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РЕФЕРАТ 

Звіт по НДР: сторінок – 129, джерел – 90. 

ДИТИНОЦЕНТРИЗМ, ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ,  

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМЕТЕНТНІСТЬ, КЛЮЧОВІ ТА 

ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, КОМУНІКАТИВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ, МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ, НОВА 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ДИТИНИ. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Мета роботи – дослідити стан та проблеми сучасної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти; 

створити модель формування готовності майбутніх фахівців початкової 

освіти до роботи в умовах Нової української школи. 

Методи дослідження – теоретичні: аналіз, класифікація та 

систематизація, узагальнення даних психолого-педагогічної літератури для 

розроблення науково-категоріального апарату дослідження; логіко-

історичний та ретроспективний аналіз архівних джерел, що стосуються 

професійної підготовки майбутніх учителів; вивчення та узагальнення 

досвіду роботи педагогів ЗВО для обґрунтування процесу формування 

ключових та предметних компетентностей; структурно-системний та 

порівняльно-зіставний аналіз, узагальнення, абстрагування, моделювання, 

використання яких дозволило визначити методику професійної підготовки 

вчителів початкової школи в умовах сучасного освітнього середовища; 

інтерпретація й узагальнення опрацьованих матеріалів для формулювання 

висновків; емпіричні – діагностичні методи (бесіди, тестування, методики, 

анкетування, вирішення проблемних ситуацій, аналіз продуктів діяльності 

суб’єктів освітнього процесу); обсерваційні (пряме та опосередковане 

спостереження) для вивчення реального стану проблеми підготовки 

педагогічних кадрів для закладів освіти; прогностичні (експертна оцінка) з 

метою вивчення стану готовності майбутнього вчителя до професійної 
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діяльності. 

Під час виконання дослідження отримано наступні теоретичні і 

практичні результати: 

 збагачено мету, завдання, зміст та структуру професійної підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти з орієнтацією на цивілізаційні цінності 

та європейський стандарт у вищій освіті;  

 уточнено визначення понять «компетентність», «освітня траєкторія 

дитини», «дитиноцентризм», «освітній простір ЗВО», «інформаційно-

цифрова кометентність», «загальнокультурна грамотність»; 

 введено в навчальні плани підготовки вчителів початкової школи нові 

навчальні дисципліни, які сприяють формуванню готовності майбутніх 

учителів початкової ланки освіти до роботи в умовах Нової української 

школи;  

 створено електронний інформаційно-ресурсний фонд з проблеми 

“Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи ”; 

 розроблено концепцію підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти в умовах Нової української школи; 

 розроблено структурно-функціональну модель готовності майбутніх 

фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи 

Практична значущість дослідження полягає у розробці нових освітніх 

програм підготовки майбутніх фахівців початкової освіти; введені у освітній 

процес спец-курсу «Особливості організації освітнього середовища нової 

української початкової школи»; оновлено курси лекцій навчальних 

дисциплін відповідно до завдань Нової української школи; підготовці 

програми «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.) (керівник – проф. Якименко С. І.), 

а також навчального забезпечення (7 посібників) для 1 класу (автор 

С. І. Якименко, схвалено колегією МОН (22.02.2018)). 

Варто констатувати, що головна відмінність і перевага пропонованого 

дослідження виявляється у застосуванні інтеграції для створення 



6 

інтегрованого особистісно-орієнтованого освітнього простору для початкової 

школи. 

Отримані наукові результати відповідають сучасному рівню 

досліджень у галузі початкової освіти. У цьому дослідженні обґрунтовано 

інтегрований підхід до організації навчального процесу в початковій школі. 

Результати дослідження можуть бути використаними викладачами закладів 

вищої освіти, аспірантами, магістрантами, вчителями початкової школи, 

науковцям та практикам, що вивчають проблеми Нової української школи. 
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ВСТУП 

У контексті модернізації освітньої діяльності особливого значення 

набуває оптимізація процесу професійної підготовки майбутнього фахівця 

початкової освіти. Вимоги до сучасного випускника закладу вищої освіти 

охоплюють взаємопов’язані сторони професійних якостей фахівця як 

ініціативного, творчого вчителя та його особистісних рис і водночас – як 

носія високої загальнолюдської культури та національної самосвідомості, 

професіонала, готового до ефективного навчання і гармонійного розвитку 

школярів. Актуальність теми дослідження зумовлена потребою проведення 

всебічного і комплексного аналізу підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти до роботи в умовах Нової української школи. 

У дослідженні представлено обґрунтування підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм, чинників 

їх професійного становлення, готовності реалізації Концепції «Нова 

українська школа». 

Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкової школи 

базується на його підготовці як високопрофесійного фахівця, який 

ознайомлений з сучасними світовими вимогами до освітнього процесу школи 

першого ступеня, підготовлений до організації навчальної діяльності 

молодших школярів як педагогічної взаємодії, що спрямована на розвиток 

кожної особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. 

Тому важливим є те, що авторам дослідження вдалося вийти на якісно новий 

рівень осмислення такого складного процесу, як формування у майбутніх 

фахівців початкової освіти низки професійних компетентностей. 

Компетентнісний підхід дозволятиме спрямувати освітній процес на 

формування й розвиток основних базових та предметних компетентностей  

майбутніх фахівців початкової освіти, а також системи знань, умінь та 

навичок, необхідних для виконання основних освітніх функцій учителя та 

подальшого його професійного вдосконалення в цій галузі. 
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У дослідженні розглянуто такі важливі напрямки розвитку сучасної 

початкової освіти, як: реалізація принципи дитиноцентризму на засадах 

особистісно-орієнтованої технології; підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до побудови індивідуальної освітньої траєкторії дитини 

засобами педагогіки партнерства; формування математичної грамотності та 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців початкової 

освіти; підготовка майбутніх учителів до фізичного розвитку та формування 

здорового способу життя молодших школярів; формування 

загальнокультурної грамотності та комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти. 

Проблема професійної готовності майбутніх педагогів має широке 

висвітлення в теорії і практиці, є предметом дослідження вчених у різних 

галузях сучасної науки (О. О. Абдулліна, Л. М. Ахмедзянова, І. Д. Бех, 

І. М. Богданова, Г. О. Гаєвський, А. Д. Ганюшкін, І. А. Зязюн, Г. Г, Кіт, 

Н. В. Кічу, З. Н. Куплянд, М.Ф. Ломонова, А. Ф. Ліненко, В. Г. Орищенко, 

Т. Ю. Осипова, А. В. Семенова, Т. І. Сукенко, О. Цокур, О. Я. Чебикін, 

О. М. Яцій). 

Різні аспекти досліджуваної проблеми стали предметом активних 

дискусій, обговорення та системних досліджень учених і практиків – 

В. Бурової, Л. Калініної, О. Локшиної, Г. Матвєєвої, І. Маріуц, В. Мелешко, 

О. Онаць, І. Осадчого, Н. Островерхової, Л. Паращенко, О. Пастовенського, 

В. Рогової, Я. Стемковської, Л. Шалаєвої, М. Шевцова та ін. 

Наукове дослідження є завершеним, самостійним, виконаним на 

актуальну тему, має наукову і практичну цінність. Результати дослідження 

можуть бути використаними викладачам закладів вищої освіти, аспірантами, 

магістрантами, вчителями початкової школи, науковцям та практикам, що 

вивчають проблеми Нової української школи. 
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РОЗДІЛ 1. 

КОМПЕТЕНТНІСНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

 

Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Сучасні 

освітні реформи спрямовані на підвищення якості і доступності навчання, на 

виховання людини, яка відповідає потребам XXI століття – ініціативної, 

самодостатньої та творчої. Як зазначено у Концепції «Нова українська 

школа», нині особливо гостро постає проблема використання внутрішніх 

резервів підвищення результативності навчання школярів. 

Державною національною програмою «Освіта (Україна XXI століття)»  

[54] визначені основні шляхи відродження національної системи навчання, 

серед яких пріоритетного значення набувають: постійне духовне самовдоско-

налення, творча самореалізація, задоволення інтелектуально-культурних 

потреб особистості, підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, 

формування здатності вчителів динамічно реагувати на запити громадського 

життя, забезпечення оволодіння ними передових освітніх технологій, які 

сприяють всебічному розвитку особистості школяра. 

Сьогодення вимагає від педагогічних закладів вищої освіти створення 

умов і надання можливості для адаптації навчальних програм підготовки 

майбутніх учителів до нових викликів часу, до педагогічної діяльності в 

новій українській школі, яка передбачає орієнтацію на потреби учня в 

освітньому процесі, педагогіку партнерства, особистісно орієнтовані та 

компетентнісні методики навчання, діяльнісний підхід до навчання, що 

сприятиме розвитку у школярів ключових компетентностей, які стануть їм у 

нагоді в майбутньому. 

Так, засновники концептуальних засад реформування загальної 

середньої освіти наголошують, що у 2020 р. найбільш затребуваними на 

ринку праці будуть такі вміння особистості, як навчатися впродовж життя, 
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критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді тощо, 

саме тому, реалізація змісту загальної середньої освіти заснована на 

формуванні в школярів компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації особистості в суспільстві і можлива за умов створення нового 

освітнього середовища, у якому на допомогу вчителеві буде створено 

освітній портал з методичними та дидактичними матеріалами, українськими 

е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками й інтерактивними он-

лайн-ресурсами тощо [50]. 

Пріоритетною проблемою закладів вищої освіти педагогічного 

спрямування на етапі інтеграції України до європейського освітнього 

простору є підготовка вчителя нової генерації: сучасній школі потрібні 

вчителі, здатні забезпечити реалізацію творчого потенціалу учня [29, с. 4].  

В умовах модернізації системи освіти в Україні суттєво змінюються 

вимоги до професійної підготовки і діяльності вчителя початкових класів, 

оскільки «основою всіх перетворень в освіті має стати реальне знання 

потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку 

особистості» [60, с. 5]. Пошуки оптимальних шляхів професійної підготовки 

вчителів початкових класів проходять в контексті сучасних освітніх пара-

дигм (культурологічної, ціннісної, компетентнісної та ін.). 

Проблема підготовки вчителя була важливою завжди, її вирішенню 

присвятили низку праць зарубіжні та українські педагоги, зокрема 

А. Дістервег, Я. Коменський, К. Ушинський, Д. Дьюї, Г. Ващенко, 

В. Сухомлинський, М. Стельмахович та ряд інших. Вирішенню проблеми в 

контексті сучасних умов розвитку освіти присвячують свої дослідження 

знані психологи і педагоги, які розробляють проблему особистісно-

орієнтованого навчання і виховання на всіх рівнях освіти (І. Бех, 

О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Ільченко, В. Моляко, Н. Ничкало, О. Пєхота, 

Л. Пуховська, О. Савченко, Г. Сазоненко, В. Сєриков, О. Сухомлинська, 

В. Хайруліна, І. Якиманська), визначають шкалу цінностей в межах цієї 

парадигми (Г. Васянович, О. Вишневський, О. Сухомлинська та ін.), 
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професійні компетенції (Н. Бібік, І. Зязюн, Г. Падалка та ін.). Зокрема 

проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи актуалізована в 

дослідженнях Л. Коваль, Г. Пономарьової, О. Савченко, Л. Хомич та інших. 

