснюється тим, що
структура оптимально відповідає вимогам єдиної загальноосвітньої школи,
умовам колективного і планомірного навчання при раціональній витраті
матеріальних ресурсів. Проте, особливістю класно-урочної системи є
спрямованість на ”усереднення” знань, вмінь і навичок учнів. В такій
ситуації зацікавленість суспільства у створенні оптимального режиму для
виявлення і розвитку задатків всіх дітей приводить до необхідності
використання диференційованого підходу в процесі колективного навчання,
як одного з важливих принципів дидактики, і реалізація якого має подолати
існуючі триріччя, властиві класно-урочній системі.
Розвиток особистості школяра в умовах диференційованого навчання
передбачає забезпечення учням вільного вибору навчання на варіативній
основі з врахуванням державного стандарту освіти, що стає можливим за
умови реалізації:
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1) навчальної мети – вдосконалення знань, вмінь і навичок учнів, сприяння
максимальній реалізації навчальних програм, розширення і поглиблення
знань учнів згідно їх інтересів та спеціальних здібностей;
2) розвивальної мети – формування і розвиток логічного мислення,
креативності та вмінь навчальної праці з опорою на зону найближчого
розвитку учнів;
3) виховної мети – створення передумов для розвитку пізнавальних інтересів
і спеціальних здібностей кожної дитини, позитивних емоцій, мотивації і
ставлення до навчальної діяльності.
Згідно нової концепції шкільного навчання широкого розповсюдження вже
набув

ряд

таких

технологій

диференційованого

навчання:

рівнева

диференціація навчання на основі обов’язкових результатів (В. Фірсова);
культурновиховуюча технологія диференційованого навчання за інтересами
дітей (І. Закатова); технологія індивідуалізації навчання (А. Границька,
В. Шадриков та ін.).
Останнім часом помітна увага до дослідження проблеми диференціації
навчання за способами сприйняття учнів (В. Андронатій, В. Меркулова,
Г. Петров, А. Сиротюк, Д. Широков та ін.), де ключовими питаннями
виступають:

вивчення

особливостей

навчання

(за

нейрологічними

індикаторами) аудіалів, візуалів, кінестетиків та розробка шляхів стратегії
навчання

для

представників

кожної

групи;

визначення

способів

диференціації змісту освіти за видом та джерелом інформації; вивчення
особливостей пізнавальних процесів у дітей з різним психофізіологічним
профілем; дослідження відмінностей у дітей з різним типом сприйняття,
переробки та збереження інформації; розробка способів діагностики дітей за
типом сприйняття інформації та її переробки.
Тому індивідуально-диференційований підхід у навчанні передбачає
побудову навчально-виховного процесу в режимі для різних груп учнів
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згідно їх можливостей, пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей і потреб з
обов’язковим забезпеченням повноцінної освіти кожній дитині.
Зацікавленість у створенні оптимальних умов для виявлення задатків і
максимального розвитку здібностей всіх дітей приводить до необхідності
диференційованого навчання як варіанту педагогічно цілеспрямованої
організації колективної діяльності учнів та їх взаємодії з педагогами, що
стимулює творчу активність.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
В умовах переходу України до демократичної, правової, з ринковою
економікою державі велику роль відіграють інтелектуальні сили суспільства.
Головним його багатством залишається духовний потенціал, який необхідно
постійно примножувати. У плані його розвитку неможливо переоцінити
значення сфери народної освіти з усіма її структурними ланками - від
початкової школи до вищих навчальних закладів.
Модернізація

загальноосвітньої

школи

-

невід'ємна

частина

кардинального оновлення всієї системи вітчизняної освіти. При цьому
центральною фігурою в здійсненні шкільних реформ був і залишається
вчитель. сучасного учительства в здійсненні цього завдання [1].
Вартим уваги є досвід Великої Британії з її багатовіковими традиціями
професійної підготовки вчителів, з кількох причин: у цій країні велика увага
надається добору вступників на педагогічні спеціальності; запроваджено
обов’язкове

тестування

на

професійну

придатність;

введено

ознайомлювальну педагогічну практику протягом перших двох тижнів
навчання в університетах і коледжах; організовано навчальне стажування у
країнах.

Здобутком британської системи педагогічної освіти є також її

післядипломний рівень [2].
Тенденції розвитку британської моделі підвищення кваліфікації
вчителів показують, що найбільш характерною особливістю її організації
сьогодні є спрямованість на задоволення реальних потреб шкільних систем.
Традиційна модель поступається місцем новим механізмам організації
навчання, в основі яких здійснюється все більш тісна взаємодія позашкільних
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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і внутрішньошкільних форм підвищення кваліфікації зі зміщенням акценту
від формального навчання до безперервного розвитку вчителів в ході їх
навчально-професійної діяльності. Головним поштовхом до цього служать не
тільки індивідуальні потреби професійного та особистісного розвитку
вчителів, але й стратегічні цілі розвитку школи як системи, що динамічно
розвивається.
На сьогодні для викладання у державних школах Великої Британії
на всіх рівнях навчання (класи дошкільної, підготовчої, початкової та
середньої освіти) необхідно мати статус кваліфікованого вчителя. Існує
альтернативний шлях отримання статусу кваліфікованого вчителя у Великій
Британії, який включає в себе наступні моделі: – схема контрактного
навчання вчителів; – схема ліцензованого навчання вчителів; – спеціальна
схема навчання вчителів, які пройшли педагогічну підготовку в країнах, що
не входять у Європейську Спілку; – шкільні центри з навчальної педагогічної
підготовки вчителів [3].
Підвищення якості підготовки майбутніх учителів у Великій
Британії у результаті проведеної реформи, основні з яких полягають у
наступному:
 пріоритетна роль школи у підготовці вчителя;
 неперервність екологічної освіти;
 формування у вчителя сталої потреби до постійного поповнення й
поновлення набутих знань з метою підготовки фахівців, здатних відчувати
потребу часу;
 випереджувальна освіта, яка полягає в аналізі сучасних тенденцій у
фундаментальній науці та коректуванні змісту у ВНЗ з урахуванням вимог
часу;
 у результаті

проведеної реформи визначена нова структура

професійних кваліфікацій, що визначають знання, вміння, навички та
компетентність працівників, розробляються освітні стандарти, створюються
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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директивні матеріали для оцінки якості програм підготовки вчителя [4].
Метою професійної підготовки й підвищення кваліфікації вчителів у
Великій Британії реалізується в змісті освіти, розробка якого стала
актуальною проблемою для сучасної англійської педагогіки. У зв’язку з цим
зміст програм курсів підвищення кваліфікації вчителя тісно пов’язаний з
метою та змістом програм шкільного навчання і визначається ними. Аналіз
британської періодичної і монографічної наукової літератури дає змогу
певним чином класифікувати моделі підвищення кваліфікації вчителя, а
саме: а) підвищення кваліфікації у формі вивчення та обміну передовим
педагогічним досвідом в межах педагогічного колективу школи; б) залучення
спеціалістів з університетів, педагогічних коледжів, місцевих органів освіти,
учительських центрів; в) взаємообмін новітніми педагогічними досягненнями
в ході педагогічних практик [2].
Сьогодні система підвищення кваліфікації вчителів Великої Британії
знаходиться

у

стані

реформування

та

вдосконалення.

Відбувається

модернізація її змісту, вводяться нові технології навчання. Відповідно до
цього змінюється і стратегічний підхід до системи підвищення кваліфікації
загалом. Формується компетентнісний підхід, який визначає стратегічний
напрям розвитку післядипломної освіти для вчителів. Але найважливішими
складовими

частинами

в

системі

післядипломної

освіти

вчителів

залишаються особистісні характеристики вчителів і спеціалізація їх навчання
[3].
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Суспільно-політичні і соціально-економічні зміни всіх сфер української
вищої освіти спричиняють зміни в духовному житті слухачів, у мотивах
їхньої поведінки, ціннісних орієнтаціях, соціальних установках. Це зумовлює
необхідність модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з
охоронної діяльності, зокрема, змісту вищої освіти, підготовки до взаємодії в
інформаційному

середовищі

на

основі

використання

інформаційно-

телекомунікаційних технологій, що забезпечує підвищення самоосвітньої
активності фахівців, професійний розвиток та саморозвиток.
Питання дослідження й

обґрунтування напрямів впровадження

інформаційних технологій в професійну підготовку майбутніх фахівців з
охоронної діяльності у вищих навчальних закладах не мало багатьох
досліджень, але слід відмітити таких дослідників, як І.В.Роберт [3],
Б.Н.Панипін [1], В.Ф.Шолоховіч [5] та Б.Е.Старіченко [4].
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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Мета - дослідження й

обґрунтування напрямів впровадження

інформаційних технологій в професійну підготовку майбутніх фахівців з
охоронної діяльності у вищих навчальних закладах.
Різним аспектам використання інформаційних і телекомунікаційних
засобів і технологій в освітньому процесі присвячені роботи багатьох
дослідників [2,6]. У роботах немає єдиної точки зору в понятійному апараті, а
також в класифікації інформаційних технологій.
І.В.Роберт називає засобами інформаційних технологій «програмноапаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі мікропроцесорної,
обчислювальної техніки, а також сучасних засобів систем інформаційного
обміну, що забезпечують операції зі збору, продукування, накопичення,
зберігання, обробки, передачі інформації» [ 3, с.11].
В.І.Гріценко, Б.Н.Панипін [2], визначають інформаційні технології
безвідносно до систем освіти як «сукупність принципово нових засобів і
методів обробки даних, що забезпечують цілеспрямоване створення,
передачу, зберігання і відображення інформаційного продукту (даних, ідей,
знань) з найменшими витратами і відповідно до закономірностей того
соціального середовища, де розвивається нова інформаційна технологія».
Можна зробити висновок, що поняття «інформаційні технології в
навчанні» охоплює освітній процес, управління ним на всіх рівнях,
методичну роботу науково-педагогічних працівників. Найбільш вдалим
визначенням інформаційних технологій в навчанні, в якому не береться до
уваги і цілепокладання, і результативність процесу навчання, на нашу думку,
є визначення, запропоноване Б.Е.Старіченко [4]:
Інформаційні технології в навчанні - це сукупність педагогічної техніки
викладача, методів навчання, що базуються на використанні комп'ютерних
засобів, і технології педагогічних вимірювань, що забезпечують ефективне
досягнення

поставлених

цілей

навчання

і

однозначне

відстеження

результативності на всіх етапах навчання.
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В

літературі

зустрічається

кілька

підходів

до

класифікації

інформаційних технологій, що використовуються в освіті. Наприклад, в
якості

класифікаційних

ознак

інформаційних

технологій,

що

використовуються в навчанні, Г.В.Івшіна виділяє [2]:
• знання;
• ступінь інтелектуалізації;
• цільове призначення.
Г.В.Івшіною [2] було визначено і інший підхід до класифікації
інформаційних технологій - за знаннями. В результаті автором були виділені
два класи програмного забезпечення навчального процесу: декларативні і
процедурні.
Можливий і інший підхід до класифікації інформаційних технологій за ступенем інтелектуалізації [3]: системи програмованого навчання та
інтелектуальні або адаптивні навчальні системи.
Системи

програмованого

навчання

передбачають

отримання

майбутніми фахівцями з охоронної діяльності порцій інформації в певній
послідовності (відповідно до заданої викладачем жорсткої програмою
навчання) і контроль її засвоєння в заданих вузлах навчального курсу.
Педагогічна

діяльність

викладача

в

умовах

впровадження

інформаційних технологій в освіту потребує від нього високого рівня
інформаційної культури, що передбачає широке використання у навчальновиховному

процесі

електронного

навчання,

комп’ютерно-орієнтовних

методів, електронних навчальних засобів та дистанційних форм навчання.
Упровадження засобів інформаційних технологій у роботу майбутніх
фахівців з охоронної діяльності призводить до суттєвої зміни статусу слухача
в навчальному процесі, який активно вибудовує свій власний навчальний
процес, визначає індивідуальну траєкторію в освітньому середовищі, а
використання мультимедійних технологій, у тому числі й електронних
підручників, забезпечує формування цілісного сприймання і розуміння

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

28

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

процесів та явищ на основі широкого залучення банків даних, вільного
доступу до інформаційних джерел, обробці великих обсягів інформації;
дозволяє самостійно досягати навчальних цілей шляхом візуалізації процесу
розв'язання проблеми, оперативного пошуку інформації при вирішенні
навчально-пізнавальних

завдань,

можливості

самостійно

оцінити

оптимальність варіантів їхнього вирішення. Інформаційні технології є
найбільш ефективними, які можуть бути використаними в процесі навчання
для передачі знань та забезпечення зворотного зв’язку майбутнього фахівця з
охоронної діяльності з викладачем. У процесі застосування інформаційних
технологій у майбутніх фахівців з охоронної діяльності виробляються і
переважають навички самостійної роботи, що відіграє важливу роль для
формування майбутнього фахівця з охоронної діяльності, оскільки в
сучасних умовах стрімкого розвитку науки, швидкого оновлення інформації
не можна навчити людину на все життя, важливо розвинути в неї інтерес до
накопичення

знань,

до

безперервної

самоосвіти.

Завдання

вищого

навчального закладу – підготувати майбутнього спеціаліста, готового до
постійного професійного зростання, соціальної та фахової мобільності,
здатного до саморегуляції в сфері безперервної освіти.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В
УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті розкрито проблеми та напрями розвитку управлінської
компетентності керівника навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної
освіти.
Ключові слова: професіоналізм управлінської діяльності керівника школи, програми
освітньої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, система
самоосвіти.
Summary. In the article problems and directions of development the administrative
competence of leader of general educational establishment are exposed in the conditions of posteducation.
Keywords: professionalism of administrative activity of leader of school, programs of
educational activity of skilled of leaders of general educational establishments, system of selfeducation.