Професійна підготовка визначається більшістю науковців як процес 

формування фахівця певної галузі діяльності, оволодіння ним певним родом 

занять, професією. Контент-аналіз наукових джерел свідчить про 

неоднозначність розуміння терміна «професійно-педагогічна підготовка». У 

зв’язку з цим проаналізуємо позиції вітчизняних і зарубіжних науковців 

щодо трактування цього феномену та сформулюємо власне бачення 

окресленого питання. 

За визначенням Н. Волкової, професійна підготовка – це оволодіння 

системою професійних знань, яку утворюють: загальнокультурні знання 

(знання про людину, її становлення, розвиток, розвиток у реальній 

соціокультурній дійсності; спеціальні знання з культурології, соціології, 

етики, естетики, економіки, права); психологічні знання (знання загальних 

характеристик особистості: спрямованість, характер, темперамент, здібності 

та ін.; особливостей перебігу психологічних процесів (мислення, пам'ять, 

уява та ін.); методів психологічного дослідження закономірностей навчання і 

виховання; особливостей засвоєння навчального матеріалу відповідно до 

індивідуальних та вікових характеристик; уміння застосовувати набуті 

знання в педагогічній діяльності; педагогічні знання (знання основних теорій 

формування і розвитку особистості, принципів педагогіки і психології, 

конструювання навчально-виховного процесу; розвиток педагогічної і 

психологічної науки, професійну підготовку, позитивні та негативні сторони 

своєї професійної діяльності, та ін.); знання з методики викладання 

предметів, методики виховної роботи, дидактики, знання педагогічної 

техніки. Науковець стверджує, що успішність професійної підготовки 

залежить від деяких положень, серед яких такі інтегральні показники: якість 

професійно значущих потреб і мотивів вибору педагогічної професії; рівень 

знань про сутності професії та професійної ролі педагога, структуру 
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педагогічної діяльності, здатність вирішувати комунікативні завдання, 

стабільність професійних інтересів; ступінь інтеріоризації професійних 

ролей, усвідомлення відповідальності за результати комунікативної 

діяльності; стан мобілізації (актуалізації) комунікативних знань, умінь і 

навичок та професійно значущих властивостей особистості, а також час 

адаптації до вимог професійної ролі педагога та до умов педагогічної 

діяльності; якість професійних установок («настрою») на взаємодію [12, 

с. 477]. 

Т. Сидоренко вважає, що професійно-педагогічна підготовка − це 

широка за своїм змістом категорія, яка ґрунтується на загальній підготовці 

особистості, інтегративна підсистема в цілісній соціальній системі, а тому 

вона, як уся підготовка у цілому, діалектично взаємопов’язана із суспільними 

процесами та явищами, які відбуваються сьогодні, і обумовлена законами 

суспільного розвитку. У ній подані разом професійні та людські якості 

вчителя. Це показник сформованості різних видів його професійно-

педагогічної підготовки, умова і результат ефективної педагогічної 

діяльності [71, с. 7]. Нам імпонує визначення І. Ісаєва, який розглядає 

професійно-педагогічну підготовку як міру та засіб творчої самореалізації 

особистості вчителя в різноманітних видах педагогічної діяльності та 

спілкування, спрямовану на засвоєння, передачу й створення педагогічних 

цінностей та технологій [22, с. 56]. Важливим аспектом професійної 

діяльності сучасного вчителя, на думку І. Беха, є поглиблене самопізнання, 

співвіднесення своїх особистісних особливостей з вимогами гуманістичної 

орієнтації у педагогічній взаємодії. Учитель повинен не тільки володіти 

професійними знаннями і вміннями, а й уміти творчо змінювати свою 

особистість на основі використання психологічних знань відповідно до 

морально-духовних цінностей суспільства з урахуванням власної 

індивідуальності [5, с. 5−6]. 

Професійна діяльність учителя початкових класів крізь призму 

виконуваних ним функцій усебічно розглядається в педагогічній науці. 
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Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» [55] визначає такі функції вчителя початкових класів: 

планування і здійснення освітнього процесу; забезпечення і підтримка 

навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині; 

створення освітнього середовища; рефлексія та професійний саморозвиток; 

проведення педагогічних досліджень; надання методичної допомоги колегам 

з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових 

класів закладу загальної середньої освіти; узагальнення власного 

педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті; 

оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної 

середньої освіти. Для кожної функції конкретизовано професійні 

компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Слід 

також зазначити, що потреби в удосконаленні змісту підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи пов’язані з різними аспектами її модернізації: 

переходом до реалізації нового Державного стандарту початкової освіти, 

підтримкою гуманізації освіти, ідей дитиноцентризму в навчанні, 

запровадження принципів компетентнісного та особистісно зорієнтованого 

підходів у навчанні молодших школярів, упровадженням інформаційних 

технологій у навчальний процес початкової школи [52]. 

Н. Теличко, аналізуючи дослідження різних аспектів професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, констатує наявність 

багатьох напрямів наукових пошуків вирішення проблеми формування 

педагога-майстра для роботи з молодшими школярами. Це формування 

національної свідомості та духовних цінностей у майбутніх учителів 

початкових класів; формування ергономічних компетенцій з урахуванням 

специфіки організації здоров’язбережувального навчально-виховного 

процесу на основі екологічної компетенції в майбутніх учителів початкової 

школи; формування інформаційної культури та підвищення професійної 

компетентності вчителів початкових класів з проблеми громадянського 

виховання; підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації 
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спілкування учнів у процесі розвивальних ігор, до особистісно-орієнтованого 

навчання молодших школярів, до проектування уроку, до організації 

проектної діяльності молодших школярів і діагностики їхнього розвитку та 

ін. [81, с. 77]. 

Аналіз положень сучасних науково-педагогічних джерел дає 

можливість запропонувати власне визначення поняття «професійна 

підготовка вчителя початкових класів». Це - спеціально організований 

освітній процес у закладах вищої освіти, що забезпечує набуття знань, умінь і 

навичок, неперервної практичної підготовки та формування на цій основі 

професійних компетенцій, необхідних для належного здійснення професійної 

діяльності в початковій ланці освіти. Відповідно, процес професійної 

підготовки майбутнього вчителя має певні етапи та повинен передбачати 

загальну, спеціально-професійну та особистісну підготовку студента. 

В сучасному суспільстві ХХІ століття беззаперечними цінностями 

визнано саморозвиток, самоосвіта, самопроектування, самореалізація та 

самоактуалізація особистості, які стали підґрунтям нової парадигми в 

педагогіці особистісно-орієнтованої освіти, тому традиційна система 

професійної підготовки вчителів, незважаючи на всі її позитивні надбання, не 

є достатньою для задоволення запитів сучасної педагогічної практики. В 

нових соціально-педагогіч¬них умовах наявна потреба у вчителях з яскраво 

вираженою творчою індивідуальністю, які орієнтовані на розвиток 

особистості кожного учня [58, с. 4]. 

У професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи 

великого значення набувають завдання реформи освіти. Це висвітлено в 

державних документах, зокрема – Концепція нової української школи, 2016, 

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

експериментального навчального плану початкової школи експерименталь-

них загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Змістовно-

методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за 
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програмою «Початкова школа: освіта для життя» від 01.09.2017 року № 1244; 

Державний стандарт початкової освіти (затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87), Концепція розвитку 

педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 

2018 р. № 776) тощо. 

Варто зазначити, що проблема формування готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності за реалізації Концепції «Нова українська 

школа» ще не була предметом спеціального дослідження. 

Нині найважливішим у підготовці майбутніх учителів початкової 

школи виступає не здобуття знань, вироблення вмінь та навичок, а 

формування компетенцій і компетентностей, якими визначатиметься основа 

реалізації професійного стандарту майбутнього вчителя, що буде особистим 

прагненням майбутніх фахівців. 

Саме компетентністно-орієнтований підхід до навчання закладено в основу 

концепції Нової української школи, який доповнюють: принципи 

дитиноцентризму та педагогіки партнерства, новий зміст освіти, а також 

сучасне освітнє середовище – безпечне, доступне та дружнє до дитини [50; 

49; 61]. 

У стандарті першого рівня вищої освіти, ступеня бакалавра, 

спеціальності 013 Початкова освіта (проект, 2016 р.) визначено метою 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО – формування в них професійної 

компетентності, завданнями професійної діяльності вчителя початкової 

школи є навчання, розвиток та виховання молодших школярів. 

Компетентнісний підхід – це спроба привести вищу освіту у відповідність з 

потребами ринку праці, запитами особистості й суспільства.  

Обговорення та дослідження компетентісного підходу з точки зору 

міжнародної спільноти та перспектив його впровадження в досвід 

української освіти висвітлюються в публікаціях Гриневич Л.М., Локшиної 

О.І., Ляшенка О.І., Овчарук О.В., Пометун О.І., Шияна Р.Б та ін. [49; 40; 41]; 

питання про впровадження окремих ключових компетентностей в навчально-



16 

виховний процес школярів розглядали Савченко О. Я., Бібік Н. М., 

Трубачева С. Е., Паращенко Л. І., Фрейман Г. О. та інші [47; 56; 66]. 

Компетенції закладаються в освітній процес вищої школи 

технологіями, змістом, стилем життя навчального закладу, взаємодією між 

викладачем та студентом. Тому і підготовка спеціалістів у вищій школі 

України повинна визначатися саме якістю державних освітніх стандартів, 

навчальних планів і програм, моделей випускників, а також ступенем 

кваліфікації викладацького складу, рівнем навченості студентів, станом 

виховної роботи і матеріально-технічної бази та соціально-побутових умов 

студентів і викладачів.  

Успіх реалізації усіх ланок педагогічної підготовки студентів 

визначається впровадженням у практику навчання нових підходів до його 

організації і сучасних педагогічних технологій. Розробляючи і 

впроваджуючи нові технології у навчальний процес університету, слід 

подбати про те, щоб змінити ставлення студентів до педагогічної роботи, 

стимулювати позитивну мотивацію і прагнення займатися позаурочною 

виховною роботою з повною віддачею сил і творчості, забезпечити ситуацію 

успіху для кожного студента. Розробка державних стандартів вищої 

педагогічної школи вимагає відповідного змістовного наповнення всіх рівнів 

підготовки фахівця з початкової ланки навчання. Тому майбутньому вчителю 

потрібно вміти знаходити інформацію та користуватися нею, застосовуючи у 

своїй роботі нові педагогічні технології, які існують у наш час.  

Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкових класів 

базується на його підготовці як високопрофесійного фахівця, який 

ознайомлений з сучасними світовими вимогами до навчально-виховного 

процесу школи першого ступеня, підготовлений до організації навчальної 

діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, що спрямована на 

розвиток кожної особистості, її підготовку до розв’язання завдань 

життєтворчості [60, с. 64].  
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Сучасний навчальний план, який відображає зміст професійної 

підготовки майбутнього спеціаліста, передбачає, що важливе місце в системі 

професійної підготовки вчителів належить дисциплінам психолого-

педагогічного циклу. 

Завданнями вивчення педагогічних навчальних дисциплін перш за все є 

підготувати майбутніх фахівців початкової освіти до розуміння проблем 

реформування та оновлення початкової освіти, ознайомити з основними 

проблемами початкової освіти нашої країни та інших країн світу; сформувати 

відповідальне ставлення до ролі вчителя-реформатора, прагнення 

поповнювати свої знання, підвищувати професійну майстерність; надати 

наукові знання про сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та 

механізми розв’язання педагогічних проблем; застосовувати теоретичні 

знання з курсу у педагогічній практиці та в процесі подальшої самоосвіти; 

виховувати відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до 

самовдосконалення; вміти організувати освітній процес, спрямований на 

удосконалення існуючої педагогічної системи тощо.  

Оволодіння педагогічними інноваціями, які базуються на психолого-

педагогічних, соціально-культурологічних та фахових знаннях, дозволить 

учителю досягти високого рівня майстерності у здійсненні виховання та 

навчання школярів.  

Одним із найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому 

етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання 

можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження 

інноваційних технологій навчання. На особливу увагу заслуговують питання 

інноваційної діяльності, творчого пошуку навчальних закладів, які готові до 

впровадження змін. 

Зміст поняття «формування готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності за реалізації Концепції «Нова українська школа» 

розуміємо як формування складного новоутворення під час професійно-
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педагогічної підготовки, якою охоплюються орієнтаційний, мотиваційний, 

змістовий, операційний, рефлексивні компоненти, якими забезпечується 

готовність до здійснення інноваційного підходу в освітньому процесі 

початкової школи. 

Із нашого погляду, формуванням готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності за реалізації Концепції «Нова українська школа» 

передбачається реалізація таких напрямів роботи: 

 ускладнення змісту освіти, його корекцію відповідно до вимог 

сучасності й суспільства; 

 забезпечення високого рівня реалізації освітніх стандартів у початковій 

школі; 

 забезпечення безперервного оволодіння педагогічними технологіями й 

реалізацією у власній педагогічній практиці інноваційних педагогічних 

надбань; 

 навчання впродовж життя. 

Однак у процесі формування готовності студентів до професійної 

діяльності, за реалізації Концепції «Нова українська школа», виникають такі 

перешкоди: 

 стереотипи суспільства щодо моделей освіти в початковій школі; 

 невідповідність зазначених принципів у Концепції «Нова українська 

школа» та їх практичній реалізації; 

 спотворення змісту основних положень Концепції «Нова українська 

школа» в суспільстві; 

 особистісні психолого-педагогічні бар’єри майбутніх учителів 

початкової школи. 

У зв’язку з реалізацією положень концепції «Нова українська школа» 

виникають суперечності щодо політики держави у сфері освіти, освітніми 

потребами сучасних загальноосвітніх навчальних закладів та недостатньою 

гнучкістю освіти в педагогічних ВНЗ, унаслідок чого багато випускників 

виявляються неконкурентоспроможними, оскільки спостерігається 
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відставання інтелектуального, творчого, науково-методичного їх рівня. Це 

викликає низку проблем, що впливають на професійне становлення фахівця, 

рівень навчання школярів. 

Саме тому процес підготовки нового вчителя початкової школи має 

відбуватися паралельно та в органічній взаємодії з процесом упровадження 

концепції «Нова українська школа» [4]. 

 Для формування готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності за реалізації Концепції «Нова українська школа» необхідно 

створити психолого-педагогічні умови, а саме: 

 забезпечити доступність студентів до сучасних освітніх інтернет 

платформ; 

 формувати педагогічно зрілу, творчу особистість майбутнього фахівця 

на основі вивчення практичного досвіду вчителів початкової школи, які 

працюють за програмами «Нова українська школа»; 

 підготувати майбутніх учителів до свідомого вибору педагогічних 

технологій та систем під час професійної підготовки [36, с. 147]; 

 формувати індивідуальний педагогічний стиль майбутнього фахівця; 

 формувати інклюзивну готовність у майбутніх учителів початкової 

школи для реалізація задатків і потенціалу всіх учнів класу, незалежно від 

стану здоров’я, рівня розвитку тощо [1, с. 40]; 

 створювати належну матеріально-технічну базу у вищі, з метою 

вироблення в майбутніх фахівців навиків роботи в сучасному освітньому 

середовищі початкової школи; 

 власним прикладом демонструвати навички упровадження в життя 

основних засад і принципів Концепції «Нова українська школа» 

(професорсько-викладацьким складом ЗВО, які забезпечують підготовку 

майбутніх учителів початкової школи); 

 завжди бути в оптимістичному настрої. 

У формулі Нової української школи провідне місце належить учителям 

нової формації, які перебувають в авангарді суспільних і освітніх 
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перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами 

сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі 

наставників, фасилітаторів, консультантів, менеджерів, мають академічну 

свободу, володіють навичками випереджувального проектного менеджменту 

(планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного 

забезпечення, оцінювання тощо), самостійно й творчо здобувають 

інформацію, організовують дитиноцентрований процес. 

У такий спосіб вони закладають надійне підґрунтя для навчання 

впродовж життя з метою особистісної реалізації. Нова місія педагога 

розглядається в контексті європейського професіоналізму зі збрееженням 

найкращих ментальних українських характеристик, європейського виміру 

педагогічних якостей [49]. 

Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності 

за реалізації Концепції «Нова українська школа» має базуватись на реалізації 

компетентнісно орієнтованих методик професійної освіти, із наскрізним 

запровадженням принципу дитиноцентризму й особистим прикладом 

упровадження в життя основних засад й принципів Концепції «Нова 

українська школа» професорсько-викладацьким складом закладу вищої 

освіти. Складна система підготовки майбутніх учителів початкової школи 

має стати визначальним кроком у реалізації реформи освіти, стверджуючи 

вислів: «Якщо професія стає способом життя, то ремесло перетворюється на 

мистецтво». 

На сьогодні ця проблема є досить актуальною та потребує подальшого 

визначення єдиних підходів до її теоретичного обґрунтування. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

2.1. Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно-

орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти 

 

Навчання в Новій українській школі, її ціннісно-світоглядна домінанта 

ґрунтується на постулатах педагогіки партнерства, позитивної психології та 

філософії дитиноцентризму, зокрема враховує суб’єктний досвід кожної 

дитини, забезпечуючи її гармонійний розвиток, сприяє збереженню 

психологічного здоров’я та радості пізнання, переживання позитивних 

емоцій для суб’єктивного благополуччя, надає можливості самоактуалізації 

тощо [65].  

Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями й прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 

освітнього процессу. 

Основним в освітньому процесі є орієнтація на потреби учня, на 

дитиноцентризм. Особистісно-орієнтована модель освіти, що заснована на 

ідеях дитиноцентризму, передбачає максимальне наближення навчання і 

виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів, 

забезпечення морально-психологічного комфорту, відмови від орієнтації 

освітнього процесу на середнього школяра  

Дитиноцентризм увійшов в історію виховання як педагогічна течія або 

особливий підхід до виховання дитини. Першим із педагогів-дослідників ще 

в XVII ст. найбільш повно здійснив фундаментальне теоретичне осмислення 

дитиноцентризму мислитель і засновник нової прогресивної педагогічної 

системи Я. А. Коменський (оскільки людини є частиною природи, то 



22 

розвивається вона за спільними з природою законами, значить і освітній 

процес повинен будуватися у відповідності із цими законами; обґрунтування 

принципу природовідповідності у вихованні дитини; найбільшого значення в 

навчанні потрібно надавати доцільним і раціональним методам навчання, які 

узгоджуються з природою дитини).  

В. Г. Кремень розглядає дитиноцентризм як гуманістично орієнтований 

підхід до формування нової людини [34].  

Переважна більшість сучасних педагогів-дослідників розглядають 

дитиноцентризм у контексті гуманізації освітнього процесу та тлумачать 

його як соціально-педагогічну модель освіти, системоутворювальною метою 

якої є створення умов для розвитку її природних задатків і здібностей. 

 Дитиноцентризм у сучасній освіті розглядається як один із чинників 

розвитку та якісного прориву в національній системі освіти. Виокремлення в 

кожній дитині її сутності та особливостей створює можливості для 

максимального наближення навчання і виховання цієї дитини до її 

конкретних здібностей. Загалом це і є те, що може і повинна робити школа – 

допомогти кожному пізнати себе, розвинутись на основі природних задатків. 

Сформована таким чином особистість у дорослому віці матиме більше 

можливостей для успішної самореалізації, що забезпечить динамічний 

розвиток суспільства на основі гуманізму й демократії. 

Джон Дьюї поставив дитину у центр педагогічної системи, указуючи на 

те, що дитина – сонце, біля неї і повинна обертатися вся освіта; інтереси 

дитини стають цінностями освіти й основою організації всіх освітніх 

процесів; виховання та навчання дитини повинні проходити без примусу та 

натиску. 

Актуальними для Нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:  

 відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу 

педагогічної творчості;  

 активність учнів в освітньому процесі;  

 орієнтація на інтереси та досвід учнів;  
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 створення навчального середовища, яке перетворює навчання на 

яскравий елемент життя дитини;  

 практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок 

особистого розвитку дитини з її практичним досвідом. 

Дитиноцентризм – модель виховання та навчання дитини, призначення 

якої розширення її життєвого шляху та саморозвитку, увага до системи її 

цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності 

[26]. 

Дитинство – це період інтенсивного фізичного й психічного розвитку 

особистості, протягом якого відбувається його підготовка до дорослого 

життя. 

Доступність всіх дітей молодшого шкільного віку до якісної початкової 

освіти належить до стратегічних пріоритетів реформи української школи, які 

передбачені законом «Про освіту», «Концептуальними засадами 

реформування середньої школи». Початкова школа раніше за інші рівні 

освіти стала об’єктом оновлення освітнього процесу на засадах 

дитиноцентризму, партнерства, врахування життєвих потреб дітей, 

розроблення нових Державних стандартів, освітніх програм, оцінювання 

навчальних результатів [69]. 

Відповідно переосмислено мету початкової освіти, яка виразно 

відображає дитиноцентровану особистісно зорієнтовану спрямованість 

початкової освіти.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості [32].  

Отже, базовими теоретичними положеннями конструювання змісту 

була реалізація принципу дитиноцентризму в усіх його вимірах і 

діяльнісного підходу. Втілення цих відомих положень на нормативно-

прикладному рівні відбувалось досить складно, адже було необхідно 
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врахувати не лише актуальні потреби сучасної дитини, а й закласти 

потенціал для її перспективного розвитку, готовності продовжувати навчання 

в базовій школі. 

Міжнародний і вітчизняний досвід показав, що найбільш 

продуктивним у наш час є підхід, коли у навчанні переважають 

інструментальні знання, що є основою засвоєння способів дій. Якщо освітні 

результати стають точкою відліку у визначенні змісту початкової освіти, тоді 

компетентнісний підхід, який використовувався і у попередньому ДС, стає 

засобом досягнення іншої якості освіти. 