Сучасні зміни, що відбуваються в системі загальної освіти вимагає
кваліфікованого керівника, здатного здійснювати інноваційні перетворення.
Останнім часом сучасну освіту керівники навчального закладу пов’язують іх
освоєнням освітнього менеджменту. Ефективність практичної діяльності
керівників навчальних закладів, спрямованої на виконання завдань,
пов'язаних із реформуванням та подальшим розвитком освіти, відповідно до
вимог

сьогодення

багато

в

чому залежить

від

рівня

професійної

компетентності кожного посадовця та його особистісних якостей. Так званий
компетентнісний підхід у роботі з підготовки і підвищення кваліфікації

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

30

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

керівних кадрів набуває все більшого поширення як в теоретичній, так і
практичній площині нашої держави.
Якісні

перетворення

процесу

управління

вимагає

постійного

підвищення рівня професійного зростання спеціалістів, які здійснюють
управлінську діяльність. Процес управління навчальним закладом стає все
більш соціальним і вимагає не просто ретельного аналізу запитів населення,
але й глибокого вивчення внутрішніх ресурсів, які здатні забезпечити
ефективність освітнього процесу. Поступово формується нова ідеологія
управління в системі освіти, а саме: управління як освітня політика, як
управління розвитком, як інноваційний менеджмент.
Аналіз практики роботи навчальних закладів визначає наявність
існуючих суперечностей, які впливають на якість та результативність систем
управління освітнім процесом, а саме: вимогами державних і світових
стандартів до управлінської діяльності та її фактичним змістом і
результатами; рівнем професіоналізму керівників, якого потребує школа, та
станом його реалізації; вимогами державних стандартів до якостей знань
учнів і реальними результатами їх засвоєння; Державними стандартами
загальної середньої освіти в Україні та змістом і вимогами чинних
навчальних програм і підручників; новим змістом навчальної роботи та
застарілістю форм і методів навчання.
Серед нормативно-правових актів, які регламентують вирішення
наведених вище напрямів діяльності необхідно виділити Закон України «Про
освіту» (2016), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Закон України «Про
професійний розвиток працівників (2012), Положення про підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів (2013), «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (2015), Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року (2014),
Концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти (2013).
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Осмислення нових підходів до управління навчальним закладом робить
актуальним питання управління розвитком управлінської компетентності
керівників, а також оновлення способів навчання керівних кадрів у системі
підвищення кваліфікації з точки зору їх нової місії. Тому, в сучасних умовах
суспільного розвитку виникла необхідність подальшого поглиблення теорії і
покращення практичної діяльності післядипломної педагогічної освіти,
підвищення посадово-функціональної компетентності керівників навчальних
закладів і працівників управлінської ланки різних рівнів відповідно до потреб
і вимог сьогодення нашої держави та взаємодії з іншими країнами, що
обумовлено інтегративними процесами у сфері освіти. Як відомо, стандарт
змісту компетентності є провідним у системі формування і підвищення
кваліфікації особистості в процесі навчання, а сам зміст компетентності має
визначатися на основі аналізу нормативно-правової, регламентуючої,
сертифікуючої, посадово-інструктивної документації, а також професіограм
для певних категорій посадовців і фахівців.
Постійна рефлексія власної професійної роботи з усвідомленням
управлінської діяльності дозволяє керівникам переосмислити отриманий
досвід. Аналіз сучасної моделі підготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів дозволяє визначити особливості створення умов для
індивідуалізації

навчання

керівників,

що

передбачає

вміння

підпорядковувати свої власні ресурси досягненню поставленої мети
навчання, визначати власну треєкторію професійного розвитку. Разом з цим
виникає необхідність у розробці індивідуальної програми підвищення
кваліфікації з питань формуання та розвитку управлінської компетентності
керівника; індивідуальної програми управлінської практики або стажування
керівників, що дає можливість проектування та реалізації індивідуальної
освітньої траекторії.
Зазначимо,

що

індивідуальна

представлена одним із проектів

освітня

програма

може

бути

навчальної діяльності, узгоджений із
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освітньою програмою підвищення кваліфікації, напрямами управлінської
діяльності та учасниками освітнього процесу. Ефективність реалізації
програми

визначається її поетапністю: мотивацією, метою, планом,

діяльністю, рефлексією, самооцінкою. Набути необхідних професійних
навичок і умінь у рамках навчального процесу системи підвищення
кваліфікації керівних кадрів

дозволяє використання компетентністного

підходу у поєднанні з проектно-процесуальним підходом навчання.
Необхідність упровадження проектного підходу в навчальний процес
системи післядипломної педагогічної освіти визначається актуалізацією
проектуючої складової педагогічної діяльності, яка є аналітико-синтетичною
діяльністю прогнозного характеру. Саме з проектування починається
орієнтація педагога на посередництво між суб’єктом навчальної діяльності,
який пізнає, світом культури і людським знанням. Багатовимірність і
системність завдань навчання вимагає від керівника застосування на
практиці не лише вже відомих способів рішення, але і самостійного
проектування дидактичних систем, процесів і ситуацій. Використання
проектно-процесуального

підходу

методів навчання дорослих

демонструє

у порівнянні

ефективність

активних

з традиційною

лекційно-

семінарською методикою викладання навчальних дисциплін програм
освітньої

діяльності

педагогічних

працівників

курсів

підвищення

кваліфікації.
У системі післядипломної педагогічної освіти можна визначити і такі
провідні ознаки проектно-процесуального підходу, як: спрямованість на
розвиток

пізнавальних

навичок,

умінь

самостійно

створювати

індивідуальний план професійного саморозвитку (конструювати свої знання),
орієнтуватися в інформаційному просторі, узагальнювати та інтегрувати
отримані знання з різних джерел у процесі теоретичного та практичного
навчання в практику роботи; залучення педагогів до власне проектної
діяльності надає можливість самовдосконалюватися, вибирати свою роль у
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системі відносин у колективі учасників проекту (автор ідей, виконавець,
учасник, організатор), або залишає право вибору на індивідуальну роботу.
Застосування проектно-процесуального підходу в умовах підвищення
кваліфікації керівників сприяє реалізації певних педагогічних завдань:
інтенсифікації навчально-виховного процесу, підвищенню його ефективності
та якості результатів; системній інтеграції предметних завдань, розвитку
вмінь

експериментально-дослідницької

діяльності;

побудові

відкритої

системи освіти, яка забезпечує кожному учасникові власну траєкторію
самоосвіти; формуванню інформаційної культури педагогів.
Сьогодні важливим є бачення післядипломної освіти як єдиного
механізму переорієнтації підготовки керівних кадрів стосовно до змісту,
форм та методів навчання. Творче використання традиційних методів і форм
разом із упровадженням інноваційних механізмів має сприяти розвитку
сучасних підходів у формуванні професіоналізму керівника впродовж життя.
Система післядипломної педагогічної підготовки вимагає інтеграції в
освітній процес поєднання власне післядипломної освіти з самоосвітою у
процесі здійснення функціональних обов’язків з управління навчальним
закладом, установою, підрозділом.
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ЛОСЄВА О. Ю.
вчитель англійської мови Мелітопольської ЗОШ І ступеня №3,
здобувач кафедри початкової освіти
комунального закладу «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
ПРОЕКТ «НА КРИЛАХ УСПІХУ»: ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В умовах реформування української школи актуалізується потреба в
розбудові початкової ланки як базиса загальної середньої освіти. У 2016-2017
навчальному році розпочалася дослідно-експериментальна робота з теми
«Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних
засад реформування початкової освіти» [3]. Науковим керівником одного з
напрямів такої роботи - проекту «На крилах успіху» (далі по тексту - Проект)
є Анжеліка Цимбалару, головний науковий співробітник відділу інновацій та
стратегій розвитку освіти Інституту Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук [2]. Цей Проект має на меті пошук та
практичне застосування оптимальних підходів, методик та прийомів у
практиці початкової школи. Якщо спочатку до нього увійшло дев’ять шкіл
Київської, Дніпропетровської та Чернигівської областей, то на сьогодні їх
кількість зросла до 27 навчальних закладів у шести областях України.
Мелітопольська

загальноосвітня

школа

І

ступеня

№3

у 2017-2018

навчальному році також приєдналась до цієї спільноти.
Які ж якісні зміни очікує в освітньому процесі громадськість взагалі та
наш навчальний заклад, зокрема?
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1. Виходячи з того, що Концепція Нової української школи наголошує
на формуванні 10 ключових компетентностей, Проект акцентує увагу на
навчанні учнів вміти застосовувати отримані знання, бачити сфери їх
використання, відшукувати нову інформацію. Разом із наскрізними уміннями
(уміння читати та розуміти прочитане, виявляти ініціативу, творити,
приймати рішення, застосовувати емоційний інтелект, співпрацювати в
команді та інші) ці компетентності становитимуть основу успішної
самореалізації учня [1].
2. Проектом зроблено важливий крок до зменшення навчального
навантаження на учнів. Ґрунтуючись на засадах особистісного, діяльнісного,
компетентнісного, інтегративного підходів, Типовий навчальний план
Проекту передбачає структурування предметів за провідними стилями
навчальної діяльності молодших школярів: логіко-математичним, вербальнолінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. Як
результат, кількість освітніх галузей зменшено до шести, серед яких чотири
мають інтегрований характер. Це предмети «Всесвіт» (інтегрує освітні галузі
«Природознавство»,

«Суспільствознавство»

та

здоров’язбережувальний

складник освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»), «Українська мова»
(поєднує

мовний

і

літературний

компоненти),

«Математика»

(має

математичний і логічний складники) і «Арттехнології та ІКТ» (забезпечує
навчання переважно за музично-ритмічним та моторно-рухливим стилями).
Таким чином, учні мають змогу отримати цілісні знання про оточуюче
середовище.
3. В якості навчального посібника учні отримали оригінальний
посібник, який автори (А. Цимбалару, Н. Пархоменко, І. Бондар) назвали
«журналом». Він виконує функції підручника й робочого зошита одночасно,
містить матеріал з усіх навчальних предметів, зміст яких об’єднано однією
темою. Це дає можливість учням сприймати довкілля

цілісно. Кожного

тижня школярі отримують новий журнал. Як результат - їхні портфелі не
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перевантажуються, що зберігає здоров’я; школярі намагаються якісно
виконати завдання, «добігти» кінця посібника, щоб на наступному тижні
мати можливість навчатися за новим, що у свою чергу підвищує мотивацію
до опанування новими знаннями.
4. У навчальному процесі на вчителя покладено роль фасилітатора,
партнера, а не єдиного джерела знань. Для його професійної діяльності стає
важливим вміння інтегрувати предмети, інформувати про можливі джерела
інформації,

бути

коучем.

Усі

вчителі,

які

навчають

учнів

в

експериментальному класі, працюють у постійному тісному зв’язку,
реалізуючи командний підхід, партнерські відносини у роботі. Змінено навіть
структуру календарних планів: тепер він єдиний для всіх предметів, кожен з
педагогів заповнює свою частину.
5. Зазначимо, що у 2017-2018 навчальному році вчителі, задіяні в
експерименті, отримали пробні конспекти уроків з усіх предметів, окрім
англійської мови. Беручи до уваги пильний інтерес громадськості до
вивчення цієї мови в Україні, вважаємо це виключення серйозним недоліком,
адже для досягнення якісно нових результатів недостатньо надати декілька
презентацій та навчальних відео без покрокового опису ходу уроків.
6. Проект також декларує виведення виховного процесу на якісно
новий рівень організації. Провідними напрямами виховання визначено
естетичний,

фізичний

і

здоров’язбережувальний,

морально-етичний,

національно-патріотичний, екологічний і трудовий. Наголошується на
доцільності таких форм роботи, як навчальний проект, свято, концерт,
зустріч, екскурсія, конкурс, виставка, вистава, флешмоб, квест тощо.

За

наявності можливостей місцевих бюджетів пропонується передбачити
додаткове фінансування 5 годин на тиждень (ставки вчителя) для позакласної
роботи, але Мелітопольська міська рада поки що таких резервів не
відшукала.
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Отже, проект «На крилах успіху», опираючись на основні засади
Концепції Нової української школи, зорієнтовано на зменшення навчального
навантаження, уведення інтегрованих предметів, змінення ролі вчителя. Це
надасть можливість вмотивувати учнів, зберегти їхнє здоров’я. За умови
необхідної

підготовки

та

перепідготовки

педагогів,

їх

внутрішньої

вмотивованості та достатнього фінансування Проект може бути успішним.
Список використаних джерел
1. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
2.

Наказ

МОН

України

від

15.07.2016

№

834

«Про

проведення

дослідно-

експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської,
Дніпропетровської та Чернігівської областей» [Електронний ресурс].
3.

Пояснювальна

записка

до

типового

навчального

плану

початкової

школи

експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактикометодичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування
початкової освіти» [Електронний ресурс].

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

38

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

ЛУПЕНКО-КОВТУН С. М.
Голова П(Ц)К викладачів-словесників,
викладач методики навчання української мови
Володимир-Волинського педагогічного коледжу
імені А.Ю. Кримського
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Анотація. У статті розглядається проблема формування умінь діалогічної
взаємодії майбутніх учителів як складова їх професійної компетентності.
Підкреслюється необхідність упровадження інтерактивних технологій у практику
роботи вищої школи, застосовуючи інтерактивні методи навчання.
Ключові слова: взаємодія, діалогова компетенція, технології, проблемне навчання,
креативне мислення, активні методи.
Summary. The author of the article considers the formation of dialogical interaction
skills of future teachers as a component of their professional competence. Emphasized is the
necessity of introduction of interactive techniques in work practice of a higher school applying
interactive methods of training.
Keywords: Interaction, conversational, technology, problem studies, creative thought,
experiment, method activity.

Соціально-економічні зміни в суспільстві, реформування освіти на
гуманістичних та демократичних засадах, перехід на особистісно орієнтоване
навчання та виховання в різних системах освіти потребують упровадження
інноваційних технологій у підготовку майбутніх учителів. Існує аксіоматичне
твердження, що добробут будь-якої держави, насамперед, залежить від стану
освіти. Не викликає також сумніву, що загальна освіта завжди потребує
вдосконалення як у змісті освіти, так і в технологіях навчання, що
використовуються у вищій школі.
Усі сучасні педагогічні концепції ґрунтуються на демократичному,
рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб’єкт-суб’єктних
взаємин у педагогічному процесі.
Підготовка фахівця нового типу, зокрема майбутніх педагогів, має
здійснюватися на гуманістичних засадах, і тому гостро зростає актуальність
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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використання інтерактивних технологій, що впроваджуються викладачами у
навчально-вихований процес.
У сучасній теорії професійної підготовки майбутніх учителів важливе
місце займає формування вмінь діалогічної взаємодії між педагогами і
студентами. При розгляді нинішнього етапу становлення і реформування
системи вищої освіти, проблеми взаємодії між викладачами та студентами,
становлення їх стосунків залишаються актуальними.
Мета статті – висвітлити важливість формування вмінь діалогічної
взаємодії майбутніх учителів та необхідність впровадження інтерактивних
технологій на заняттях у ВНЗ.
Враховуючи принцип гуманізації освіти як один із основних серед
принципів перебудови сучасної освіти в Україні, доцільно зауважити, що
саме діалог має сприяти підвищенню результативності навчально-виховного
процесу.
У зв’язку з розглядом проблеми педагогічного спілкування ми вважаємо за
необхідне зупинитися на понятті «компетентності в спілкуванні», яке
досліджувала в психології Л. Петровська [1].
Л. Петровська виділяє деякі характеристики спілкування, які потребують
від педагога компетентності. До них належать розуміння того, що:
спілкування основане на суб’єкт-об’єктній і суб’єкт-суб’єктній взаємодії; у
спілкуванні

існують

репродуктивна

та

продуктивна

взаємодія;

для

повноцінного спілкування необхідно знати, що існує два рівні його розвитку:
рівень зовнішній, поведінковий, та рівень глибинний, який торкається
особистісно-змістовних утворень, та який відіграє певну роль стосовно
першого [1: 27-28]. При цьому вона підкреслює, що ядро (визначальна
сторона

спілкування)

складає

компетентність

у

суб’єкт-суб’єктному

спілкуванні, вирішення продуктивних завдань, оволодіння особистісними
уміннями спілкування.
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Особливістю діалогічної взаємодії є те, що в діалозі вчитель розуміє не
лише учня, але й себе, своє ставлення до учня, навколишнього світу, до себе
самого. Досліджуючи проблему діалогу в професійній підготовці педагога,
В. Кушнір зазначає, що процес діалогічної взаємодії «педагог – учень»
призводить до виникнення нового «елементу» педагогічного процесу, нової
взаємодії в системі «педагог – учень».
Отже, педагог, який спрямований на діалог з учнями у навчанні та
вихованні, шукає оптимальний зміст діяльності через діалог з учасниками
педагогічного процесу.
Важливим фактором організації діалогічної взаємодії, на нашу думку, є
вміння

майбутнього

вчителя

навчитися

встановлювати

контакти,

налагоджувати «продуктивну комунікацію», яка базується на взаємній повазі
та довірі.
Досліджуючи питання комунікативної компетентності молоді як однієї з
передумов

досягнення

життєвої

мети

Т. Вольфовська

зазначає,

що

«діалогічна взаємодія «вчитель – учень» допомагає молоді оволодівати
засобами адекватного вираження емоцій, уникати агресивної поведінки,
орієнтуватися на розв’язання конфлікту» [3: 14-15].
Поняття «діалогічна взаємодія» містить іще одну важливу рису: знання, що
були отримані в процесі діалогу студента з викладачем або з іншими
студентами, не є кінцевою метою для обох сторін, а стають особливим
моментом їх активності, що дозволяє вийти за межі знайомого матеріалу.
Отже, спільний пошук істини є засобом інтелектуального розвитку учасників
діалогу. Діалогічна взаємодія між викладачем та студентом повинна
проявлятися у створенні інформаційно-пізнавальної суперечності між раніше
засвоєними знаннями та новими практичними умовами їх використання. Це
спонукає студентів до участі у постановці проблеми, її розв’язання, засвоєнні
нової

інформації.