Компетентнісний підхід не можна зводити лише до визначення 

діяльнісних результатів. Він покликаний зменшувати навантаження 

знаннєвого компоненту обсягу змісту. До речі, саме це було ключовою 

причиною стрімкого переходу на компетентнісні засади країн лідерів із 

шкільної освіти. Крім того, освоєння переваг компетентнісного підходу 

передбачає використання різних видів інтеграції. Грунтуючись на цьому, 

наша освітня програма «Світ, в якому я живу» побудована на інтегрованому 

змісті предметів і її реалізація здійснюється за допомогою авторської 

інтегрованої технології. 

Прокоментуємо науково-методичний потенціал авторської інтегрованої 

технології [90]. 

Засвоєння дошкільниками і молодшими школярами знань про людину 

та навколишній світ на інтегрованій основі відбувалося через інтегровану 

особистісно-орієнтовану технологію. «Від дитини – до навколишнього світу,  

від навколишнього світу – до дитини» – така головна мета інтегрованої 

технології, а також допомога дітям у виробленні цілісного бачення 

навколишнього світу та самих себе, самовизначенні відносно природи та 

суспільства, виборі певної життєвої позиції. Виробляючи цілісне бачення 

світу, дитина поступово розуміє, якою вона хоче і повинна бути, що для неї є 

головним у світі та найбільш важливим у житті. Дана технологія 

розглядається нами як цілісна система, загальною спрямованістю котрої є 
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різнобічний розвиток особистості дитини, формування основ цілісного 

сприйняття картини світу, правильного орієнтування в об’єктивній дійсності 

та успішної діяльності в ній. 

Інтегрована технологія являє собою комплекс взаємопов’язаних 

моделей. Зміст кожної моделі органічно інтегрується у зміст інших моделей, 

збагачуючи і доповнюючи їх. 

Перехід від однієї моделі до іншої визначається розвитком і 

розгортанням змісту попередніх у системі пізнання дитиною картини світу. 

Таким чином, змістом і структурою  загальної  моделі інтегрованої 

технології змісту освітньо-виховного процесу в дошкільних установах 

(загальноосвітніх школах І–ІІІ ступенів) закладаються закономірні переходи 

від часткових системних структур (особистості самої дитини та її 

безпосереднього оточення) до систем, які все більш повно відображають 

взаємодію дитини з навколишнім світом, що визначає її розвиток. 

Світоглядну модель ми розглядаємо як систему формування у 

дошкільника інтегрованої форми духовного освоєння дійсності, яка не 

зводиться лише до суми інформаційних одиниць про людину і навколишній 

світ, а припускає закладення основи ставлення до навколишнього світу, до 

самого себе, створення психологічних передумов гуманного будівництва 

мотивованої діяльності з опорою на біологічні та соціокультурні джерела 

розвитку мотиваційних основ образу світу. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Модель світогляду особистості 
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Я – особистість дитини – складається з уявлень внутрішнього і 

зовнішнього світу, тобто взаємозв’язку суб’єкта й об’єкта (відповідно - 

дитини й зовнішнього світу). Пізнання дитиною самої себе як суб’єкта 

пізнавальної діяльності і як особистості здійснюється в процесі її 

індивідуальної діяльності, практичної взаємодії та спілкування з іншими 

людьми. Глибина відображення дитиною своїх особистих якостей перебуває 

в тісному зв’язку зі змістом і рівнем розвитку цілісної інтегрованої 

діяльності. 

Уявлення про себе в дитини, що формуються в процесі засвоєння 

інтегрованих знань про людину та навколишній світ, характеризуються 

точністю, повнотою й різноманітністю відображених у них можливостей 

дітей. Слід відмітити при цьому, що якщо стосовно знань і умінь 

дошкільників  добре розвинуті і когнітивний, і афективний компоненти, то 

стосовно особистих якостей внутрішня організація когнітивного аспекту 

трохи відстає. 

В умовах інтегративного освітньо-виховного процесу відбувається 

активне самовиділення дитиною самої себе з середини, що дозволяє їй 

відчувати себе суб’єктом своїх фізичних і психічних станів, дій і процесів, 

переживати свою власну цілісність. Становлення образу самого себе в цих 

умовах обумовлюється широким охопленням у процесі пізнання картини 

світу соціально-культурних явищ, взаємодією з іншими людьми під час 

продуктивної діяльності. Ділові партнери сприяють виникненню й розвитку в  

дітей потреби  у визнанні, у діловому співробітництві, у взаєморозумінні та 

співпереживанні. 

В умовах інтегрованого освітньо-виховного процесу з метою 

оптимізації пізнання дітьми самих себе необхідно забезпечити їм насичені й 

змістовні контакти з іншими людьми, а також їх емоціонально-ціннісну 

забарвленість. 

 

 



27 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Модель життєвої компетентності дошкільника (молодшого школяра) 

Розвиток дитини в ході засвоєння нею інтегрованих знань про 

людину та навколишній світ – це особливий процес, що характеризується, 

перш за все, активним виникненням нових структур, нових елементів у 

самому розвитку   та установленням нових зв’язків між сторонами об’єкта. 

Цей процес детермінується інтеграцією практичної і теоретичної 

діяльності дитини. Проведені нами дослідження підтвердили важливість 

даного підходу до процесу формування особливої свідомості дитини. На 

кінець дошкільного й на початку молодшого шкільного віку в дітей 

формуються основи первісного світогляду,      що     характеризується 

високим рівнем пізнавальних потреб. У дітей виробляються первісні етичні 

категорії, формуються поняття добра і зла, бачення прекрасного навколо 

себе. 

Особливо виразно починає простежуватись супідрядність мотивів, 

обдумані дії переважають над імпульсивними. Формуються такі якості 

особистості, як наполегливість і вміння перемагати труднощі, почуття 

обов’язку відносно інших людей. Поведінка все більш виступає у формі 

правила або норми, тобто опосередковується певними уявленнями, 

з’являється прагнення керувати своїми діями. Цей ступінь розвитку 

співпадає з виникненням розуміння свого обмеженого місця в системі 

суспільних відносин, а також можливостей своїх дій. Відбувається 

перетворення зовнішнього плану дій у внутрішній. 
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Рушійною силою психічного розвитку дитини в даному випадку ми 

вважаємо інтегроване засвоєння картини світу, що становить більш 

широке, порівняно з традиційною дошкільною та початковою освітою, 

поле для виявлення і реалізації можливостей особистості дошкільника. Ці 

можливості поширюються в напрямку універсальності як ключового 

орієнтира людського розвитку. Навчання утворює зону ближнього 

розвитку, паралельно завдячуючи і зону більш віддаленого розвитку 

дитини, що забезпечує рух її внутрішніх процесів.    Інтегрований    підхід     

до засвоєння картини світу спирається в основі своїй на дозріваючі 

психічні функції дошкільника. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Модель розвитку та життєтворчості дошкільника, молодшого школяра 
 

Загальна картина навколишнього світу – це цілісний образ світу. 

Форми відображення: донаукова (міфологія, релігія), наукова (філософія та 

галузеві науки), ненаукова (мистецтво). 

У результаті взаємопов’язаного засвоєння знань із окремих галузей 

суспільної свідомості утворюється нова інтегрована конструкція, що якісно 

відмінна від її складових елементів. Цілісність такої структури знань, як уже 

відмічалось, залежить від рівня відповідності знань психолого-віковим 

особливостям дітей. 

У плані виявлення дидактичних особливостей інтегрованих знань, що 

складають цілісний образ світу, ми бачимо інтеграцію як дидактичний стан, 
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який виражає закономірності об’єктивного світу та обумовлює освітньо- 

виховний процес у цілому. 

Отже, Нова українська школа працює на засадах особистісно-

орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі наша інтегрована технологія 

сприяє максимальному врахуванню прав дитини, її здібностей, потреб та 

інтересів, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. 

Ідеї дитиноцентризму є основою багатьох педагогічних систем та 

наукових теорій різних часів. 

 

2.2. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до побудови 

освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства 

 

На сучасному етапі розвитку української держави помітно зросла увага 

до наукових досліджень, спрямованих на удосконалення професійної 

підготовки майбутнього вчителя. Сучасна педагогічна наука спрямована на 

реформування системи освіти в Україні. Зміна життєдіяльності суспільства і 

розширення міжнародних зв’язків потребує від сучасної освіти підвищення 

рівня майбутніх фахівців, формування і розвитку психологічно грамотних і 

висококваліфікованих педагогів, орієнтованих на особистість у навчанні й 

вихованні учнів. 

Актуальність теми обумовлена стратегічними завданнями державної 

політики, окресленими Законом України про освіту, Концепцією Нової 

української школи, відповідно до якої процес навчання та виховання повинен 

бути орієнтований на ефективне оволодіння знаннями, різнобічний розвиток 

особистості студента, формування ініціативної і дієздатної людини з яскраво 

вираженою творчою індивідуальністю, самостійного громадянина 

демократичного суспільства. Сучасна система вищої педагогічної освіти 

спрямована на підготовку вчителя-професіонала, фахівця високого рівня, 

педагога-лідера, педагога-організатора, який буде працювати творчо, 

займатися інноваційною освітньою діяльністю. Пошук нових підходів до 
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підготовки сучасних фахівців початкової школи стає предметом вивчення 

представників педагогічної, психологічної та філософської науки України та 

інших країн світу. 

Відповідно до змісту концепції „Нової української школи” метою 

повної середньої освіти є виховання, розвиток і соціалізація цілісної 

особистості, що займатиме активну громадську позицію, що здатна буде до 

критичного мислення та діятиме згідно із морально-етичними принципами, 

що зможе змінювати навколишній світ та працюватиме на благо своєї 

держави [31]. У зв’язку з цим основна увага зосереджується на створенні 

сприятливої обстановки для кожної дитини, її вихованні як вільної, 

повноцінної особистості, за рахунок формування між учителем, учнями та 

батьками партнерських відносин.   

Проблема професійної готовності майбутніх педагогів має широке 

висвітлення в теорії і практиці, є предметом дослідження вчених у різних 

галузях сучасної науки (О. О. Абдулліна, Л. М. Ахмедзянова, І. Д. Бех, 

І. М. Богданова, Г. О. Гаєвський, А. Д. Ганюшкін, І. А. Зязюн, Г. Г, Кіт, 

Н. В. Кічу, З. Н. Куплянд, М.Ф. Ломонова, А. Ф. Ліненко, В. Г. Орищенко, 

Т. Ю. Осипова, А. В. Семенова, Т. І. Сукенко, О. . Цокур, О. Я. Чебикін, 

О. М. Яцій. 

Особливе місце у підготовці майбутніх фахівців початкової школи 

науковці відводили педагогіці партнерства, яка стала актуальною в період 

реформування сучасної освіти. Дослідженням цього напряму в педагогіці 

займалися такі відомі педагоги ХХ століття, як А. С. Макаренко, 

В. О. Сухомлинський, Ш. А. Амонашвілі, В. А. Караковський, 

С. М. Лисенкові, В. Ф. Шаталов та інші. 

Проблему визначення персонального шляху кожного учня в освіті у 

тісній співпраці з учнем та його батьками досліджують сучасні педагоги 

вищої школи, психологи та вчителі (О. Вишневський, Б. Вульфов, 

К. І. Грабовська, Ю. В. Демчик, І. Є. Каньковський, Т. С. Кравчинська, 

А. Підмазко, А. А. Пуліна, Н. В. Тарапака, Д. М. Фабіанський, Л. Л. Хоружа, 
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А. В. Хуторський, Г. С. Юзбашева). 

Саме тому мета Нової української школи полягає у вихованні, 

всебічному розвитку і соціалізації особистості, що здатна до життя у 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення та навчання протягом всього життя, що здатна буде до 

критичного мислення та діятиме згідно із морально-етичними принципами, 

готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності 

та громадської активності [31]. 

Для досягнення поставленої мети необхідно змінити підходи до 

виховання і навчання дитини. Перш за все нові умови життя передбачають 

таке виховання, яке б забезпечило формування особистісних якостей та 

характеру дитини не під впливом страху чи примусу, а на основі власного 

світогляду, особистої волі та розуму, власної віри. А це можливо тільки в 

тому випадку, коли її виховання від самого початку буде відбуватися в 

умовах свободи як в школі, так і в сім’ї. Світогляд дитини закладається саме 

так. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні 

якості. Тому так важливо досягти балансу між цими двома соціальними 

групами. Отже, зрозуміло, що в умовах вільного життя потрібна нова 

методика виховання, якою стала так звана «педагогіка співробітництва», 

тобто педагогіка партнерства. 

В Українському педагогічному словнику Гончаренка С. У. подано таке 

визначення даного терміну: «педагогіка співробітництва – це напрям 

педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на 

демократизацію й гуманізацію педагогічного процесу» [15].  

Педагогіка партнерства, співпраці, співробітництва – напрям 

педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на 

демократизацію педагогічного процесу [85]. На думку Ш. О. Амонашвілі, 

основне завдання педагогіки партнерства – зробити дитину добровільним 

соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, 

навчанні, становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного 
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процесу, дбайливим і відповідальним за цей процес, за його результати [2, 

с. 47] Сутність означеного підходу визначалась створенням та організацією 

учителем міжособистісної взаємодії, яка б змінювалась в „оптимістично-

гуманній атмосфері”, і вимагала б від нього майстерності та вміння 

ефективно спілкуватися.  

Педагогіка співробітництва передбачає відкриття, довірливе ставлення 

дітей до дорослих у школі й у родині. Педагогам не можна сварити дітей з 

батьками. Учитель не повинен скаржитися батькам на дітей у щоденниках, 

розпалювати змагання між батьками, надавати відомості успішності за 

місцем роботи батьків. Педагогіка співробітництва пропонує такі прийоми, за 

яких кожен учень почуває себе особистістю, відчуває увагу вчителя до себе. 

Педагогами-новаторами доведено, що робота з використанням ідей 

педагогіки партнерства дає вражаючий результат – у навчальному закладі 

створюється сприятливий психологічний клімат, формується високий рівень 

внутрішньої мотивації учнів до навчання, сам процес навчання 

оптимізується, як наслідок цього, з’являється висока якість знань усіх учнів. 

До основних принципів педагогіки співробітництва належать: 

1) повага до особистості; 

2) доброзичливість та позитивне ставлення; 

3) довіра у стосунках; 

4) діалог – взаємодія – взаємоповага; 

5) принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання всіх домовленостей); 

6) розподілене лідерство [31]. 

Дослідження останніх років доводять, що створення партнерських 

стосунків між учасниками освітнього процесу вимагають перш за все 

виключення авторитаризму та будь-яких проявів влади вчителя над учнями. 

Педагог разом із учнями та батьківським колективом повинні разом іти до 

спільної мети. При цьому у такій формі взаємовідносин ніхто із учасників не 

повинен панувати над іншими, а авторитет учителя повинен будуватися 
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виключно на переконанні учнів у чеснотах та компетентності свого 

наставника. 

У процесі реалізації цього напряму педагогіки спільна діяльність 

учителя і учнів повинна ґрунтуватися на взаєморозумінні та гуманізмі, на 

єдності їх інтересів та прагнень. Учитель має стати другом, сім’я – 

залучатися до побудови освітньої траєкторіє дитини. Педагогіка партнерства 

визначає такий спосіб співпраці між педагогом і дитиною, який не залишає 

поза увагою різницю в їхньому життєвому досвіді, знаннях та вміннях, але 

при цьому передбачає безумовну рівність у праві на повагу, доброзичливе 

ставлення та взаємну вимогливість. Крім того партнерські стосунки між 

усіма учасниками навчально-виховного процесу повинні будуватися на 

засадах толерантності.  

Визначення змісту та мети виховання толерантності молодших 

школярів потребує попереднього аналізу функцій толерантності. У 

Андрієвської В. В. ми знаходимо характеристику мирозабезпечувальної, 

регулятивної та психологічної функцій толерантності. Так, 

мирозабезпечувальна функція визначає багатомірність середовища й різних 

поглядів; забезпечує гармонійне мирне співіснування носіїв інших 

релігійних, національних або культурних відмінностей. Регулятивна функція, 

на думку дослідника, дає змогу стримувати ворожість у поєднанні з 

позитивною реакцією, представляє конструктивний вихід із конфліктних 

ситуацій, орієнтує відносини на дотримання рівних прав, поваги та свободи. 

Психологічна функція стає основою для нормалізації психологічної 

атмосфери в групі, суспільстві, формує та розвиває етнічну, національну 

самосвідомість, підтримує й розвиває самооцінку особистості. Учена також 

иокремлює комунікативну та орієнтаційно-евристичну функції, які, на його 

думку,  існують у межах індивідуальної моралі, оскільки толерантність дає 

змогу зрозуміти того, з ким спілкуєшся, а також оптимізує процес 

спілкування.  У межах суспільної моралі дослідник виділяє гносеологічну,  

прогностичну та превентивну функції [3]. У дослідника Андрієвської В. В., 
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крім вищевказаних функцій толерантності, можна знайти характеристику 

таких функцій, як: виховна, креативна, феліцитологічна. Так, виховна 

функція забезпечує передачу досвіду позитивної соціальної взаємодії і 

досвіду людства в цілому; є зразком організації життєдіяльності в соціумі; 

забезпечує успішну соціалізацію; розвиває етичне розуміння, 

співпереживання, вміння лояльно оцінювати вчинки інших; розвиває 

готовність до спілкування, співпраці й розуміння; дає можливість встановити 

конструктивне спілкування з представниками різних груп,  іншого 

світогляду; забезпечує збереження та перебільшення культурного досвіду 

групи, етносу, суспільства. Креативна функція забезпечує можливість 

творчого перетворення навколишньої дійсності; створює умови для 

безпечного вияву дивергентності, творчої активності. Феліцитологічна 

функція дає змогу відчути щастя від спілкування з іншими представниками й 

усвідомлення своєї індивідуальності,  від визнання особистості групою і 

світом у  цілому.  Виділяють також гуманітарну, ідентифікаційну функції 

толерантності й функцію соціальної адаптації. Соціально-адаптивна функція 

толерантності значуща, оскільки реалізується в процесі рефлексії 

особистості, а гуманітарна засновується на формуванні ціннісних орієнтацій 

та інтересів людини «з метою розвитку духовно багатої особистості, що вміє 

протистояти авторитаризму і не людяності» [28]. 

Толерантна поведінка  виявляється в позитивному ставленні до себе – 

почутті власної гідності та вмінні поважати гідність інших людей, незалежно 

від національної,  етнічної,  релігійної і соціальної приналежності та 

індивідуальних особливостей;  здатності до самопізнання та саморозвитку;  

позитивному ставленні до інших та доброзичливому ставленні до світу. Саме 

тому сім’я показує зразок та закладає основи толерантних відносин.  

Дослідники В. Маралов,  В. Ситаров,  А. Козлова пропонують розпочинати 

формувати толерантність у дошкільному віці через тренування і розвиток 

витримки,  у молодших школярів –  через формування елементів 



35 

толерантності,  у підлітковому і старшому шкільному віці – через розвиток 

толерантності. 

У молодшому шкільному віці (2-4 класи) орієнтація дітей у своїй 

поведінці на дорослих замінюється орієнтацією на колектив ровесників.  Все 

більшого значення для розвитку дитини набуває її спілкування з 

однолітками, де засвоюються відносини дружби, лідерства. Переважає 

гомосоціальний характер спілкування [14]. 

Глибокі знання, високодуховна ерудиція стимулюють виникнення 

різнобічних інтересів у вихованців, а наявність естетичних почуттів 

допомагає вчителеві не лише зрозуміти, а й відчути переживання учнів, 

розібратися у внутрішніх мотивах поведінки дітей, піднятись у ставленні до 

учнів на рівень «розумних почуттів» [14]. 

Як зазначає О. Я. Савченко, гуманізація – це олюднення виховних 

відносин, визнання цінності дитини як особистості, її прав на волю, щастя, 

соціальний захист як людини, розвиток і вияв його здібностей, 

індивідуальності. Людинознавча природа вчительської праці, її різнобічність 

і не завжди передбачуваність зумовлюють особливу роль особистих якостей 

учителя. Без любові до дітей не може бути справжнього вчителя. "Спершу 

люблю, а потім навчаю" [67]. 

На думку О. В. Вишневського, гуманізація особистості – це передусім 

самогуманізаця, аспект і результат власної діяльності. Учений зазначає, що 

добрі та людяні стосунки засвоюються дитиною як норма життя. Слова Т. Г. 

Шевченка „Раз добром нагріте серце вік не прохолоне” вказують на одвічний 

закон гуманістичного виховання: атмосфера добра формує добру людину, 

авторитарність і жорсткість – сприяють розвитку мізантропічних рис у її 

характері, бо немає в раба вищого прагнення, ніж стати деспотом [11]. 

На думку І. Беха, у вихованні в особистості гуманних цінностей 

істотним є відношення, яке складається між спонукою за емоційним 

переживанням і об’єктом цього переживання. Завдання педагога – 

спрямовувати методичну роботу на формування у вихованця суб’єктивної 
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значущості самої моральної вимоги, яка поєднується у внутрішньому плані з 

узагальненим завданням про об’єкт емоційного переживання. Тоді, 

наприклад, милосердя й характеризуватиме моральність особистості. 

Морально-духовне виховання неможливе без відповідного ідеалу, за яким 

твориться модель особистості. Досягнення такої моделі вимагає від 

особистості спрямованої роботи над собою, подолання внутрішнього опору, 

який буває доволі сильним. Тому особистість має максимально активізувати 

всі свої внутрішні резерви, спрямувати їх у практичне русло. Тільки за цієї 

умови вона зможе виховати в собі орієнтир до постійного морально-

духовного піднесення [7].  