Спільне

вирішення

проблемної
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формуванню у студентів умінь та навичок самостійної пізнавальної
пошукової діяльності.
Розглядаючи поняття «уміння діалогічної взаємодії», ми вважаємо за
необхідне розкрити сутність поняття «педагогічні вміння».
Педагогічні уміння розкрила Н. Мойсеюк, але розглянула їх в органічній
єдності з поняттям «професійна компетентність». На її думку, ці уміння
педагог може здійснювати, якщо має необхідні теоретичні знання. До
комунікативних умінь вона відносить перцептивні (тобто ті, що допомагають
розуміти співрозмовника); педагогічного спілкування; педагогічну техніку.
Дослідник вважає, що названі вище уміння дозволяють педагогові
взаємодіяти з учнями в різних ситуаціях. Так, перцептивні «уміння
допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для цього необхідно
вміти проникати в індивідуальну суть іншої людини, визначати її ціннісні
орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах, у рівні
домагань. Крім того, необхідно знати наявні в учня уявлення про себе» [4:
152-153].
Особливу увагу Н. Мойсеюк приділила педагогічній техніці вчителя,
оскільки від володіння нею залежить формування різноманітних умінь
взаємодії [4: 153].
Дуже важливим умінням для педагога визнано рівень його мови, а саме:
«правильну дикцію, поставлений голос, ритмічне дихання, розумне
приєднання до мови міміки і жестів» [3: 153].
Розкриваючи основи педагогічної діяльності, І. Сергєєв до педагогічних
умінь відніс інтелектуальні, рефлексивні, творчі, пошукові (дослідницькі),
менеджерські, комунікативні, презентаційні, а також уміння співпрацювати в
різних видах діяльності [5: 126 – 129].
Ми

вважаємо

за

доцільне

звернути

увагу

на

уміння

вчителя

співпрацювати, оскільки вони є, на наш погляд, важливими для успішної
організації діалогічної взаємодії. Співпраця педагога з учнями включає в себе
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наступні вміння: взаємодіяти з будь-яким співрозмовником; надавати
допомогу учням у групі в процесі розв’язання певної задачі; знаходити і
коригувати помилки інших у групі.
Сформованість вищезазначених умінь тісно пов’язана з потребою
встановлення гуманних стосунків із учнями, що потребує від учителя
застосування названих умінь. Проте майбутній педагог повинен знати, що
виправляти помилки учнів, які вони допускають у процесі спілкування,
необхідно таким чином, щоб не принижувати особистість учня, не викликати
у нього бажання уникати взаємодії з педагогом.
Серед умінь діалогічної взаємодії важливими також є презентаційні
вміння,

зокрема

самопрезентація

уміння
педагога

здійснювати
(особливо

в

самопрезентацію.

Правильна

діалозі)

успішність

визначає

здійснення процесу спілкування, від неї залежать перші враження учнів про
особу вчителя.
Розглядаючи шляхи формування комунікативної культури, І. Тимченко
підкреслює, що для організації продуктивної комунікації педагог повинен
уміти налагоджувати та підтримувати контакт із співрозмовником [6: 25].
Досить важливим умінням педагога спілкуватися визнано комунікативномовленнєву культуру. Культура спілкування являє собою сукупність якостей,
які дозволяють людині досягти своєї мети в процесі комунікації [6].
На нашу думку, для вчителя уміння логічно висловлювати свою точку
зору, стисло і виразно висловлювати власні думки в ході діалогічної
взаємодії з учнями потребує формування цієї мовленнєвої якості ще в період
навчання у вузі. Проте у своїй подальшій діяльності він має не тільки
постійно удосконалювати названі уміння, але й сприяти їх формуванню у
своїх учнів. Досягнення такої мети можливе, якщо у практику роботи вищої
школи впроваджувати інтерактивні технології навчання.
Таким чином, основою інтерактивних технологій навчання є взаємодія
учасників процесу навчання, що здійснюється за допомогою методів, які
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активізують діалог між викладачем і студентами. Викладач виступає в ролі
більш досвідченого організатора процесу навчання. Всі учасники процесу
при цьому взаємодіють один з одним, спільно вирішуючи проблеми. Така
атмосфера співпраці з розв’язання проблем є оптимальною для формування
умінь і навичок, необхідних для професії педагога.
Понад 2000 років тому Конфуцій казав: «Те, що я чую, я забуваю, те, що я
бачу, я пам’ятаю, те, що я роблю, я розумію». Дещо змінивши слова цього
великого педагога, ми сьогодні можемо сказати: «Коли я чую, бачу,
обговорюю і роблю, я набуваю знань і вмінь, коли я передаю знання іншим –
я стаю майстром». Сьогодні педагог – це не стільки той, хто вчить, скільки
той, хто розуміє і відчуває, як дитина вчиться. Пам’ятаймо: «Не здивувати –
не навчити». Хочеться побажати кожному педагогу «почути» «Молитву
учня», з якою він щодня приходить до вас: «Слухай мене, щоб я умів
слухати. Поважай мене, щоб я поважав інших. Вір мені, щоб я повірив. Не
принижуй мене, щоб я не принижував. Говори зі мною, щоб я умів говорити.
Вибачай мені, щоб я вмів вибачати. Допомагай мені, щоб я став помічником.
Не насміхайся з мене…Не ігноруй мене…Почуй мене, щоб я це відчув. Люби
мене, щоб я умів любити».
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Анотація. У статті автор аналізує основні аспекти педагогічної діяльності
учителя в умовах інклюзивного навчання, виокремлює важливі його професійні та
особистісні риси, що дозволяють надавати якісні освітні послуги усім без винятку учням.
Автор визначає особливе місце педагогічної культури як найвищого рівня педагогічної
майстерності фахівця й акцентує увагу на потребі її розвитку у процесі всієї професійної
діяльності.
Ключові слова: педагогічна культура, майстерність, особливі потреби, тактовність,
професіоналізм.
Summary. In the article the author analyzes the main aspects of teacher's pedagogical
activity under conditions of inclusive education, highlights his important professional and
personality traits, which allow to provide high-quality educational services to all students
without exception. The author defines a special place of pedagogical culture as the highest level
of the pedagogical skill of a specialist and emphasizes the need for its development in the
process of all professional activities.
Keywords: pedagogical culture, skill, special needs, tactfulness, professionalism.

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції щодо
становлення освіти, які спрямовано у площину цінностей особистісного
розвитку, варіативності й відкритості школи, що своєю чергою зумовлює
необхідність переосмислення ролі учителя. Розуміємо, кожна особа,
незалежно від стану здоров’я, віку та національності, має право на отримання
якісних освітніх послуг. На цьому зокрема наголошує Конвенція ООН про
права дитини, яка висуває вимоги щодо приведення національного
законодавства кожної держави у відповідність із «всесвітньою конституцією
прав дитини». Це свідчить про те, що створення єдиного освітнього
простору, перегляд освітньої політики в Україні має ураховувати світовий
досвід та реалії вітчизняного сьогодення. Насамперед, це запровадження
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інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, функціонування
спеціальних класів у ЗОШ як найбільш поширеної форми інтеграції таких
дітей у загальноосвітній простір, створення загальноосвітнього навчального
закладу нового типу. Важливо, одним із головних завдань інклюзивної освіти
є відгук на широкий спектр освітніх потреб в шкільному середовищі та поза
його межами. За такого підходу стає зрозумілим, що професійна
компетентність учителя не обмежується вузькопрофільними рамками, а
пов’язана з вирішенням широкого кола соціальних, культурологічних,
психологічних, фізіологічних та інших проблем. Нове суспільство спонукає
учителя бути особистістю творчою, конкурентоспроможною, здатною до
самоствердження. Від того, наскільки учитель буде готовий до таких
викликів залежить майбутнє нашої держави, позаяк освіта в добу високих
технологій – фактор стабілізації, ефективного економічного розвитку й
процвітання країни, її конкурентоспроможності та національної безпеки.
Провідними з-поміж рис і характеристик особистості нового учителя є
соціально-моральна, професійно-педагогічна та пізнавальна спрямованість.
Сьогодні здатність педагога ефективно працювати з усіма без винятку
учнями, правильно добирати необхідні форми, методи та прийоми роботи, є
виявом його професійного рівня та компетентності.
Так, ефективному процесу вирішення навчально-виховних завдань
слугує його педагогічна майстерність й, зокрема, професійна культура.
Гуманна педагогіка розглядає учителя як ключову силу усього педагогічного
процесу. А тому особистісні риси наставника виступають у процесі
інклюзивного навчання тими важелями, що впливають на надання якісних
освітніх послуг особливими учням.
Важливо, використання терміну «діти з особливими потребами»
зініціювала Саламанкська декларація (1994 р.), яка наголосила на потребі
навчальних закладів приймати усіх без винятку дітей, не дивлячись на їх
фізичні, інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовні чи інші особливості [2].
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До групи осіб з особливими потребами були віднесені діти з розумовим чи
фізичними вадами і обдаровані діти; діти без нагляду батьків і ті, що
працюють; діти з віддалених областей; діти, що належать до різних меншин;
діти з неблагополучних чи малозабезпечених родин віком до 18 років тощо.
А тому розуміємо, що визначення «особливі потреби» стосується дітей, чиї
потреби залежать від фізичної чи розумової недостатності та труднощів в
навчанні, а отже вимагають своєрідної дієвої підтримки (навчальної,
медичної, соціальної) на період навчання у школі з метою покращання стану
здоров’я, розвитку, навчання і виховання, якості життя, участі у громадських
справах та інше. Видатний педагог Василь Сухомлинський наголошував:
«Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум,
слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим,
чуйнішим, дбайливішим» [3, 234]. Цьому слугує саме педагогічна культура
вчителя. Так, в умовах педагогічної діяльності спостерігається своя, ні з чим
незрівнянна специфіка: культура не заради культури, а заради впливу слова
на учня з метою забезпечення засвоєння і застосування знань, умінь і
навичок; вироблення активної позитивної життєвої позиції, придатної для
розв’язання будь-яких питань шкільної практики. На думку В.Кан-Калика, у
класі вихователь реалізує творчий задум через свою особу, у якій
поєднуються актор і режисер, творець і виконавець водночас. За такого
підходу акцентується увага саме на розвитку педагогічної майстерності
учителя як сукупності його найкращих рис (людини, фахівця, творця) [1, 56].
На сьогодні усталила думка про те, що особистісно-професійна
культура здатна здолати будь-які перепони на шляху до педагогічної
майстерності. Приміром, учитель впливає на учнів не тільки змістом
інформації, носієм якої він є, але й всією атрибутикою і символікою подання.
Культура поведінки учителя є засобом виховання учнів і фактором, що
сприяє створенню доброзичливої атмосфери між педагогом і вихованцями,
що є особливо важливим у процесі включення дітей з особливими потребами
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у

навчально-виховний

процес

ЗОШ.

Характерними

особливостями

педагогічної культури вважаємо інтелект (кругозір, наукова і загальна
ерудиція) педагога, гуманізм, культуру спілкування, педагогічну етику,
інтелігентність, толерантність, культуру мовлення і духовне багатство,
прагнення до самовдосконалення, здатність творити. З іншого боку, саме
педагогічна культура дозволяє піднятися учителю до вершини педагогічної
майстерності

–

потреби

професійного,

морального

та

духовного

самовдосконалення. Мірилом педагогічної культури учителя є педагогічна
майстерність: єдність знань, методичних умінь, культури спілкування,
особистих якостей, педагогічної техніки, такту та оптимізму. Всі ці та інші
особистісні та професійні риси та якості слугують підвищенню ефективності
роботи з учнями, толерантному індивідуальному підходу до дітей з
особливими потребами, умілому керівництву діяльністю, співпраці з
родинами тощо.
Практика показує, що сучасний учитель повинен вміло скеровувати
здібності учнів у потрібне русло; поважати дітей і бути розумно вимогливим
до них; розвивати самостійність (й особливо дітей з вадами психофізичного
розвитку) в усіх видах діяльності; бути завжди уважним до психічного стану
учня; довіряти і систематично перевіряти навчальну та іншу роботу;
поєднувати в собі діловий та емоційний характери відносин тощо. Слід
зауважити, що показником гнучкості розуму учителя є його педагогічний
такт, який дозволяє передбачати; володіти витримкою, педагогічною
кмітливістю; бути чуйним і милосердним, вимогливим і доброзичливим,
педагогічно кмітливим; поєднувати ініціативність і осмисленість дій, довіру і
повагу

до

учнів,

педагогічну

винахідливість,

психолого-педагогічну

грамотність та спостережливість. Все це створює можливості зазирнути у
внутрішній світ дитини, зрозуміти її душевний стан, виокремити її
особливості.
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Слід зауважити, що робота з дітьми з особливими потребами потребує
від учителя й особливої уважності, позаяк діти чутливі до усіх проявів
ставлення педагога; їх може образити не тільки окрик, незаслужений докір,
несправедлива оцінка, а й проста байдужість чи неуважність, небажання
вислухати, зважити на прохання. Варто пам’ятати, що учителю належить
бути однаково справедливим у ставленні до усіх учнів. Педагогічна
тактовність – не окремі вчинки учителя, а стиль його поведінки, що формує
упевненість учнів в його доброзичливості, чуйності та доброті. Такий
наставник стає взірцем через особистісно-неповторний стиль діяльності,
уміння ураховувати неповторну особистість й унікальність кожного школяра.
Отже, можна зробити висновок, що робота з дітьми з особливими
потребами

має

свою

специфіку

й

потребує

особливої

підготовки,

наполегливості, завзятості, високої загальної й професійної культури
фахівця.
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імені Володимира Винниченка
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація. В роботі визначено, що основою змісту фізичної культури є раціональна
рухова активність. Значне місце у їх фізичному вихованні школярів належить
фізкультурним заходам в режимі навчального дня школи, а саме позакласній роботі.
Обґрунтовуються завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для педагогічної
діяльності у початковій школі. З’ясовано, що фахівець повинен мати достатній рівень
професійної підготовки, володіти високими громадянськими і моральними якостями,
відповідально і творчо ставитися до дорученої справи, поєднувати фундаментальну
наукову і практичну підготовку.
Ключові слова: фізична культура, початкова школа, підготовка, позакласна робота.
Summary. In the work it is determined that the basis of the content of physical culture is
rational motor activity. A significant place in their physical education of schoolchildren belongs
to physical education activities in the school day, namely extra-curricular work. The tasks of
training of highly skilled specialists for pedagogical activity in elementary school are
substantiated. It has been found out that the specialist should have sufficient level of professional
training, possess high civil and moral qualities, be responsible and creative to treat the assigned
business, combine basic scientific and practical training.
Keywords: physical culture, elementary school, preparation, extracurricular work.

Фізичне виховання є важливим засобом підвищення соціальної і
трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх
стосунків між народами і зміцнення миру. Сама мета гармонійного розвитку
особистості є продуктом історії розвитку людства. Але умови для її реалізації
особистість одержує лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний
розвиток людині необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у
всіх напрямках діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній
та ін.). Але для цього потрібно розвинути структуру особистості, зробити її
комунікативною,

здатною

до

перетворюючої

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

художньої

діяльності,
50

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності змісту,
форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її
культурного розвитку.
Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і
самостійної галузі культури є раціональна рухова активність як фактор
підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона
виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Майже
одночасно (ще в первісному суспільстві) виникло і одне з її основних
компонентів – фізичне виховання; пізніше виникають спорт і фізична
рекреація [3, с. 22].
Завданням факультетів фізичного виховання педагогічних університетів
є підготовка висококваліфікованих фахівців для педагогічної діяльності в
системі освіти. Відповідно до кваліфікаційної характеристики вчителя
фізичної культури, фахівець повинен мати високий рівень професійної
підготовки, володіти високими громадянськими і моральними якостями,
відповідально і творчо ставитися до дорученої справи, поєднувати
фундаментальну наукову і практичну підготовку. Фізична підготовка
студента є одним з основних компонентів багатогранної підготовки вчителя
фізичної культури. Вона забезпечує реалізацію педагогічних умінь у
навчально-виховному процесі фахівця і його дієздатність протягом усієї
професійної діяльності. Фізична підготовка здійснюється в різних формах
протягом усього процесу навчання в вузі: на практичних заняттях зі
спортивно-педагогічних

дисциплін,

у

групах

спортивно-педагогічного

вдосконалення та у самостійно вільний від навчання час. Спортивнопедагогічні дисципліни в навчальному плані факультетів фізичної культури
представлені з урахуванням питомої ваги видів фізичних вправ в шкільній
програмі. Формування рухових умінь і розвиток фізичних здібностей в
процесі

освоєння

програм

спортивно-педагогічних

дисциплін

супроводжується у студентів засвоєнням знань і формуванням професійно-
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педагогічних умінь, необхідних для проведення навчально-виховної роботи в
загальноосвітній школі. Вміння застосовувати отримані знання та вміння у
вирішенні конкретних педагогічних завдань перевіряється на різних етапах
педагогічної практики в ролі організатора, педагога-вихователя, вчителя
фізичної культури.
Сьогодні перед вчителем фізичної культури в школі постає проблема –
зробити фізичне виховання процесом безперервної дії (навіть протягом
такого короткого часу, як добовий цикл). Це означає, що вчитель не має
права обмежувати свою діяльність якимись епізодичними заходами з
фізичного виховання або лише час від часу залучати до цього процесу інших
осіб. На порядок денний роботи вчителя час висуває питання про фізичне
виховання школярів як систему всезагального обов’язкового навчання основ
здоров’я і гігієнічного виховання. У зв’язку з цим необхідно взяти до уваги:
як організувати заняття з відстаючими, ослабленими і тими, що мають
відхилення від нормального стану здоров’я; як зробити уроки привабливими,
щоб стимулювати самовдосконалення учнів; як пов’язати інтереси батьків і
дітей із питань фізичного виховання; які форми позакласних занять і коли
бажано використовувати, щоби вони, з одного боку, стали продовженням
уроку, а з іншого, – підготовкою до нього; як підготувати малят до шкільного
режиму ще у стінах дошкільних закладів; як організувати роботу за місцем
проживання; що робити з обдарованими дітьми, які прагнуть до спортивної
досконалості; як створити належну матеріальну базу; як залучити до
фізичного виховання весь педагогічний колектив, медичних працівників і
громадські організації, актив.
Перераховані завдання можуть бути ефективно розв’язані лише в тому
випадку, коли всі названі ланки органічно доповнюють одна другу,
утворюючи систему факторів постійного і цілеспрямованого впливу на учнів
[4, с. 46-47].
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Шкільний вік – це період швидкого росту і фізичного розвитку, і
загальноосвітній навчальний заклад повинен прикласти максимум зусиль,
щоб забезпечити достатній фізичний розвиток учнів, втому числі і стан
функціональних систем організму. Основною формою організації школярів є
урок, але значне місце у їх фізичному вихованні належить фізкультурним
заходам в режимі учбового дня школи, а саме позакласній роботі.
Позакласна діяльність з фізичної культури є складовою частиною виховної
роботи в загальноосвітньому закладі та володіє широким спектром
можливостей впливу на особистість школярів. Вона сприяє різнобічному
розкриттю індивідуальних здібностей учнів, які не завжди вдається
розглянути на уроці; збагаченню їхнього життєвого досвіду і придбанню
досвіду колективної взаємодії; розвитку творчого та інтелектуального
потенціалу особистості в різних педагогічних ситуаціях, пов’язаних з
модернізацією освіти; формуванню культури досліджуваного предмета.
У сучасних умовах позакласна діяльність з фізичної культури розсовує
обрій звичних уявлень про способи та форми організації навчального
процесу, а тому може і повинна бути використана для вирішення навчальних,
розвиваючих і виховних завдань освіти [2].
Аналіз змісту цієї діяльності дозволяє охарактеризувати її як мобільну,
динамічну; не обмежену жорсткими віковими рамками; не пов’язану з
вимогами робочої програми, лімітом навчального часу, шкільним розкладом,
сучасних освітніх технологій, з представниками різноманітних професій, з
вченими, засобами масової інформації, видатними спортсменами і т.д. [1, с.
24].
Завдання позакласної роботи у початковій школі значною мipoю
перегукуються iз тими завданнями, що вирішуються на обов’язкових уроках
фізичної культури, але тут є i своя специфіка. 3 урахуванням цієї специфіки
їх можна сформулювати так:
1. Залучати

якомога

більшу

кількість

учнів
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вдосконалення.
2. Виявляти схильності i здібності до занять окремими видами спорту.
3. Поглиблено оволодівати знаннями, що стосуються питань здорового
способу життя i поліпшення фізичної підготовленості.
4. Готувати громадських інструкторів та суддів із видів спорту.
5. Сприяти духовному розвитку учнів, формуванню у них патріотичних
почуттів.
Вирішення цих завдань має свої особливості, які продиктовані тим, що в
даному виді роботи будь-який примус недоречний. Нами з’ясовано, що
позакласна робота здійснюється на добровільних засадах; будується на
основі широкої активності самих школярів об’єднаних в колектив фізичної
культури;

педагогічне

авторитарний,

а

керівництво

більше

позакласною

роботою

інструктивно-методичний

i

має

не

консультативно-

рекомендаційний характер з метою стимулювання творчої активності учнів.
Під час використання різних засобів і методів, форм організації занять
позакласна робота сприяє більш повному і якісному вирішенню основних
завдань

фізичного

виховання

школярів,

здійснюваного

в

системі

обов’язкових уроків з предмету «Фізична культура», сприяє проведенню
корисного і здорового дозвілля, задоволенню індивідуальних інтересів на
заняттях обраним видом вправ, розвиває соціальну активність школярів
Отже, зробити фізичне виховання безперервним процесом – це означає:
залучити всіх дітей до різноманітних форм занять, включити в цей процес
все доросле оточення дитини та об’єднати зусилля всіх державних і
громадських організацій, що займаються питаннями виховання, охорони
здоров’я і захисту дітей.
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ІНФОГРАФІКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація. Здійснено теоретичний аналіз застосування інфографіки в процесі
підготовки майбутніх учителів початкової школи.З’ясовано, що візуальне мислення
сприяє усвідомленому сприйняттю і засвоєнню навчального матеріалу. Інфоргафіка є
невіддільним компонентом навчальної інформації, що формує візуальне мислення учнів
початкової школи. Доведено, що інфографіка є невід’ємною складовою системи
підготовки майбутніх учителів початкової школи й дозволяє розв’язати низку навчальнопедагогічних завдань: активізації навчально-пізнавальної діяльності, формування умінь
систематизації, аналізу, виділення головного, кодування і перекодування навчальної
інформації, розвиток образного сприйняття і візуального мислення, підвищення
образотворчої грамотності та візуальної культури.
Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи; візуальне мислення; візуальна
інформація; інфографіка; навчальна інформація; процес підготовки.
Summary. A theoretical analysis of the use of infographics in the process of preparing
of future primary school teachers is carried out. Infographic as the way of presenting
information through graphics and text is effective mean of forming visual thinking of primary
school pupils. The results of implementing the proposed assignments allow to conclude that
training of future primary school teachers to formation of visual thinking by the means of
infographics allows to solve the number of educational and pedagogical objectives: to enhance
teaching and learning activities, to form the skills of systematizing, analyzing, outlying the
important information, encoding and recoding educational information, to develop imaginative
perception and visual thinking, to enhance figural competence and visual culture.
Key words: future teaches of primary school; visual thinking; visual information; infographic;
educational information; process of training.
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Освітня реформа в Україні потребує підготовки вчителів початкової
школи, спроможних до реалізації компетентнісного підходу в професійній
діяльності. Однією із ключових компетентностей Нової української школи є
«обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори
мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї,
досвід та почуття за допомогою мистецтва» [3]. Так як «візуальне мислення
допомагає організувати образи, робить їх цілісними, узагальненими,
повними» [1], пріоритетним завданням вищої школи є розробка способів і
засобів підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування візуального мислення учнів.
Проблема формування візуального мислення молодших школярів нині
перебуває в полі уваги педагогів і психологів, так як інформаційне
навантаження учнів стрімко збільшується. Візуальне мислення сприяє
усвідомленому сприйняттю і засвоєнню навчального матеріалу.
Засоби

інфографіки

дозволяють

структурувати,

узагальнювати,

ущільнювати й унаочнювати навчальну інформацію. Інфографіка є сучасним
методом, що сприяє творчому й інтелектуальному розвитку майбутніх
учителів початкової школи, формує інформаційну і візуальну культуру.
Роль візуальної інформації і вплив її на сучасне життя і свідомість
людини протягом останніх десятиліть суттєво зросли. В сучасних умовах
змінюється

сприйняття

й

мислення,

помітної

трансформації

зазнає

комунікативна сфера. Сучасне покоління молоді має зовсім інший стиль
спілкування,

основними

інструментами

якого

тепер

є

не

текстові

повідомлення, а скоріше малюнки, смайлики, так звані «емодзі». У нашому
насиченому

візуальними

образами

світі

сприйняття

інформації

унаочнюється: замість того, щоб щось описувати словами, легше застосувати
зображення, яке все покаже [2]. Це дає підстави стверджувати, що візуальна
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мова є одним із сучасних засобів комунікації і унаочненої систематизації
інформації.
Розвиток візуального мислення засобами інфографіки дозволить
майбутнім учителям початкової школи здійснювати навчально-виховний
процес відповідно до вимог сучасного візуально-комунікаційного простору.
Інфоргафіка є невіддільним компонентом навчальної інформації, що
формує візуальне мислення учнів початкової школи. Інформаційна графіка
ознайомлює

молодших

школярів

з

матеріалами,

трудовими

діями,

послідовністю виконання дій, демонстрацію результатів роботи. Також
інфографіка допомагає молодшим школярам зрозуміти й засвоїти значно
більший об’єм навчальної інформації і сприяє розвитку візуального
сприйняття і уяви.
Одним із шляхів підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування візуального мислення молодших школярів є розробка творчих
інфографічних проектів, що можуть бути використані на уроках трудового
навчання.
На першому етапі ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з
інфографікою пропонувалося проаналізувати підручники з трудового
навчання для учнів 1-4 класів і дібрати інфографічні зображення.
Наступним етапом було самостійне проектування графічної інформації
для уроків трудового навчання. У процесі проектування інфографіки
студенти розв’язують наступні навчальні завдання:
 здобувають

навички

аналізу

й

структурування

інформації,

перекодування вербальної інформації у візуальну;
 актуалізують

знання

з

основ

кольорознавства

й

композиції

(акцентування головного за допомогою кольору, форми, розміру,
розміщення та особливості впливу кольору на сприйняття інформації
тощо);
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 розвивають уміння формування семантики ілюстративного матеріалу
та

підсилення

візуальної

ілюстрації

додатковою

когнітивною

інформацією, що дає можливості молодшим школярам самостійно
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, передбачати наступні дії,
генерувати нові знання;
 навчаються

компонувати

додаткові

інформаційні

елементи

й

подробиці, що дозволяє розвивати уважність, спостережливість учнів
початкової школи.
У межах курсу «Трудове навчання з практикумом» майбутні вчителі
початкової школи проектували інфографіку для уроків трудового навчання. З
урахуванням особливостей інформаційних повідомлень, студентам було
запропоновано розробити інформаційну графіку в формі прямокутника,
трикутника або кола. Також були завдання на створення інфографічних
зображень із недостатньою та надлишковою інформацією.
Під час проведення практичних занять майбутні вчителі початкової
школи виконували завдання протилежного характеру – семіотичний текст
трактувати лінгвістичними засобами. Також були завдання представити
власну творчу ідею