Ж. Маценко зазначає, що гуманність є складним гармонійним 

поєднанням певних психічних та особистісних якостей людини і визначає 

такі складові вияву духовності: потребово-ціннісний компонент, що містить 

духовні потреби та духовні ціннісні орієнтації; пізнавально-інтелектуальний 

компонент, який представлений такими особливостями розумової сфери, як 

спостережливість, допитливість, глибина, самостійність, критичність 

мислення; вольовий компонент духовності (цілеспрямованість, 

наполегливість, самовладання, саморегуляція); учинково-діяльнісний 

компонент духовності – здійснення духовного саморозвитку і духовної 

діяльності; гуманістичний компонент духовності – ставлення людини до 

будь-якої форми життя як вищої цінності; естетичний компонент духовності 

– прагнення людини до краси [44]. 

На думку Хуторського А., найбільш успішно вирішує проблему 

навчання дітей по-різному той педагог, який знає і володіє набором різних 

методів, форм, інноваційних технологій освіти. Від такого вчителя потрібне 

безперервне переосмислення своїх дій і позицій, для нього стає звичною 

ситуація освітньої невизначеності [87]. 

Під час навчання батькам та дитині потрібно виробити звичку 

обговорювати вдома та у школі, яким шляхом краще рухатися, що потрібно 

для досягнення успіху, які кроки матимуть найкращий результат; не боятися 

вносити корективи до інноваційної освітньої траєкторії, враховуючи 
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розвиток школяра і розкриття у нього нових здібностей і навичок. Учень 

спільно з батьками і вчителями повинен навчитися оцінювати результати 

своєї роботи, а в разі невдач – вміти проаналізувати і самостійно визначити 

помилки. 

Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-

орієнтованої моделі освіти. У рамках даної моделі вчителі будуть 

максимально враховувати права кожної дитини, її здібності, інтереси та 

потреби, таким чином реалізуючи на практиці принцип дитиноцентризму 

[31]. 

Проектування сьогодні розглядається як важлива складова педагогічної 

діяльності тому, що саме за рахунок врахування психолого-педагогічних 

аспектів проектування вдається створити соціально-педагогічне середовище, 

в якому буде розкрито особистісний розвиток кожного учасника, будуть 

створені умови для творчої активності всіх членів колективу та їх 

індивідуального саморозвитку [18]. 

Одним із видів педагогічного проектування розвитку особистості учня 

є індивідуальна освітня траєкторія. У свій час різні підходи до трактування 

даного терміну запропонували у своїх наукових працях П.Антошкіна, 

С.Воробйова, А.Гаязов, Н.Зверєва, С.Ізюмова, В.Лоренц, Л.Мягкоход, 

Н.Суртаєва, А.Хуторський, М.Утепов та інші. 

Багато педагогів визначає індивідуальну освітню траєкторію як 

цілеспрямовану освітню програму, що забезпечує учню позиції суб’єкту 

вибору, інші – вважають, що це набір конкретних дидактичних і методичних 

засобів, що забезпечують розвиток учня, який ґрунтується на його 

індивідуальних та вікових особливостях [24].     

На думку Тарапаки Н. В., індивідуальна освітня траєкторія – це 

персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного учня в 

освіті. У тісній співпраці з учнем та його батьками кваліфікований вчитель 

повинен визначити основні здібності, нахили, таланти дитини. І лише з 

урахуванням побажань школяра, скласти особливий індивідуальний план 

дитини [80]. 
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Суб’єктами проектування виступають учень і вчитель. При чому образ 

учителя – збірний, тому що учень виступає в таких парах: учень – класний 

керівник,   учень – учитель-предметник, учень – психолог [80]. 

Індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу кожного студента в освіті. Під особистісним 

потенціалом студента тут розуміється сукупність його здібностей: 

пізнавальних, творчих, комунікативних. Процес виявлення, реалізації і 

розвитку цих здібностей студентів відбувається в ході освітнього руху 

студентів по індивідуальних траєкторіях. Будь-який студент здатний знайти, 

створити або запропонувати свій варіант рішення будь-якої задачі, що 

відноситься до власного навчання. Студент зможе просуватися по 

індивідуальній траєкторії у тому випадку, якщо йому будуть представлені 

наступні можливості: вибирати оптимальні форми і темпи навчання; 

застосовувати ті способи навчання, які найбільш відповідають його 

індивідуальним особливостям; рефлексивно усвідомлювати отримані 

результати, здійснювати оцінку і коригування своїй діяльності [33]. 

Побудова індивідуальної освітньої траєкторії у навчальній діяльності 

майбутніх учителів засобами педагогіки співробітництва – це суттєвий 

внесок у підготовку сучасного вмотивованого фахівця Нової української 

школи. Цей напрямок науково-дослідницької діяльності взаємозбагачує 

викладача вищої педагогічної школи та її випускників, розкриває 

перспективи для формування майстрів педагогічної справи. 

Подальшого дослідження потребує кваліфікована підготовка 

майбутніх фахівців початкової школи до побудови освітньої траєкторії 

дитини засобами педагогіки партнерства. 

 

2.3. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

 

Не викликає сумнівів, що наразі в сучасному суспільстві актуальним 

видається питання щодо ролі системи освіти в майбутньому держави. 

Відповідно створено Концепцію Нової української школи, де зазначено, що 
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вітчизняна освіта потребує реформування. У цьому контексті  постає 

проблема, пов’язана зі значними змінами в системі навчання в Україні. 

Зокрема, першочерговим завданням є кардинально змінити систему 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. Відомо, що запроваджено 

перехід до компетентнісно-орієнтованої моделі, яка визначає основним 

пріоритетом навчання формування ключових компетентностей на всіх рівнях 

освіти. Проте ж особливароль у суспільному розвитку належить фаховій 

підготовці вчителя. Адже саме від цього залежить, як відбуватиметься 

становлення особистості молодших школярів в навчально-виховному 

середовищі. Тому важливим є формування професійної компетентності 

вчителя, а особливо вчителя початкової школи, який закладатиме ключові 

компетентності майбутніх учнів. Науковці зазначають, що професійна 

компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, способів мислення, яківизначають здатність майбутнього 

вчителя успішно здійснювати професійну діяльність [72].  

Очевидним є той факт, що у професійній діяльності самевчитель 

виступає активним суб’єктом спілкування. Він повинен надавати та 

отримувати інформацію від учнів, колег та батьків, уміти налагоджувати 

контакти з ними. Відтак важливою складовою професійної компетентності 

вчителя є комунікативна, а одним із першочергових завдань вищої школи є її 

якісне та системне формування. 

Варто зазначити, що в науковому обігу маємо значну кількість 

розвідок, які висвітлюють питання підготовки майбутнього вчителя до 

комунікативної діяльності. Зокрема, проблему педагогічної взаємодії 

досліджували І.Бех, А. Бойко, А. Бодальов, С. Гончаренко, В. Кан-Калик, 

В. Сухомлинський, О. Федій та ін.; поняття педагогічної комунікації 

висвітлили Н. Бутенко, О. Жирун, М.Заброцький, С. Левченко та ін.; 

структуру комунікативної компетентності майбутнього вчителя зазначили 

Н. Бібік, Н. Волкова, Ю. Вторнікова, С. Петрушин, О. Савченко та 
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ін.; питання формування комунікативної культури вчителя відбито у працях 

таких науковців, як-от: Н. Гез, Т. Голанд, М. Лазарєва та ін.; технології 

розвитку комунікативних умінь вчителя дослідили А. Дубаков, Г. Бушуєва, 

А. Капська, О. Мерзлякова, Д. Хумест та ін.; формування комунікативної 

культури майбутніх учителів початкової школи вивчали Є. Овсяннікова, 

Т. Федоренко. Таким чином, аналіз наукової літератури доводить, що наразі 

спостерігаємо  посилення уваги в колі науковців до проблеми професійної 

підготовки вчителя, зокрема її комунікативної складової. Однак попри 

значний пласт наукових розвідок все ж спостерігаємо низку протиріч у 

сучасному суспільстві. По-перше, не викладає заперечень, що вимоги 

сучасного суспільства до вчителя, який буде здатен професійно здійснювати 

педагогічну комунікацію, та реальний професійно-педагогічний рівень 

комунікативної компетентності випускника вищого навчального закладу не 

відповідають одне одному. По-друге, не на відповідному рівні розроблено 

педагогічні технології та створено умови щодо якісного та системного 

формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя у вищому 

навчальному закладі. По-третє, маємо значну прогалину між дидактичним 

потенціалом мовних дисциплін у формуванні комунікативної компетентності 

майбутнього вчителя й недостатнім його використанням у практиці 

професійної підготовки сучасних спеціалістів.  

Актуальність нашого дослідження пов’язана з тим, що зміни в сучасній 

початковій школі зумовлюють пошук нових напрямів методико-лінгвістичної 

підготовки студентів, вимагають її оновлення та вдосконалення. Відповідно 

до сучасних вимог компетентнісний підхід вважають певною методологією, 

яка впливає на професійну підготовку фахівців. Не викликає сумніву теза про 

те, що компетентнісний підхід є важливим для процесу модернізації вищої 

освіти в Україні. Відповідно актуальним сьогодні видається висвітлення його 

основних положень у контексті вдосконалення професійної підготовки 

вчителів початкових класів. 
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Світові тенденції глобалізації, соціально-економічні трансформації в 

Україні висувають нові вимоги до професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. У цьому контексті беззаперечною є роль 

вітчизняної системи освіти, яка повинна забезпечити формування ключових 

компетентностей майбутніх спеціалістів. Так, з’ясовано, що термін 

«компетентність» походить від латинського слова competens, що в перекладі 

означає «належний» «відповідний». Компетентість у навчанні вітчизняні та 

зарубіжні науковці розглядають як інтегрований результат, який передбачає 

поряд з накопиченням класично визначених стандартів педагогічної науки 

(маємо на увазі знання, уміння й навички), формування здатності в майбутніх 

спеціалістів практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності у 

відповідній сфері. Аналіз наукової літератури доводить, що в сучасній 

педагогічній науці немає єдиної чіткої класифікації щодо компетентностей, 

якими мають оволодіти майбутні фахівці. Так, проблему компетентнісного 

підходу в освіті досліджували такі вчені: Бібік Н., Ващенко Л., Єрмаков І.,  

Локшина О., Савченко О., Пометун О., Овчарук Л., Хомський Н., 

Хуторський А. та інші. Однак попри те, що все ж існує низка досліджень, у 

яких висвітлено різні аспекти підготовки вчителів до професійної діяльності, 

все ж дедалі гостро постає проблема якості та відповідного рівня підготовки 

майбутніх  спеціалістів в контексті сучасної системи освіти.  