засобами

інфографіки,

а потім

запропонувати

одногрупникам «розшифрувати» задум за допомогою вербальних засобів.
Отримані у такий спосіб знання, уміння і навички слугуватимуть
фундаментом для подальшої професійної діяльності майбутніх учителів
початкової школи, допомагатимуть формувати візуальне мислення учнів.
Результати запровадження запропонованих завдань дають змогу
підсумувати, що інфографіка є невідємногю складовою підготовки майбутніх
учителів початкової школи й дозволяє розв’язати низку навчальнопедагогічних

завдань:

активізації

навчально-пізнавальної

діяльності,

формування умінь систематизації, аналізу, виділення головного, кодування і
перекодування навчальної інформації, розвиток образного сприйняття і
візуального мислення, підвищення образотворчої грамотності та візуальної
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культури. Варто зазначити, що такого типу завдання мають творчий характер
і готують майбутніх учителів початкової школи до розробок сучасних засобів
навчання і створення авторських навчальних програм.
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КРИПТОГРАМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Анотація. У статті обґрунтовано ефективність використання криптограм для
навчання математики учнів початкових класів. Автором розроблено класифікацію
криптограм та коротко описано методику їх застосування (із прикладами),
сформульовано методичні поради.
Ключові слова: початкова школа, методика математики у початковій школі,
криптограма
Summary. The article substantiates the effectiveness of the use of cryptograms for the
teaching of mathematics in the primary school. The author developed the classification of
cryptogram and briefly described the method of their application (with examples), formulated
methodological advices.
Key words: primary school, methodology of mathematics in primary school, cryptogram

Сучасної початкова школа повинна реалізовувати принцип "освіта для
дитини, а не дитина для освіти". Таким чином класоводи мають враховувати
той факт, що світ дитинства переповнений таємницями і пригодами. Завдяки
розвиненим уяві та фантазії молодші школярі можуть "оживити" багато, на
погляд дорослих, нудних і рутинних завдань. Проте, досить часто у процесі
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навчання учні початкових класів не мають можливості виявити ці свої якості.
У такій ситуації значно знижується ефективність навчання, зникає потяг до
дослідницької

і

пошукової

діяльності,

виникають

нудьга

і

апатія,

неуважність, швидка втома. Основною причиною цього є нецікава,
одноманітна побудова уроку, однотипність діяльності, "сухе", беземоційне
подання інформації. Тому вчителі-класоводи повинні бути не тільки
хорошими педагогами-методистами добре освіченими у змісті навчальних
дисциплін, але й хорошими психологами, здатними до емпатії. Таке
поєднання дозволить вибрати оптимальні методи, форми і засоби, які не
лише дозволять максимально подати навчальні відомості, сформувати
необхідні уміння та навички, але й створити психологічно сприятливий
клімат на уроці.
Варто зазначити, що ігрова діяльність усе ще займає важливе місце у
житті молодшокласників. Тому, елементи гри дозволяють зробити уроки
більш привабливими, особливо, коли ці ігри носять елемент змагання (із
однокласниками, комп'ютером, навіть – самим собою) та супроводжуються
цікавою наочністю.
Коротко зупинимося на одному із таких методичних прийомів, який
можна використовувати на уроках математики. А саме – криптограмах.
Криптограма – це запис зроблений за допомогою спеціальних символів
або певним способом, відмінним від традиційного; шифр. А спосіб створення
таких "повідомлень" називається "криптографією" [1, с. 361].
У молодших класах криптограми можна віднести до навчальних
головоломок, своєрідних дидактичних ігор. Їх можна використовувати
практично на будь-якому етапі уроку і як елемент домашнього завдання.
Варто відмітити, що завдання із використанням криптограм учитель повинен
підготувати заздалегідь. Їх можна подавати як за допомогою традиційних
засобів навчання (зображати на дошці, створювати у формі таблиць), так і
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використовуючи сучасні технічні засоби навчання, наприклад мультимедіа
(саме такий спосіб подання завдань ми й використали у статті).
Існує величезна кількість видів криптограм, проте, на нашу думку,
найбільш доцільними для використання на уроках математики у початкових
класах є числові криптограми. У них слова кодуються за допомогою чисел.
Для "розшифровування" їх змісту потрібно за допомогою ключа перетворити
цифрові повідомлення у слова. У нашому дослідженні ми виділили кілька
класів криптограм у залежності від способу розв’язування (ключа).
Коротко розглянемо кілька видів числових криптограм.
1. Криптограми із відкритим ключем (рис. 1). Найпростіший вид
криптограм. У них учням ключ подається у "готовому вигляді", тобто
відповідності між буквами і числами уже записані.

Рис. 1. Приклад розв’язаної криптограми із відкритим ключем
2. Криптограми із закритим ключем. У цьому випадку, для того, щоб
знайти ключ, учням необхідно виконати певне завдання: дати відповіді на
запитання або виконати обчислення.
Наприклад,

на

дошці

зображені

слова-ключі

та

зашифроване

слово (рис. 2). Учитель зачитує запитання, учні – дають відповіді, а на дошці
поступово заповнюються слова-ключі. У кінці за допомогою підстановки
можна "розшифрувати" слово (рис. 3).

м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.

61

Підготовка конкурентоздатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції
«Нова українська школа»

Рис. 2. Приклад криптограми із закритим ключем (1–3 слова-ключі та
зашифроване слово)
1) "Знаряддя" для письма (ручка);
2) 28, 29, 30 або 31 день (місяць);
3) креслярський інструмент (лінійка) (рис. 3).
Зашифроване слово – "мінус".

Рис. 3. Приклад криптограми із закритим ключем (з відгаданими
словами-ключами та зашифрованим словом)
Якщо учитель хоче розвинути обчислювальні навички, доцільно
використовувати ключі, зашифровані за допомогою певних виразів (рис. 4).
Ключі знаходяться після виконання обчислень, а потім – і зашифроване
слово (рис. 4).
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Рис. 4. Приклад розв’язаної криптограми із закритим ключем для
розвитку обчислювальних навичок
Варто зазначити, що криптограми потрібно розробляти із урахуванням
наявного рівня підготовки учнів. Їх можна застосовувати як диференційовані
завдання на уроках, додаткові завдання для самостійних чи контрольних
робіт, як домашні завдання. Також криптограми – хороший матеріал для
позакласних математичних заходів.
Підсумовуючи
застосування

проведену

криптограм

роботу

дозволяє

можна

зробити

стверджувати,

навчання

математики

що
у

початкових класах не тільки більш ефективним, але й – цікавішим. Проте,
готуючись до їх використання на уроці педагог повинен не тільки добре
знати предмет, йому необхідно враховувати цілу низку об'єктивних та
суб'єктивних факторів і обов'язково співпрацювати з учнями та проявляти
творчий підхід.
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Вступаючи до школи дитина розпочинає новий важливий етап у своєму
житті. Раніше життя дошкільняти проходило у першу чергу в формі гри, а
розвиток переважно був спрямований на формування навичок фізичної
діяльності; безтурботне дитинство позбавлене турбот та обов'язків, адже все
регулюють дорослі. Школа ж вимагає від дитини не тільки опанування нових
знань, умінь та навичок, але й перебудови особистості, формування нового
світогляду. І саме те, яким буде у майбутньому кожен із молодших школярів,
що він знатиме, умітиме, які риси характеру сформуються та ідеали і моделі
поведінки будуть ним засвоєні, значною мірою залежить від першого
учителя. Враховуючи той факт, що учні початкових класів схильні до
м. Луцьк, 25 вересня 2017 р.
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наслідування дорослих, важливим питанням є особистість учителякласовода, оскільки саме він досить часто є тим самим зразком для
наслідування.
Особистість – поняття, яким оперують численні науки: філософія,
психологія, педагогіка та ін., тому й не існує єдино правильного її означення.
Так, із педагогічної точки зору С. Гончаренко під особистістю розуміє
конкретну цілісну людську індивідуальність, єдність її природних та
соціальних якостей [1, с. 243]. "Психологічне" означення пропонує В. Шапар,
згідно його підходу особистість

– це "саморегульована динамічна

функціональна система без упину взаємодіючих між собою властивостей,
відносин і дій, що складаються в процесі онтогенезу людини" [3, с. 305]. У
нашому дослідженні ми розглядатимемо особистість майбутнього вчителя
початкових класів як складне багатоаспектне утворення, яке поєднує
особистісні (характер, звички, моделі поведінки, світогляд тощо) та
професійні якості (знання, професійні уміння та навички, педагогічний такт
тощо). Таким чином формування особистості сучасних студентів, котрі
стануть учителями молодших школярів доцільно проводити у двох сферах:
1) особистісній та
2) професійній.
Таким чином їх підготовку потрібно вести як у дидактичному, так і у
виховному напрямках. Коротко охарактеризуємо кожен із них.
1. Особистісна сфера. До неї ми віднесемо характер, звички, світогляд.
Усі ці складові перебувають у тісній взаємодії та піддаються взаємному
впливу. Характер – сукупність відносно сталих індивідуальних рис людини,
котрі відбиваються у стилі поведінки та ставленні до оточення і самої себе [1,
с. 352], звички – особлива форма поведінки, застосування якої у певній
ситуації набуває форми потреби [1, с. 135], та світогляд – особлива форма
суспільної самосвідомості, через яку вона сприймає, осмислює та оцінює
оточуючу дійсність та свою роль і місце у ній [1, с. 299], кожен із цих
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компонентів значною мірою формується та розвиваються у результаті дії
зовнішніх факторів. Не останнє місце серед таких "факторів впливу"
належить навчальним закладам. Значним потенціалом, на нашу думку,
володіють:
1) виховні ситуації організовані педагогами під час перебігу навчальновиховного процесу. Так, для формування позитивних рис характеру та
корисних звичок доцільно створювати обставини, у яких студент досягне
успіху тільки виявивши ту чи іншу рису характеру або скористається певною
моделлю поведінки (яку потрібно перетворити у звичку). Для підсилення
ефекту можна застосувати похвалу, відзначення, заохочення, моделювання
"ситуації успіху" тощо;
2) ознайомлення із досягненнями світової культури та рідного народу.
"Спілкування" із пам'ятками матеріальної (картини, архітектура, вироби
декоративно-прикладного мистецтва тощо) і нематеріальної (музика, пісні,
народний епос та ін.) культури сприяє формуванню у студентів відчуття
прекрасного, прагнення до самовдосконалення, творчості;
3) приклад відомих, успішних та шанованих людей із аналізом тих
корисних звичок та рис їхнього характеру, котрі дозволили досягнути їм
такого статусу. Такі виховні "фрагменти" педагоги можуть використовувати
під час навчальних занять у формі біографічних відступів, котрі стосуються
особистостей пов'язаних із навчальною темою.
4) власний приклад. Загально відомим є той факт, що будь-які ідеали не
знайдуть відгуку, коли педагог сам не підтримує їх. За такого підходу в
студентів зазвичай виникатиме бажання чинити на перекір.
2. Професійна сфера. Цей аспект, на нашу думку, полягає у формуванні
професійної

компетентності

майбутніх

учителів

початкових

класів.

Професійна компетентність учителя полягає у єдності його теоретичної та
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності [2]. Ми
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поділяємо думку А. Маркової, яка вважає, що професійно компетентна
людина здатна:
1) успішно розв’язувати завдання навчання і виховання, готувати для
суспільства випускників із бажаними психологічними якостями;
2) досягати бажаних результатів у розвитку особистості учнів;
3) мати й усвідомлювати перспективу свого професійного розвитку;
4) бути відкритою для постійного професійного навчання;
5) збагачувати досвід професії завдяки особистому творчому внеску;
6) бути соціально активною у суспільстві;
7) відчувати відданість педагогічній професії, прагнути підтримувати
навіть у складних умовах її честь і гідність;
8) постійно виявляти професійну етику;
9) бути готовою до якісної та кількісної оцінки (і – самооцінки та вміти
це робити) своєї праці;
10) бути задоволеною своєю професією [2].
Із перерахованих якостей

видно, що формування професійної

компетентності полягає не тільки і не стільки у подачі нових знань,
формуванні педагогічних умінь та навичок, а у вихованні особистості здатної
до самостійної роботи, котра прагне до самовдосконалення і розвитку,
реалізації творчого підходу.
Підсумовуючи проведену роботу можна стверджувати, що формування
особистості

майбутніх

учителів

початкових

класів

–

це

складний

багатоаспектний процес, котрий включає у себе як навчальну, так і виховну
діяльність.
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методичні поради.
Ключові слова: початкова школа, методика математики у початковій школі,
В. О. Сухомлинський
Summary. The article analyzes and substantiates the efficiency of using pedagogical
ideas V. O. Sukhomlynsky for the teaching of mathematics pupils of the primary school. Author
briefly described the method of their application (with examples), formulated methodological
advice.
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Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського надзвичайно
багата і змістовно насичена, проте в центрі кожного із його досліджень
знаходиться дитина як особистість із її духовним світом. У працях педагога
порушено чимало проблем, які хвилювали сучасну йому школу, але не
втратили своєї актуальності й сьогодні. Спираючись на власний досвід, він
розробив педагогічну систему, зміст якої, в першу чергу, полягає у
застосуванні нових типів уроків та модернізації методів навчання. Згідно
такого підходу найважливішими засобами навчання є слово вчителя,
словники та довідники, якісна наочність, технічні засоби.
У сучасній початковій школі наголос робиться на формування
особистості дитини, забезпечення максимально сприятливих умов для
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навчання усім дітям. Проте, досить часто педагоги стикають із труднощами
організовуючи навчання математики, оскільки цей предмет вимагає від
школярів опанування великих обсягів теоретичних понять, освоєння
мисленнєвих прийомів та способів їх застосування на практиці. Для
подолання таких труднощів В. О. Сухомлинський радив робити наголос на
виховному аспекті. Виховання він розглядав у контексті різноманітних видів
діяльності (інтелектуальної, трудової, моральної, естетичної, фізичної),
спрямованої на різнобічний гармонійний розвиток особистості дитини.
Основу виховання, на думку педагога, мають становити народна педагогіка і
трансцидентні загальнолюдські цінності: добро, любов, честь, совість,
обов'язок, повага тощо. Згідно такого підходу сьогодні учителі повинні
підбирати завдання, вибирати організаційні форми і методи математичних
занять, щоб вони не тільки максимально відображали сучасність, мали
практичну спрямованість, дозволяли учням зрозуміти практичне значення
отриманих знань, цінність умінь та навичок, але й сприяли формуванню
моральності, правильному вибору моделей поведінки та прикладів для
наслідування.
Іще одним і чи не найважливішим засобом виховання Сухомлинський
вважав мистецтво спілкування педагога з дітьми. Саме завдяки людяному,
доброзичливому, чуйному спілкуванню

молодші

школярі починають

довіряти педагогу, вважають його старшим порадником, досвідченим
розуміючим другом, а значить ставляться до вивчення математичних понять,
способів виконання обчислень чи розв'язування задач не як до суворого
примусу, а – корисної та цікавої співпраці, можливості виявити власну
"дорослість", зробити приємне дорослій людині, яку люблять і поважають.
Щоб досягнути цього "Завдання вчителя полягає в тому, щоб постійно
розвивати в дітей позитивне почуття задоволення учінням, щоб з цього
почуття виник і утвердився емоційний стан – пристрасне бажання
вчитися" [2, с. 7].
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Варто зазначити, що Василь Сухомлинський запропонував чимало
оригінальних методів, прийомів, форм навчання та виховання, спрямованих
на розвиток творчих, розумових та фізичних здібностей, які не втратили своєї
актуальності й сьогодні. Зокрема, він впровадив у шкільну навчальновиховну практику "уроки мислення" серед природи, які проходили в теплій
атмосфері співпраці й творчості. Ці уроки він називав подорожами до
джерела живої думки, він писав: "Природа мозку дитини потребує, щоб її
розум виховувався біля джерела думки – серед наочних образів, і насамперед
серед природи, щоб думка переключалася з наочного образу на "обробку"
інформації про цей образ. Як що ж ізолювати дітей від природи, якщо з
перших днів навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку
швидко стомлюються і не справляються з роботою, яку пропонує вчитель" [1,
с. 34]. Їх ефективність педагог пояснював тим, що прагнення зрозуміти
побачене спонукає учнів до встановлювати причинно-наслідкові зв'язків,
пробуджуючи дитячу думку, а це значно підвищує ефективність навчання
математики у початкових класах. Варто зазначити, що сьогодні (особливо у
міських школах) педагогам не завжди вдається організувати екскурсії та
мандрівки до лісу або парку в позаурочний час, не кажучи вже про уроки
математики. Вирішенням цієї проблеми є використання інформаційнокомунікаційних

технологій.

Так,

з

метою

створення

сприятливого

психологічного клімату, емоційного фону для засвоєння навчального
матеріалу, а також – зняття втоми учитель може використати Інтернет для
пошуку

аудіозаписів

звуків

природи,

ілюстрацій

чи

відеороликів

"природничої" тематики та використати їх на уроках за допомогою
комп'ютера чи мультимедійної дошки. А вдало підібрана та проілюстрована
мультимедійною

презентацією

бесіда

дозволить

значно

полегшити

сприйняття передбаченого програмою математичного матеріалу.
Також як засіб підвищення ефективності навчання математики учнів
початкової школи заслуговує розроблена В. О. Сухомлинським система
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занять, у якій чільне місце відводилося самостійному складанню казок,
маленьких творів, доповідей, математичних задач тощо (у Павлиській школі
навіть було обладнано цілу кімнату казок). Приклади математичних казок,
оповідань, віршиків, які можна подати школярам, сучасні класоводи можуть
знайти в Інтернеті на освітніх порталах чи особистих сайтах учителів та
подати учням із використанням мультимедіа.
Підсумовуючи проведену роботу можна констатувати, що висунуті
Василем Олександровичем Сухомлинським педагогічні ідеї не втратили своєї
актуальності в умовах сучасної початкової освіти, а творчий та креативний
учитель зможе успішно застосовувати їх для навчання математики.
Список використаних джерел
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В умовах динамічних різномасштабних соціально-економічних змін
«загострюється питання якості сучасної вітчизняної освіти на всіх її рівнях,
особливо в аспекті професійної підготовки нової генерації педагогічних
кадрів, здатних як до особистісно-професійного саморозвитку та життєвої
самореалізації, так і до формування компетенції мобільної життєтворчості
[1].
Зауважимо,

професійна

мобільність

у

педагогічній

сфері

має

особливості, пов’язані зі специфікою професійної діяльності і виявляється у
готовності та здатності до змін, зокрема, на трьох рівнях: на рівні якостей
особистості (цілеспрямованість, відкритість до змін, наполегливість,
здатність до самопізнання, самостійність, самокритичність), на рівні
характеристик діяльності (адаптивність, гнучкість, уміння прогнозувати,
досягати успіхів, креативність), на рівні процесів професійного розвитку,
самовдосконалення (готовність до змін,

адекватні уявлення про свої

можливості, змобілізованість щодо зміни ситуацій, передбачення можливих
результатів тощо).
Сучасний учитель має бути фундаментально освіченою людиною,
здатною гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності,
яка самостійно працює над власним розвитком, підвищенням освітнього й
культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної
діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою
системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти. Він
повинен не тільки вміти сам, але й навчити учнів творчо засвоювати знання,
застосовувати їх в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично
осмислювати здобуту інформацію, оволодіти вміннями й навичками
саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.
Поза сумнівом, школі потрібен учитель, котрий працює у форматі
творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики, і
водночас, мають інноваційні елементи, педагог, самовмотивований не на
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репродукцію, а не експеримент, дослідження, новаторство. Такий учитель
при цьому має бути відповідальним за результати своєї праці – навченість та
вихованість учнів.
Сучасний

учитель

має

здійснювати

науково

та

педагогічно

обґрунтований вибір навчальної програми, відповідних до неї дидактичних
засобів, підручників та посібників, розробляти таку методичну систему
навчання з предмету або циклу дисциплін, щоб збуджувати інтерес в учнів до
творчого пошуку, реалізувати змістовний аспект викладання певного
предмету, який передбачає забезпечення відповідності ступеня освіченості
учня вимогам сучасного рівня розвитку науки та практики, тобто бути
професійно мобільним.
Професійна мобільність учителя виявляється в інтересі до процесів
індивідуалізації й соціалізації із урахуванням змін загальної історичної
ситуації, нових цілей і цінностей навчально-виховного процесу, що,
вочевидь, засвідчує виключну роль означеної особистісно-професійної якості
педагога у розв’язанні завдань гуманізації освіти. Обгрунтованість цієї
позиції посилюється твердженням В.Онушкіна та Є.Огарьова [2] про те, що
«згідно філософської та соціально-політичної доктрини, що проголошує
благо людини в якості вищої мети освітньої діяльності, зміст освіти має
забезпечити вільний і всебічний розвиток особистості, діяльну участь
індивіда в житті суспільства. Це означає, що треба надавати можливість
вільного

вибору

у

навчальній

діяльності,

спонукати

саморозвиток

особистості, розвивати мобільність як якість особистості. При цьому
професійна

мобільність

педагога

є

умовою

розвитку

мобільності

школярів…» [2, с.65].
Ми глибоко переконані в тому, що спрямовуючим вектором
орієнтиром сучасного вчителя, передусім, школи першого ступеня, що стоїть
біля витоків формування особистості, щодня безпосередньо спілкується з
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нашим майбутнім, є формування, розвиток і збагачення як власного
особистісного потенціалу, так і своїх вихованців.
Отже, професійна мобільність учителя, без сумніву, є сьогодні одним із
цілевизначальних орієнтирів, які сприяють виявленню творчої активності
учня і розвитку його як цілісної особистості, що житиме і працюватиме в
умовах відкритого європейського простору.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Анотація. У контексті дослідження проблеми активізації педагогічних
здібностей студентів теоретично розкрито сутність ігрового моделювання.
Запропоновано шляхи його застосування у процесі вивчення педагогічних дисциплін
студентами вищих навчальних закладів. Визначено і обґрунтовано педагогічні умови,
що забезпечують ефективність впровадження ігрових технологій навчання у вищій
школі.
Ключові слова: гра, ігрові технології навчання, культура професійного мислення,
навчальна гра, педагогічні дисципліни.
Summary. In the context of studying the problem of activating the pedagogical abilities of
students theoretically disclosed the essence of game simulation. The ways of its application in
the process of studying pedagogical disciplines by students of higher educational establishments
are offered.
The pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the introduction of gaming
learning technologies in higher education are determined and substantiated.
Key words: game, game technology learning, culture of professional thinking, educational game,
pedagogical disciplines.
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У даний час викладачі вищих навчальних закладів приділяють
особливу увагу становленню в свідомості кожного студента ціннісного
ставлення до професійної поведінки, наповненого особистісним змістом, але
нерідко вони забувають про педагогічні здібності учнів, спрямовуючи свою
діяльність лише на розвиток інших кваліфікаційних здібностей.
Нові умови існування освітнього середовища, що орієнтують його на
задоволення запитів конкретних споживачів освітніх послуг, зажадали від
педагога

підвищення

професійної

компетентності

та

індивідуальної

мобільності. Але залишилась одна з гострих проблем освіти – протиріччя між
реалізацією нових цілей освітньої системи і недостатньою готовністю
педагогів до роботи в сучасних умовах, низький рівень розвитку їх
педагогічних здібностей. Перспективи подолання зазначеного протиріччя
значною мірою пов'язані з підвищенням рівня професійної компетентності
майбутніх педагогів, підвищенням рівня їх педагогічних здібностей.
Досягнення високого рівня педагогічних здібностей являє собою
стратегічну мету професійної педагогічної освіти. Особливого значення
набуває формування у студентів здатності до самостійного набуття і
засвоєння знань в умовах мінливої навколишньої дійсності, а також розвиток
їх педагогічних здібностей, адже їм доведеться працювати з дітьми. Таким
чином, одним з головних напрямків сучасної дидактики є поєднання
традиційних методів та прийомів навчання з пошуком шляхів і засобів, які
активізують розвиток педагогічних здібностей студентів.
У спеціальній літературі подається широке різноманіття ігор:
організаційно-діяльні; організаційно-навчальні; ділові та навчально-ділові;
рольові; імітаційні та ін. Ігри в процесі навчання у ВНЗ можуть допомогти в
створенні принципово нових педагогічних систем, оскільки не тільки
розвивають здатність до співпраці та самовизначення, але і забезпечують
особистісну самоорганізацію і способи зацікавленого здійснення діяльності,
розвиток педагогічних здібностей.
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Серед засобів, що розвивають педагогічні здібності студентів в
процесі

їх

навчання,

можна

виділити

ігрове

моделювання,

яке

використовується в якості засобу і методу навчання і виховання, що має
специфічний зміст і цільову спрямованість.
Модель - копія або аналіз досліджуваного процесу, предмета або
явища, що відображає істотні властивості модельованого об'єкта, з точки
зору мети дослідження. Моделювання - це дослідження будь-яких явищ,
процесів або систем шляхом побудови і вивчення їх моделей, а також
використання цих моделей для визначення поведінки і характеристик
реальних систем і ситуацій. Ігрове моделювання - це різновид ігрового
методу, важливий інструмент розвитку мислення, пам'яті, уваги того, хто
навчається в процесі вивчення їм змісту навчальних дисциплін. Ми
розглядаємо ігрове моделювання як засіб розвитку педагогічних здібностей
майбутнього вчителя. Реалізація ігрового моделювання відбувається через
«занурення» в конкретну ситуацію, змодельовану в навчальних цілях, і
передбачає максимально активну позицію самих студентів. Також ігрове
моделювання - це процес відображення дійсності, або фантастичної
реальності в грі. У грі формуються моральні якості; відповідальність перед
колективом

за

доручену

справу,

почуття

товариськості

і

дружби,

узгодженість дій при досягненні спільної мети, вміння об’єктивно
вирішувати спірні питання або проблемні ситуації.
Дидактичні можливості ігрового моделювання як засобу розвитку
педагогічних здібностей майбутніх вчителів величезні. Це:
- розвиток вміння висловлювати ідеї і пропозиції;
- вдосконалення навичок взаємодії з різними людьми;
- відпрацювання вміння спонтанно відповідати на питання і
вирішувати неординарні ситуації;
- формування навичок педагогічного такту;
- розвиток психологічної пластичності;
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- вдосконалення вміння орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях;
- вироблення активного ставлення до життя і цілеспрямованість у
виконанні поставленої мети.
Розвиток педагогічних здібностей студентів у навчальному процесі
стає ефективним при дотриманні взаємопов'язаних педагогічних умов, серед
яких основними є:
- організація і здійснення процесу навчання з урахуванням положень
особистісно-діяльнісного і особистісно орієнтованого підходів;
-

включення ігрового моделювання в процес вивчення навчальних
дисциплін.

Поняття «ігрове моделювання» можна трактувати як дослідження
будь-яких педагогічних явищ, процесів або різних педагогічних систем
шляхом побудови і вивчення їх моделей з метою подальшого їх застосування
в педагогічній практиці; використання моделей в ігровій ситуації для
визначення поведінки і характеристик реальних систем і явищ в процесі гри.
Для розвитку педагогічних здібностей майбутнього вчителя за
допомогою ігрового моделювання студентам потрібно запропонувати
тренінгові вправи - педагогічні ситуації (імпровізації, драматизації), що
проводяться на основі нескладних ситуативних ігор, які проводяться на
початку занять

не більше ніж 5-7 хвилин. Студенти за бажанням

об'єднуються в мікрогрупи по 5-7 чоловік, кожна група грає певну роль.
Наприклад, «оптимісти» розкривають позитивні моменти, що допомагають
вирішенню

запропонованої

негативного

характеру,

намагаються

описати

ситуації,

роблять

дійсний

«песимісти»

ситуацію

стан,

описують

тупиковою,

використовуючи

фактори
«реалісти»

аргументи

як

«оптимістів», так і «песимістів». Приклади ігрових ситуацій на основі
педагогічних ситуацій:
Розігрування ситуації / імітація.
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Час підготовки: 3 хвилини; показ-виконання: 2 хвилини. Групи: 2-5
осіб.
1. Зробіть зауваження учню за невиконане домашнє завдання.
2. Похваліть учня за проект / доповідь.
3. Посварилися двоє друзів першокласника. - розіграйте ситуацію.
4. На вашому столі чорнило. Урок зірваний.
5. Учень не заходить в клас: в чому справа?
6. На перший урок з'явилися тільки п'ять дев'ятикласників: як бути?
7. Учень з вашого класу вдарив першокласника.
8. Мама учня забула купити дитині зошити.
9. Учень забув удома все шкільне приладдя.
10. Дві дівчинки прогуляли урок фізики.
На думку багатьох дослідників, діяльність педагога реалізується
шляхом забезпечення восьми провідних функцій, виконання яких забезпечує
ефективність навчання і виховання учнів.
Це - інформаційна (озброєння учнів знаннями основ наук),
розвиваюча (розвиток розумових сил школярів), орієнтаційна (формування
соціально значущих мотивів), мобілізаційна (мобілізація уваги і волі учнів на
виконання

навчальних

завдань),

конструктивна

(проектування

своєї

діяльності і діяльності учнів), організаторська, комунікативна (встановлення
взаємовідносин в ході роботи) і дослідницька(озброєння методами мислення
в дослідження дійсності) функції.
Таким чином, основною характеристикою вищого навчального
закладу повинна стати професійна спрямованість всього навчальновиховного процесу, яка вирішує завдання підготовки до професійної
діяльності

та

формування

особистості

педагога-вихователя.