Комунікація (від лат. сommunіco – робити спільним: ділитися, наділяти, 

обмінюватися, радитися, повідомляти, спілкуватися, приєднувати, зв’язувати, 

з’єднувати, брати участь) – це процес та стан взаємодії людини з внутрішнім 

і зовнішнім світами, на основі яких «Я» усвідомлює себе, відкриває та 

актуалізує свою онтологічну, аксіологічну основу через знаходження й 

визначення себе в «іншому». «Іншим» може бути «Я», «Ти», «Воно», «Ми», 

що об’єктивується в людях, природі, суспільстві, культурі, космосі, божестві, 

тексті, комп’ютері тощо [13]. Варто зауважити, що здебільшого категорію 

«комунікація» ототожнюють з категорією «спілкування». Однакнизка вчених 

все ж розмежовує ці поняття. Відомо, що будь-яка комунікація є 
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спілкуванням, але не кожне спілкування – комунікацією, тобто існують певні 

ситуації, коли спілкування індивідів відбувається без комунікативних 

зв’язків. У такому випадку цей процес є психічною діяльністю, яка 

спрямована на себе. У педагогічному словникові С. Гончаренка поняття 

комунікації висвітлено, як «риса особистості, здатність її до спілкування з 

іншими людьми, товариськість. Формується в процесі життя й діяльності 

людини в соціальній групі» [15, с. 58].  

Варто зазначити, що професійно-педагогічна комунікація як 

специфічний процес взаємообміну інформацією у системах «людина – 

людина», «людина – комп’ютер», «людина – комп’ютер – людина» є засобом 

здійснення професійної діяльності вчителя. Успішність цього процесу 

залежить від рівня комунікативної компетентності фахівця. Сучасні вчені 

стверджують, що комунікативна компетентність – це таке інтегральне 

особистісне утворення, яке поєднує усвідомлене розуміння вчителем цінності 

комунікативної діяльності, теоретичну і практичну готовність до її 

кваліфікованого виконання. Комунікативна компетентність по-перше, 

ґрунтується на спеціальних професійних знаннях та фахових уміннях, а, по-

друге, на здатності здійснювати взаємообмін інформацією з учнями, 

батьками, колегами, адміністрацією, працівниками освіти тощо.  

У контексті трактування поняття професійно-педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

важливим видається дослідження С. Скворцової. Вчена визначає професійно-

комунікативну компетентність вчителя початкової школи як інтеграційне 

особистісне утворення, що відбивається у процесі педагогічної комунікації з 

молодшими школярами, батьками та колегами та як здатність застосовувати 

досвід комунікативної діяльності на практиці [74].  

Теоретичний аналіз наукових джерел доводить, що наразі відсутній 

єдиний підхід щодо визначення структурних компонентів комунікативної 

компетентності вчителя. Вкрай мало наукових досліджень, де б чітко та 

системно було б висвітлено питання структури комунікативних якостей та 
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послідовності реалізації їх у комунікативних уміннях. Отже, маємо низку 

наукових розвідок, у яких учені висловлюють свій погляд щодо цього 

питання та розглядають різні структурні компоненти комунікативної 

компетентності. Так, С. Скворцова у своїх дослідженнях пропонує структуру 

комунікативної компетентності, яка складається з п’яти компонентів: 

1) індивідуально-особистісний (успішність комунікації безпосередньо 

залежить відпевних особистих якостей, необхідних для спілкування); 

2) мовленнєвий; 3) інтерактивно-практичний (ця складова відбиває певні 

аспекти взаємодії між людьми); 4) полікультурний (відповідно до цієї 

складової відбувається взаємодія між різними народами і культурами, що є 

особливо актуальним в умовах глобалізації сучасного суспільства; 

5) предметно-інформаційний (забезпечує уміння працювати з інформацією, 

що надає можливість фахівцям бути компетентним та 

конкурентоспроможним на ринку праці [74].У цьому контексті важливими 

єнаукові розвідки К. Касярум, яка взяла за основу функціональний підхід у 

використанні засобів комунікації.У своєму дослідженні вчена виокремлює 

мотиваційний, когнітивний, мовленнєвий, невербальний, інформаційний, 

рефлексивний компоненти у структурі комунікативної компетенції 

магістрантів педагогічних спеціальностей [25]. Проте А. Кунцевська 

стверджує, що комунікативна компетентність містить такі компоненти, як-от: 

комунікативність (здатність встановлювати й підтримувати необхідні 

контакти з іншими людьми); володіння змістовною інформацією та вміння 

оперувати нею; здатність до партнерської взаємодії та досягнення 

взаєморозуміння. Вона наголошує, що комунікативна компетентність 

учителя визначається трьома складовими: когнітивною (знання про 

педагогічну комунікацію); операційною (реалізація знань на практиці); 

мотиваційною (ставлення до комунікативної сфери власної діяльності) [83, 

с. 35]. 

У цьому питанні також необхідно враховувати, що професійно-

педагогічна комунікативна компетентність майбутнього вчителя має більш 
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глибинні джерела, які тісно пов’язані з особистісними рисами педагога, 

мотивами його діяльності, особистісними соціокультурними та 

комунікативними чинниками, ціннісними орієнтирами. У цьому контексті 

видається можливим дійти висновків, що комунікація є основою всієї 

педагогічної діяльності. Тому формування комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи відповідно до сучасних вимог 

суспільства є одним із головних завдань вищих навчальних закладів 

педагогічного спрямування.  

У контексті питання щодо комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи важливо зазначити педагогічні умови 

формування цієї здатності. Одна із головних умов – це формування у 

майбутніх учителів ціннісного ставлення до професійно-педагогічної 

комунікації як засобу педагогічної праці. Не менш важливою умовою є 

використання у процесі вивчення психолого-педагогічних та мовних 

дисциплін діалогічних форм і методів роботи, системи комунікативних 

ситуаційних задач, соціально-психологічного тренінгу. Це сприятиме 

формуванню комунікативної здатності; реалізації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії учасників навчального процесу як своєрідного тренінгу 

комунікативних умінь.  

Насамперед варто враховувати, що студенти спеціальності «Початкова 

освіта» вивчають комплекс предметів лінгвістичного циклу, серед яких 

«Сучасна українська літературна мова з практикумом», «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Методика викладання української мови, 

літературного читання», «Основи культури і техніки мовлення», «Дитяча 

література». Безперечно вивчення цих предметів, за умови якісної 

підготовки, безумно сприяє формуванню комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. Проте варто зазначити, що особливе 

місце в системі фахової підготовки вчителів початкових класів належить 

дисциплінам саме мовознавчого циклу. У цьому контексті важливим 

видається вивчення розділу «Лексикологія» в межах курсу «Сучасна 
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українська літературна мова з практикумом». Тут студентам запропоновано 

для вивчення основні теми. Окрім цього,  відповідно до навчальної програми 

з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) передбачено 

вивчення мовних норм, серед яких відповідно є й лексичні норми. Таким 

чином, у результаті вивчення зазначених дисциплін студенти повинні 

засвоїти теоретичний матеріал, знати чинні лексичні норми української мови, 

вміти розмежовувати слова за належністю до груп лексики за семантичними 

відношеннями, вживати у мовленні слова різних груп, розрізняти питомі 

українські слова та іншомовні, визначати групи слів за стилістичним 

вживанням, визначати зміни, що відбулися в лексичному значенні слів, у 

словниковому складі мови, користуватися лінгвістичними словниками тощо. 

Відомо, що згідно з новими тенденціями, упродовж декількох останніх 

років відбувається значне скорочення аудиторних годин. Значну частину 

матеріалу за робочими програмами розподілено на самостійне опрацювання. 

Однак не викликає заперечень теза про те, що саме цей матеріал варто було б 

вивчати в межах аудиторної роботи. Зокрема, важливим є опрацювання 

матеріалу саме на лекції, де студентам ґрунтовно висвітлили б теоретичну 

складову цієї важливої теми. У процесі викладання таких дисциплін перед 

викладачем постає завдання не тільки надати наукову лінгвістичну теорією, а 

насамперед виробити навички практичного використання мови як засобу 

спілкування. Тому не меншої вартості мають і практичні заняття, на яких 

необхідно застосовувати різні види робіт та завдань щодо вироблення 

практичних навичок студентів. З таких причин в сучасному освітньому 

просторі дедалі більше уваги приділяється впровадженню інноваційних 

педагогічних технологій. Одне з чільних місць поміж них посідає технологія 

розвитку критичного мислення. Адже сьогодні суспільству необхідно мати 

вчителя, який здатен до самоосвіти й саморозвитку, уміє використовувати 

набуті знання для творчого розв’язання проблем, опрацьовувати  науково-

методичну інформацію. Таким чином, завданням викладачів вищих 

навчальних закладів є розвиток у студентів такого типу мислення, який 
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забезпечить йому можливість адекватно оцінювати нову інформацію, 

здатність застосування нових знань на практиці. Відповідно – це здатність 

чітко усвідомити, яка лексема не відповідає нормам сучасної української 

мови, вміння самостійно обрати нормативний варіант та аргументувати 

правильність вибору.  

Одним із ефективних методів у процесі вивчення цього розділу є 

презентація. Такий спосіб взаємодії студента і викладача полегшує 

сприйняття навчального матеріалу, дає поштовх до формування конкретних 

уявлень, точних понять. Викладач за допомогою мультимедійної презентації 

концентрує увагу студентів на основних лексичних поняттях, 

супроводжуючи показ поясненнями та в такий спосіб стимулює до 

пізнавальної діяльності. Презентації дають можливість краще усвідомити 

структуру матеріалу, створити умови для запам’ятовування, висвітлити 

зв’язок теорії з практикою, розкрити суть та закономірність певних мовних 

явищ.  

Варто наголосити, що в процесі проведення заняття актуальними щодо 

формування комунікативної здатності є інтерактивні методи навчання, як-от: 

«мікрофон», «мозковий штурм», «коло ідей», «акваріум», «велике коло», 

незакінчені речення тощо. Досить ефективними  видаються також: робота в 

парах, групах; проведення евристичних бесід, дискусій тощо; створення 

презентацій, проведення комунікативних тренінгів. Використання на 

заняттях таких методів навчання сприятиме реалізації напрямів словникової 

роботи, зокрема: розширенню, активізації та уточненню словникового запасу 

студентів. 

Удосконалення змісту методико-лінгвістичної підготовки студентів 

шляхом посилення його професійно-педагогічної спрямованості, 

загальноосвітньої та загальнокультурної орієнтованості має охоплювати як 

традиційні навчальні дисципліни, так і нові курси. Варто наголосити, що не в 

повній мірі відповідають новим вимогам до сучасної професійної освіти й 

навчальні посібники, за якими навчаються студенти. Переважно вони 
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побудовані традиційно і мало спрямовані на компетентнісну підготовку 

майбутніх спеціалістів. Сьогодні вища школа потребує підручників нового 

покоління, побудованих на інноваційних засадах.  

Варто зауважити, що у численних наукових джерелах зазначено, що 

комунікативна здатність людини нерозривно пов’язана з іншими фаховими 

компетентностями або складовими професійної підготовки, зокрема такими, 

як-от: мовленнєва (аудіювання, говоріння, читання, письмо); мовна (знання, 

уміння, навички та здатність їх застосовувати на всіх мовних рівнях); 

дискурсивна (комунікативні вміння, пов’язані з умовами реалізації окремих 

мовленнєвих функцій); соціокультурна та соціолінгвістична (здатність 

використовувати у спілкуванні соціокультурні та соціолінгвістичні реалії); 

стратегічна (здатності студентів до самостійного навчання та 

самовдосконалення, до адекватної оцінки та самооцінки; бажання 

спілкуватися, слухати, розуміти інших). У цьому контексті важливим є 

зауважити, що виникає потреба посилення фахової підготовки студентів 

спеціальності «Початкова освіта» з предметів мовного циклу. Водночас це 

питання набирає актуальності в період становлення української державності 

та націєтворення, формування загальноєвропейського освітнього простору. 