Тому

педагогічний процес повинен бути спрямований на розвиток педагогічних
здібностей

майбутнього

вчителя

шляхом

використання

ігрового

моделювання.
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Луцького педагогічного коледжу
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ Й ВИХОВАННЯ
ПОТРЕБИ У ВІДПОВІДАЛЬНОМУ БАТЬКІВСТВІ ЯК ОДНА З УМОВ
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО
БАТЬКІВСТВА У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація. У статті обґрунтовано одну з педагогічних умов ефективного
формування відповідального ставлення до батьківства у майбутніх вчителів початкової
школи в позааудиторній виховній роботі – формування у студентів позитивної мотивації
та потреби у відповідальному батьківстві.
Ключові слова: батьківство, відповідальне батьківство, відповідальне ставлення до
батьківства, позааудиторна робота, виховна робота, формування відповідального
ставлення до батьківства, педагогічні умови формування відповідального ставлення до
батьківства.
Summary. The article substantiates one of the pedagogical conditions for the effective
formation of a responsible attitude towards paternity in future teachers of elementary school in
extra-curricular educational work – the formation of positive motivation for students and the
need for responsible parenting
Keywords: paternity, responsible paternity, responsible attitude to paternity,
extracurricular work, educational activities, forming a responsible attitude to paternity,
pedagogical terms of forming a responsible attitude to paternity
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Педагогічні умови

формування відповідального ставлення до

батьківства у майбутніх вчителів початкової школи в поза аудиторній
виховній роботі – це зовнішні та внутрішні обставини, пов’язані з
організацією позааудиторної роботи, в якій відбувається пізнавальна,
навчальна,

науково-дослідницька,

практична

діяльність

студентів,

спрямована на формування в них загальних знань, умінь і навичок, без яких
формування відповідального ставлення до батьківства неможливе. Тому при
створенні конструкції таких умов ми виходили з урахування активного
впливу зовнішнього середовища на майбутніх вчителів початкової ланки,
концепції їх взаємодії у межах позааудиторної виховної роботи.
Однією з умов ефективного формування у студентів відповідального
ставлення до батьківства є цілеспрямована позитивна мотивація й виховання
потреби у відповідальному батьківстві.. У процесі обґрунтування цієї
педагогічної умови ми орієнтувалися на твердження Л. Виготського про те,
що

психічні

функції

–

такі,

як

увага,

пам’ять,

мислення,

воля,

відповідальність та ін., – не є внутрішніми з самого початку, як вважала
класична емпірична психологія [2, с. 5]. Вони формуються внаслідок
оволодіння зовнішніми засобами культурної поведінки та мислення, які
Л. Виготський називав знаками. Формування вищих психічних функцій, за
його твердженням, відбувається у процесі спілкування людей, яке і є
вихованням. Аналізуючи далі, Л.Виготський зазначав, що вищі психічні
функції виникають і розвиваються у процесі виховання та навчання і не
можуть виникнути інакше, вони не властиві людині від народження [2, с. 5].
Оскільки позааудиторна виховна робота базується на принципах
добровільності, ініціативності,

творчості, самостійності

студентів,

то

важливим нами визначено мотивування молоді до оволодіння певною
системою знань про батьківство та батьківські функції, про необхідність
відповідального ставлення до батьківства та виховання відповідальної
поведінки у ставленні до себе та інших людей. Процес формування
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відповідального ставлення до батьківства в онтогенетичному розвитку
особистості проходить довгий шлях, в ході якого відбувається трансформація
соціальних форм поведінки у внутрішню форму індивідуальної свідомості
кожної людини. Таким чином, мотивування до потреби у батьківстві ми
спрямовували на формування внутрішньої потреби у студентів бути
батьками.
У контексті нашого дослідження актуальною є думка А. Маслоу, який
зазначає, що мотивація – це «генетичне прагнення людини до самореалізації
відповідно до її вроджених здібностей до певних видів діяльності і
наполегливість в оволодінні ними на творчому рівні. Продовжуючи далі, він
зазначає, що це активне і стійке прагнення реалізується в реальних
досягненнях тільки тоді, коли виникають (створюються) необхідні умови для
цього. В іншому випадку самореалізація більшою або меншою мірою
«гальмується» немотивованими видами діяльності, досягнення яких не
можуть перевищувати виконавського рівня» [3, с. 16].
Аналіз психологічної літератури (В. Виготський [2], А. Маслоу [3] та
ін.) засвідчив, що в основі будь-якої мотивації лежать потреби особистості. У
педагогічних дослідженнях розрізняють два види потреб: фізіологічні, які
забезпечують фізіологічне існування організму, і психологічні (в діяльності,
спілкуванні, лідерстві, визнанні і т.п.) [1, с. 42]. Рівнем задоволення обох
видів потреб визначається рівень активності студентів, повнота усвідомлення
ними своєї відповідальності загалом, та відповідального ставлення до
батьківства зокрема. Тому важливу роль у формуванні мотивації у студентів
класичного університету до активної засвоєння знань про батьківство в
позааудиторній виховній роботі відіграє потреба в емоційному контакті, яка
дає їм змогу відчути себе корисним іншим людям та суспільству в цілому.
За нашим переконанням, студенти знаходяться у тому віковому періоді,
який дуже чутливий до будь-яких зовнішніх впливів. Маючи певні
світоглядні установки й орієнтири, що визначають їхнє світосприйняття, яке
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сформувалося під впливом батьків у досить ранньому віці, студенти уже
свідомо підходять до вибору власних життєвих позицій, які не є незмінними
й залежать від вільного, усвідомленого вибору особистості. Як свідчить
аналіз поглядів Ю. Борисенка [1], на сьогодні для більшої частини цієї вікової
групи домінуючою є позиція інфантилізму (небажання брати відповідальність
за свої вчинки, споживацьке ставлення до життя і суспільства), яка
характеризується позицією «хочу», «мені винні», а не «що я можу зробити» для
того, щоб мати щось». Це, на нашу думку, закладає безвідповідальне ставлення
й до питань, пов’язаних із раннім статевим життям, небажаним батьківством, як
наслідком раннього статевого життя, відсутність культури статевих відносин,
вагітністю, народженням дітей, їх подальшим розвитком і вихованням, в силу
того, що ці юнаки та дівчата ще самі соціально-психологічно не готові до цього.
З метою мотивування студентів до участі в роботі клубу «Щасливе
батьківство»

нами

було

проведено

роз’яснювально-інформаційну,

діагностико-прогностичну роботу зі студентами за допомогою таких методів:
бесіди («Відповідальне батьківство, його основні ознаки», «Чи легко бути
батьками?», «Батьківська відповідальність і відповідальне батьківство»,
«Авторитет і авторитарність батька (матері)», «Що означає любити
дитину?»), лекторії, перегляди відеороликів, виховні години («Любімо дітей з
розумом», «Відповідальне батьківство», «Серце матері – невичерпне джерело
чудес», «Цінності сімейного виховання», «Від родини йде життя людини»,
«Стилі батьківського виховання»), відвідування центру планування сім’ї,
зустрічі з лікарями, психологами, сімейними психологами, подружніми
парами

задля

усвідомлення

студентами

необхідності

й

доцільності

оволодіння системою знань про батьківство, батьківські функції, важливості
сформованості відповідального ставлення до батьківства для успішного
подальшого сімейного життя; необхідності формування відповідальної
поведінки у ставленні до себе, інших людей та формування внутрішньої
потреби у студентів бути батьками [4].
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Необхідність цілеспрямованої позитивної мотивації й виховання
потреби у відповідальному батьківстві зумовила проведення роз’яснювальноінформаційної, діагностико-прогностичної роботи з майбутніми вчителями
початкової школи за допомогою таких методів як бесіди («Відповідальне
батьківство, його основні ознаки», «Чи легко бути батьками?», «Батьківська
відповідальність і відповідальне батьківство», «Що означає любити
дитину?»), лекторії, перегляди відеороликів, виховні години («Любімо дітей з
розумом», «Відповідальне батьківство», «Серце матері – невичерпне джерело
чудес», «Від родини йде життя людини», «Стилі батьківського виховання»),
відвідування центру планування сім’ї, зустрічі з лікарями, психологами,
сімейними психологами, подружніми парами задля усвідомлення студентами
необхідності й доцільності оволодіння системою знань про батьківство,
батьківські функції, важливості сформованості відповідального ставлення до
батьківства для успішного подальшого сімейного життя; необхідності
формування відповідальної поведінки в ставленні до себе, інших людей та
формування внутрішньої потреби в студентів бути батьками.
Отже, необхідність цілеспрямованого формування в студентства
мотивації й потреби усвідомлення себе батьками зумовлює усвідомлення
необхідності жити відповідно соціальним нормам сучасного українського
суспільства.

Формування

у

майбутніх

вчителів

початкової

школи

відповідального ставлення до батьківства в позааудиторній виховній роботі
багато залежало від того, наскільки майбутні ролі батьків сприймалися
особистістю, йдеться про особистісне прийняття студентами ролі батьків та
інтерналізації цієї ролі конкретною особистістю.
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Особливістю розвитку арт-терапії в Україні є її активне поширення в
освітній сфері. У нашому розумінні «арт-терапія – це інноваційна освітня
технологія

«лікування» засобами

образотворчого

мистецтва, а саме

малюнком, графікою, живописом, скульптурою для гармонійного розвитку
особистості»

[6, с. 34].

Арт-терапію

використовують

як

ефективний

профілактичний і коректувальний засіб допомоги дітям при порушеннях
адаптації в новому колективі; для соціально-психологічної допомоги
молодшим школярам, які мають труднощі у навчанні; у процесі діагностики і
корекції емоційної сфери тощо.
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Повністю поділяємо погляди О. Лебедєвої [5] у тому, що для шкільної
практики, особливо в роботі з молодшими школярами, найбільш прийнятні й
ефективні структуровані арт-терапевтичні заняття. До того ж така форма
занять більшою мірою відповідає ознакам освітньої технології, дає змогу
спрогнозувати результати, передбачати можливі ефекти і, що особливо
важливо, може транслюватися, використовуватися як зразок у навчанні.
Розроблена з цією метою єдина технологічна структура логічно витримана в
кожному арт-терапевтичному занятті, в якому чітко простежуються дві
частини:

невербальна

(творча,

неструктурована),

де

основний

засіб

самовираження – малюнок (живопис), і вербальна, формально більш
структурована, що передбачає словесне обговорення та інтерпретацію
малюнків.
Пропонуємо

відійти

від

класичного

варіанту

проведення

арт-

терапевтичних занять з молодшими школярами, замінивши їх ландшафтною
арт-терапією, яка може бути представлена в контексті сучасного мистецтва
лендарт. У розумінні О. Вознесенської [2, с. 37], «лендарт – це художня
діяльність, об’єктом та головним художнім матеріалом якої є реальний
пейзаж, фрагмент природного середовища. Діяльність такого типу є
інтеграцією в пейзаж, перетворенням його фрагменту або використанням
натуральних процесів (ерозії, атмосферних чинників) для створення
художнього об’єкта». Вчена справедливо зазначає, що «лендарт – це
віддушина, внутрішній поклик доторкнутися до землі». Вона порівнює його з
бажанням дітей побавитися в пісочку [2, с. 39].
Цінним для нас є дослідження зарубіжних науковців, результати яких
знайшли відображення у книзі «Техніки ландшафтної арт-терапії» [4].
Автори довели, що термін «лендарт» був уведений американським
художником Р. Смітсоном для позначення нового художнього руху, який
виник у кінці 1960-х років у США. У мистецтві лендарту довкілля
нерозривно пов’язано з візуально-пластичним мистецтвом. Витвір фактично
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включений у середовище і з нього ж створюється художником, найчастіше за
допомогою природних матеріалів – землі, каменів, листя, гілок, піску тощо.
Іноді подібні витвори можуть бути зроблені з матеріалів і об’єктів
неприродного походження – бетону, металу, мінеральних пігментів.
Найчастіше вироби лендарту знаходяться під відкритим небом.
Оскільки лендарт пов’язаний з ландшафтною арт-терапією, зупинимося
на аналізі її сутності. Як справедливо зазначає О. Вознесенська, ландшафтна
арт-терапія є «новою формою арт-терапії – це ампліфікація природних
архетипних символів у природних умовах» [2, с. 41]. В. Андропов пропонує
під ландшафтною психотерапією розуміти метод впливу на психіку людини,
а через психіку на організм у цілому за допомогою певної території,
однорідної за своїм походженням, порою року і доби [1].
Очевидним є той факт, що ландшафтна арт-терапія пов’язана з виходом
за

рамки

кабінету,

прогулянками

на

свіжому повітрі,

пошуком

і

використанням природних матеріалів для створення різних арт-об’єктів. Це
дасть змогу, по-перше, розвинути уяву й художньо-творче мислення
молодших школярів; по-друге, збагатити естетичний досвід і сформувати
відчуття прекрасного; по-третє, активізувати комунікативну діяльність дітей
при виготовленні художніх виробів у групі; по-четверте, вдосконалити
навички саморегуляції шляхом активної взаємодії з природним середовищем;
по-п’яте,

підвищити

відповідальне

соціальну активність

ставлення

до

учнів,

навколишнього

формуючи

середовища;

у них

по-шосте,

стимулювати діяльність різних сенсорних систем організму.
Доволі креативною є позиція О. Вознесенської [2], яка визначила
переваги використання ландшафтної арт-терапії, а саме: значний потенціал та
ресурси,

що

містить

природне

середовище;

відносна

дешевизна

пропонованих форм роботи з клієнтами; розвиток у них екологічного
мислення; певна відповідальність за власні дії; позитивний емоційний заряд
від спілкування з природою.
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Зарубіжні вчені [4] переконані, що прогулянки під відкритим небом
розвивають у дітях дух пригод, креативності, спонукають до вигадування
історій і казок. Спільні прогулянки, що супроводжуються творчою
діяльністю, сприяють згуртовуванню учнів у класі, відновленню їх зв’язку з
природним середовищем. Прогулянки в парку, лісі, в пошуках предметів,
яскравих вражень, ідей, фантазій також можуть розвивати природну
сенситивність, уміння відчувати середовище, його «польові ефекти»,
сприймати як своєрідне дзеркало, що відображає внутрішні властивості
людини. Таким чином у кожної дитини розвивається вміння помічати в
навколишньому середовищі все те, що резонує з внутрішніми процесами і
сприяє самопізнанню.
У практичному аспекті, як доводять Б. Корт і О. Копитін, у
ландшафтній арт-терапії використовують, перш за все, образотворчу
діяльність, однак допускається застосування дещо іншого набору засобів,
знайдених об’єктів і матеріалів, а також цілісного ландшафту [3; 4].
Прийоми ландшафтної арт-терапії, які можна використовувати в роботі
з молодшими школярами передбачають:
― прогулянки в природному середовищі (парку, лісі) для знаходження
різних природних об’єктів з подальшим обговоренням знахідок і
створенням з них художніх виробів, інсталяцій, ассамбляжів тощо;
― використання предметів і матеріалів (піску, води, листя) для
маніпуляцій і дослідження їх сенсорних характеристик (елементи
пісочної терапії);
― малювання або фотографування об’єктів природного середовища;
― вигадування і програвання «казок» на основі взаємодії зі знайденими
предметами або середовищем;
― посадку квітів і рослин, облаштування пришкільної ділянки.
При цьому варто враховувати той факт, що ландшафтна арт-терапія
може існувати недовгий час, оскільки це пов’язано з мінливістю погодних
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умов (дощ, вітер, сніг). Однак, попри це є і переваги, а саме: можливість
створювати великі композиції, використовуючи при цьому вдале поєднання
сонячного світла, тіней, вітру; погляд на створені арт-об’єкти у незвичайному
для них природному середовищі, що надає особливої казкової атмосфери.
Таким чином, використання ландшафтної арт-терапії у роботі з
молодшими школярами має розвивальний і терапевтичний ефекти – знімає
напругу, розвиває комунікативні навички, підвищує соціальну активність.
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Проблема цілісності та інтеграції в галузі загальної художньої освіти поновому ставить питання про наступність в умовах ступеневої вищої художньої
освіти та шкільної освіти, а також зв’язок із суміжною ланкою дошкільного
виховання. Необхідність внутрішньої наступності полягає в узгодженні
шкільних ланок художньої освіти і визначається чинником уведення у вищу
школу інтегрованого курсу мистецтва, для повноцінного засвоєння якого
необхідна пропедевтична інтеграція на попередніх освітніх ступенях. Зовнішня
наступність передбачає вихід за межі вищої і шкільної освіти, реалізація цього
загальнопедагогічного принципу, насамперед, у зв’язках із дошкільним
комплексним художнім вихованням й інтегрованою культурологічною освітою
у вищій школі, яка охоплює все більші верстви населення [1].
Як відомо, дошкільна система художнього виховання ґрунтується на
комплексних заняттях із мистецтва. Базовий компонент дошкільної освіти в
Україні (1999 р.) передбачає побудову змісту за сферами життєдіяльності
(«природа» – «культура» – «люди» – «я сам»), а зміст кожної з перелічених
сфер містить у собі два блоки: світосприйняття (знання й уявлення) і власне
діяльність (уміння й навички). Сфера «культура» вводить дитину у світ
практичної й духовної діяльності, розкриває потребу в реалізації власних
творчих здібностей, навчає отримувати задоволення від процесу і результатів
своєї діяльності, керує вмінням цінувати рукотворні вироби, культивує інтерес
до надбань національної й світової культур. У цій сфері виділено три змістові
лінії: «Предметний світ», «Світ гри», «Світ мистецтва». Остання спрямована на
формування естетичного ставлення дитини до реального світу і світу
мистецтва, передбачає ознайомлення з творами мистецтва – образотворчого,
музичного (і хореографічного), театрального, літературного, а також художньопрактичну діяльність і дитячу творчість.
При

переході

до

школи

ця

комплексність

дещо

втрачається:

першокласники починають опановувати лише автономні предмети – читання,
музику, образотворче мистецтво, працю, що порушує наступність художньо-
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естетичного виховання, цілісність художньо-образного світобачення дитини.
Занадто складним стає перехід шестиліток від синкретичних форм художньоестетичного виховання, що притаманні родинній соціалізації, до схоластичних
форм шкільної освіти – жорстко розмежованої предметно-урочної системи.
Введення інтегративних мистецьких курсів у початкових класах загальної
середньої освіти створює передумови для подолання зазначеного протиріччя,
націлює на узгодження суміжних ланок. Проте головним є те, що за таких умов
ураховується

генетична

наступність

між

періодами

розвитку

дитини,

послідовність психічних змін, що супроводжується цілісними когнітивними
новоутвореннями особистості.
Утім, будь-яка форма інтеграції має бути дидактично доцільною, а не
еклектичною, коли різнопредметні знання поєднуються без належного
теоретичного і методичного обґрунтування й забезпечення. Як і абсолютна
ізольованість вивчення окремих дисциплін, інтегроване навчання може бути
неефективним за умов відсутності єдиної освітньо-виховної мети, продуманої
дидактичної основи, умотивованої теми розвивальних педагогічних технологій
[2].
З огляду на вкрай обмежений (мінімальний) обсяг годин, що завжди
виділяється в навчальному плані середньої загальноосвітньої школи на
вивчення мистецтва, підвищується роль і розширюється смислове трактування
принципу взаємозв’язку навчальної та позаурочної діяльності, що передбачає
не тільки узгодження освітніх і дозвіллєвих заходів у межах школи, а й
гармонізацію

суспільних

естетико-виховних

(професійно-педагогічних)

впливів,

взаємозв’язок

школи

і

сімейно-родинних

з

соціокультурним

середовищем (музеї, театри, клуби), системою позашкільної освіти (палаци
творчості школярів, мистецькі студії, музичні й художні школи).
Для сучасної педагогіки співробітництва набуває особливої значущості
принцип комунікативної спрямованості, толерантності взаємин і спілкування,
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згідно з яким упроваджується партнерський, емпатійний тип відносин між
учителем та учнями.
Принцип диференціювання втілюється нині через механізм профілізації
шкіл, класів, груп (загальноосвітні навчальні заклади художньо-естетичного
профілю, класи з поглибленим вивченням мистецтва). Індивідуальний підхід
передбачає застосування гнучких технологій різнорівневого навчання.
Синергетичний принцип характерний для складних (нелінійних) і
динамічних систем, окреслює самоорганізацію освіти, її відкритість до
постійних змін, перманентного оновлення, постійної творчості й учителів
(викладачів), й учнів (студентів). Особистість пізнає світ і себе в ньому не
тільки в межах набутого соціального досвіду, але й у широкому полі життєвих
цінностей і смислів, загального світовідчуття, світобачення, світорозуміння.
Художньо-педагогічна система є надзвичайно складною, багатогранною і
суперечливою, особливо щодо взаємодії внутрішніх і зовнішніх детермінант –
духовно-естетичного розвитку і caмoрозвитку, виховання і самовиховання. Ці
особливі принципи дають змогу розглядати художню освіту як таку, що
постійно саморозвивається в поліваріантному режимі завдяки внутрішнім
суперечностям та їх подоланню.
У

бурхливому

потоці

сучасних

педагогічних

інновацій

варто

дотримуватися ще одного принципу – принципу педагогічного реалізму. Лише в
постійному діалозі традицій і новаторства під впливом численних змінних
чинників (науково-технічний поступ, кадровий педагогічний потенціал,
специфіка побутування мистецтва в певному середовищі) відбувається корекція
теоретичних

положень

художньої

педагогіки,

що

безперервно

вдосконалюються, розширюючи поле функцій і принципів художньої освіти
[3].
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки підноситься роль вищої
художньої освіти, що знаходить своє вираження в Законах України «Про вищу
освіту», «Про освіту», «Про культуру», а також в Указах Президента України
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«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді». У цих та інших програмних документах значну
роль відіграють регіональні творчі школи художників. Зокрема, у другій
половині ХХ – на початку ХХІ століття на території Черкащини отримують
потужний розвиток творчі школи таких митців, як Данило Нарбут, Віктор
Клименко, Петро Козін, Ян Марцинкевич, Володимир Нестеров, Іван Фізер,
Іван Бондар, Микола Теліженко, Тетяна Касьян, Валентин Сірий, Віктор
Олексенко, Неоніла та Альберт Недосєко, Іван Колісник, Юрій Іщенко та
інших.
Отже, основною метою розвитку новостворених творчих шкіл художників
Черкащини в системі вищої художньої освіти України другої половини ХХ –
початку ХХІ століття стає започаткування мистецької школи на ґрунті розвитку
традицій національної культури. Реалізація такої актуальної ідеї набуває
державного значення, оскільки для українських художників виникає реальна
можливість отримання вищої освіти не поза межами України, а на Батьківщині.
Художньо-освітні підрозділи вищих навчальних закладів дають можливість
розкрити талант багатьох українських художників і втілюють педагогічні ідеї
провідних педагогів-художників регіону. Художня освіта в нашій державі нині
становить невід’ємний складник національної духовної культури, тому
необхідно дбати про подальший її розвиток.
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація: У статті акцентовано увагу на проблемі підготовки майбутніх учителів
початкових класів до дослідницької діяльності. Визначено необхідність пошуку ефективних
методів розвитку наукового мислення студентів. Запропоновано авторські інтерактивні
методи, які можна використовувати на лекційних, семінарських та практичних заняттях.
Ключові слова: інтерактивна технологія навчання, інтерактивні методи навчання.
Summary. The article focuses on the problem of training of the future primary school
teachers for the research activity. The necessity of finding effective methods for the development of
students’ scientific thinking has been determined. The authors’ interactive methods, which can be
used at lectures, seminars and practical classes, have been offered.
Key words: interactive teaching technology, interactive teaching methods.

Суттєві зміни, що відбуваються у початковій школі (впровадження
положень Концепції нової української школи, нових Державних стандартів
початкової загальної освіти, навчальних програм, підручників), висувають
нові вимоги до діяльності вчителя початкових класів. Адекватно реагувати на
зміни може вчитель, готовий до освоєння нових інноваційних процесів,
пошуку ефективних шляхів взаємодії з учнями та їх батьками. Тому набуває
актуальності проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до
дослідницької діяльності.
Аналіз практики означеної підготовки свідчить про існування низки
недоліків, серед них: недостатня увага до розвитку наукового мислення
студентів. Це актуалізує проблему пошуку інноваційних технологій та
методів підготовки молодого вчителя-дослідника.
Мета статті полягає у висвітленні авторських інтерактивних методів
підготовки

майбутніх

учителів

початкових

класів

до

дослідницької

діяльності.
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До пріоритетних педагогічних технологій підготовки майбутніх
учителів початкових класів відносимо особистісно орієнтовані, які ставлять у
центр системи освіти ВНЗ студента, забезпечують йому комфортні і безпечні
умови розвитку, реалізацію природних можливостей майбутнього фахівця.
Особистісно орієнтовані технології характеризуються антропоцентричністю і
гуманістичною спрямованістю на різнобічний, вільний і творчий розвиток
особистості [1, с. 33]. Серед них визначаємо інтерактивну технологію
навчання, що базується на діалозі, партнерстві викладача і студента, розвитку
в останніх комунікативних здібностей та мислення.
Нами були розроблені методи цієї технології, котрі сприяють розвитку
наукового мислення майбутніх учителів, під яким ми розуміємо діяльність
розуму (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння) зі створення власних
думок. Ми керувалися законом академіка І. Зязюна: "Чим об’ємніше і
значущіше ціннісне наповнення педагогічної технології, тим продуктивнішим
і якіснішим буде процес учіння, більш вільним, фізично й морально
здоровішим буде суб’єкт учіння, вагоміше й потрібніше для нього й соціуму
виявлятиметься його (суб’єкта) творчий потенціал" [2, с. 26]. А також ідеєю
зв’язку мислення із засвоєнням знань. А. Решетніков зазначав, що "спосіб
організації пізнавальної діяльності студентів (як планомірне дослідження
об’єкта) визначає зміст засвоєних знань, а в процесі інтерорізації діяльності
він стає способом мислення" [3, с. 113].
Розглянемо

розроблені

нами

інтерактивні

методи,

які

можна

використовувати на лекційних заняттях.
"Побудуй висновок". Лектор проголошує засновки міркування і
пропонує студентам зробити самостійно висновок. Вислуховуються декілька
варіантів, відзначається більш чіткий і глибокий.
"Перевір точність своїх думок". Лектор ставить запитання за змістом
лекційного матеріалу та вислуховує відповіді студентів не коментуючи їх.
Далі студентам пропонується перевірити істинність своїх думок шляхом
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співставлення з достовірним матеріалом підручника, навчального посібника,
словника тощо. Після цього студенти мають висловитись щодо точності
власних думок.
"Аналогія". Лектор, ознайомлюючи студентів з новими поняттями,
пропонує їм самостійно розкрити зміст цих понять на підставі вже відомих.
"Прокоментуй

ланцюжком".

Лектор

пропонує

студентам

прокоментувати зміст продиктованих ним тез. Якщо студент не справляється,
просить допомогти інших або сам включається в процес пояснення.
"Давайте
послідовність

обговоримо…".
навчального

Це

метод,

процесу:

при

студенти

якому

змінюється

заздалегідь

удома

опрацьовують навчальний матеріал, визначений викладачем, а на лекційних
заняттях відбувається обговорення вивченого.
Для проведення семінарських або практичних занять нами розроблені
такі інтерактивні методи навчання:
"Діалог". Студенти розташовуються один навпроти одного і впродовж
2-3 хвилин готують по одному запитанню за темою теоретичного матеріалу,
що розглядається на занятті. Студент ставить питання своєму одногрупнику
та оцінює його відповідь, після чого вони міняються ролями. Група слухає
діалог кожної пари, адже питання не можна повторювати. Тому доцільно
розпочинати із пари найслабших студентів, адже сильніші швидше можуть
зорієнтуватися і сформулювати оригінальні запитання. Метод дозволяє
швидко

мобілізувати

групу

студентів,

налаштувати

на

продуктивну

інтелектуальну діяльність та повторити теоретичний матеріал.
"Критичний аналіз". Групу студентів ділимо на дві підгрупи. Одна з
них шукає позитив у певному педагогічному явищі, процесі чи ідеї, інша –
негатив. Цей метод розвиває критичне мислення, вчить різнобічно
аналізувати будь-яку проблему.
"Професійний погляд". Студенти демонструють своє бачення реалізації
певного теоретичного питання в практиці сучасної початкової школи.
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Студенти працюють мікрогрупами із 2-4 осіб. Кожна мікрогрупа отримує
індивідуальне завдання, обговорює його впродовж 5-7 хвилин, а потім
доповідає біля дошки, обов'язковою умовою є активна участь студента. Цей
метод забезпечує професійне спрямування навчального предмета.
"Зайве слово". Студентам пропонується по черзі придумати 3-4 слова
(словосполучення) за темою заняття, серед яких одне є зайвим та визначити
узагальнююче

поняття.

Такий

метод

розвиває

вміння

порівнювати,

узагальнювати, класифікувати, здійснювати самоконтроль і самооцінку своїх
знань.
Отже, підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення
педагогічних досліджень має сприяти розвитку у студентів наукового
мислення. Розроблені нами інтерактивні методи активізують навчальнопізнавальну діяльність студентів, розвивають у них уміння порівнювати,
узагальнювати, аналізувати, класифікувати, робити висновки, привчає до
самостійного

пошуку

ідей.

Подальших

наукових

розвідок

потребує

дослідження інших особистісно орієнтованих технологій: проектної та
проблемної.
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