Однак аналіз навчальних планів для спеціальності «Початкова освіта» 

доводить, що згідно з новими тенденціями упродовж декількох останніх 

років відбувається значне скорочення саме аудиторних годин, зокрема й 

годин щодо вивчення лінгвістичних дисциплін. Відомо, що значну частину 

матеріалу (приблизно 70 % відсотків)  за робочими програмами розподілено 

на самостійне опрацювання. На нашу думку, вивчення мови, зокрема її 

фонетичних, лексичних та граматичних особливостей, повинно здебільшого 

відбуватися в межах аудиторної роботи. Не викликає сумніву, що такі 

тенденції у вивченні рідної мови, не можуть сприяти формуванню зазначених 

складових комунікативної компетентності. Як наслідок, спостерігаємо 

низький рівень мовної грамотності серед сучасних студентів, зокрема типові 

помилки в мовленні студентів.. Однак саме дотримання цих норм є одним із 
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показників відповідного рівня комунікативної компетентності. Тому варто 

було б більш глибоко дослідити стан професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів спеціальності «Початкова освіта» в Україні.  Однозначно, що це 

питання потребує винесення його на широке обговорення. Адже саме ці 

фахівці закладатимуть основи комунікативної здатності майбутнього 

покоління. Не потребує доведень, що  потрібна модернізація педагогічної 

системи освіти. Відповідно сьогодні видається актуальним визначити такий 

шлях розвитку, в результаті якого рівень вітчизняної освіти відповідав би 

європейським стандартам. Однак не варто при цьому скасовувати всі 

надбання та досвід вітчизняної педагогіки вищої школи. 

 

2.4. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх 

фахівців  початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як 

основи національної ідентичності 

 

У сучасних умовах стає необхідним посилення культуротворчої ролі 

освіти, з'являється новий ідеал "людини культури", який володіє 

загальнокультурною компетентністю, що визначає його активну 

життєдіяльність, здатність орієнтуватися в різних областях соціального й 

професійного життя, гармонізує внутрішній світ і відносини із соціумом.  

Концепцією «Нової української школи» передбачено вивчення 

ключових компетентностей, яких кожен потребує для особистої реалізації, 

розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий 

успіх протягом усього життя. Однією з десяти ключових компетентностей є 

обізнаність та самовираження у сфері культури – здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, 

досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає 

глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.  
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Вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх 

вихованців, саме тому, проблема формування загальнокультурної 

грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завжди буде актуальним 

питанням у підготовці фахівців початкової освіти. 

Проблему формування ключових компетентностей майбутніх вчителів 

розглядали такі науковці як О. Савченко, С. Гончаренко, І. Тараненко, 

В.Ковальчук, Н. Кузьміна, Л. Мітіна. Питання  формування естетичної 

культури особистості розглядали науковці С. Кононанець, Л. Масол, 

Н. Миропольська, О. Отич, О. Рудницька та ін.. 

Формування обізнаності та самовираження у сфері культури 

реалізується через опанування майбутніми учителями  загальнокультурної 

компетентності. 

Одним з завдань виховання здобувачів освіти є формування 

загальнокультурної компетентності, що припускає орієнтацію в 

першоджерелах культури – творах художньої літератури, народної творчості, 

музичного, образотворчого, театрального мистецтва, музейних експозиціях, 

творах якщо не наукової, то хоч би науково-популярної літератури. У зв'язку 

із цим можна сказати, що культурологічний аспект – найважливіший підхід 

сучасної освіти у вихованні молодшого школяра. 

Сучасні реалії часу вимагають розширення освітніх потреб молодших 

школярів при вивченні предмету образотворче мистецтво. Головна мета 

освіти   зводиться сьогодні не лише до набуття учнями об’єму знань, умінь і 

навичок, визначених програмою. Вона значно ширша та глибша і полягає у 

забезпеченні умов для розвитку особистості з активним самостійним творчим 

мисленням, яка відчуватиме потребу шукати істину не лише науковими 

засобами, а й також із вірою в можливості духовного пізнання світу. Йдеться 

про формування у підростаючого покоління тих фундаментальних начал, 

котрі мали неперехідне значення для стимулів людського життя та діяльності 

і в основі яких лежить загальнокультурна компетентність та загальнолюдські 

цінності. 
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Загальнокультурна компетентність визначається як здатність учня 

аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, 

орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, 

застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські 

цінності. 

Аналіз сутності поняття «загальнокультурна компетентність» та його 

зіставлення з декларованим навчальними програмами, змістом початкової 

освіти дав змогу виокремити три групи компетенцій, які важливо формувати 

у дітей молодшого шкільного віку: мовленнєві (уміння точно висловлювати 

думку українською, російською та англійською мовами; здатність до 

словесної творчості; уміння будувати речення; багатство словникового 

запасу; уміння пояснити сутність слова, його походження); комунікативні 

(уміння вести діалог; уміння вислухати людину під час ведення діалогу; 

уміння толерантно висловити думку під час діалогу); культурні (знання 

народних пісень; знання народних танців; знання і володіння прислів'ями, 

приказками, лічилками; знання народних ігор; знання певних традицій). 

Зміна парадигми зі «знанієцентризму», тобто прагнення освітнього 

закладу дати школярам раціональне знання, на парадигму 

культуровідповідності і культуротворчості освіти дає шанс забезпечити 

освоєння усіма суб’єктами навчально-виховного процесу гуманітарних і 

культурних цінностей ("культуроцентризм") [6, С. 3-5]. 

Формування загальнокультурної компетентності забезпечується 

засобами практично усіх навчальних предметів. Воно відбувається у процесі 

реалізації затвердженого МОН України цілісного змісту освіти початкової та 

основної школи.  

Аналіз навчальних програм, вивчення змісту матеріалу, що 

пропонується учням з навчальних дисциплін, дає підстави стверджувати: 

формуванню загальнокультурної компетенції у найбільшій мірі сприяють 

такі дисципліни: українська мова та література, зарубіжна література, 
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іноземні мови, історія України, географія, етика, музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, основи безпеки життєдіяльності.  

Саме тому, підготовка майбутнього вчителя початкової школи має на 

меті не тільки досконало оволодіти знаннями з навчальних предметів, а й 

набути вміння та навички з формування загальнокультурної та інших 

компетентностей засобами навчальних предметів. 

Перед навчальними закладами України стоїть важливе завдання –- 

виховання справжнього громадянина й патріота країни. Основною метою 

виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу. Нашим дітям будувати майбутнє, та 

щоб впевнено орієнтуватися в житті, щоб стати освіченим і творити 

майбутнє нації, діти повинні знати минуле народу, культуру, традиції, звичаї. 

Предки залишили нам у спадщину величезне багатство, і наш обов'язок – не 

тільки не втратити нічого з неоціненних скарбів, а й примножити їх і 

передати наступним поколінням, а головне – не розучитися творити, як 

творили наші предки. 

У сучасних чинних програм загальноосвітньої початкової школи   

недостатньо розкрито цілісне бачення художньої діяльності як засобу 

патріотичного виховання учнів. Дуже слабкий зв’язок уроків образотворчого 

мистецтва з іншими навчальними дисциплінами. Не знайдено ще 

правильного сполучення вивчення технологічних процесів з виконанням 

трудових операцій при виготовленні вмотивованих, естетично привабливих 

малюнків, які б викликали зацікавленість молодшого школяра трудовим 

процесом як творчою діяльністю. 

Не забезпечується єдність розумових та практичних дій при виконанні  

завдань, які б сприяли розвитку, вдосконаленню та виникненню нових типів 

мислення. Тому учні оволодівають лише виконавськими навичками без 

достатнього їх осмислення. У результаті учні: а) не бачать суспільної оцінки 

наслідків власної праці; б) часто не мають можливості творчо працювати, 
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займатись винахідництвом; в) не сприймають завдання як бажане, не 

відчувають необхідності в його виконанні. 

Таким чином, педагогічно організована праця дітей має величезні 

можливості для їх громадянсько-патріотичного виховання. У художній 

діяльності створюються великі можливості для розвитку в дітей 

цілеспрямованості, наполегливості, волі, вищих людських почуттів і кращих 

моральних якостей. Проте цілком очевидно, що ці можливості можна 

використати по-різному, залежно від того, наскільки педагог знає розвиваючі 

можливості праці і володіє вміннями реалізувати їх у повсякденній 

педагогічній роботі. 

Одним із найбільш ефективних засобів формування загальнокультурної 

компетентності під час навчального процесу можна назвати інтегрований 

урок як таку форму роботи, яка у повній мірі забезпечує створення 

узагальненої системи знань про різні сфери культури. Підвищена 

результативність пояснюється тим, що інтеграція забезпечує наявність умов, 

необхідних для інтелектуальної праці учнів. Вони отримують унікальну 

можливість проникати «в різноманітні складності й тонкощі, деталі й 

суперечності речей, фактів і явищ» (В.Сухомлинський) [78, с. 164].  

Проблема інтегрованого навчання та виховання є важливою для 

розвитку творчої особистості школяра, для активізації його пізнавальної 

діяльності, для виявлення здібностей, для формування навичок самостійної 

роботи.  

Я. А. Коменський зазначав: «Все, що знаходиться у взаємозв’язку, 

повинно викладатися у такому ж взаємозв’язку» [21, с. 38]. Інтегрований 

підхід у навчанні сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду учнів, 

творчому розвитку в аспекті вибраної тематики, формуванню інтересу; 

розвиває уміння, навички, самостійність дітей. 

Особливу роль відіграють інтегровані уроки, побудовані на основі 

змісту інтегрованих курсів «Технології», «Мистецтво». Ці заняття 

передбачають включення ігрових форм, методів, проблемних ситуацій, що 
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сприяє активізації мислення, уяви, розвитку зорового й слухового 

сприймання, інтересу до вивчення даної теми. У результаті порівняльного 

аналізу чинних програм для початкової школи нами встановлено, що 

мистецтво має широкі можливості для інтеграції окремих його тем зі змістом 

таких навчальних предметів, як: «Я і Україна», «Образотворче мистецтво», 

«Читання», «Технології».  

Експериментальне дослідження педагогічних умов патріотичного 

виховання учнів початкової школи засобами мистецтва показало, що 

внаслідок поетапного включення дітей до використання та відтворення форм 

народного мистецтва напрямок формування патріотизму як якості 

особистості відчувався від елементарних проявів національної свідомості до 

самостійного творчого пошуку в галузі народного мистецтва.  

Так, у 16% учнів експериментального класу і 28% учнів контрольного 

класу має низький рівень сформованості патріотизму як якості особистості. 

До середнього рівня відноситься 45% учнів експериментального класу і 53% 

– учнів контрольного. Високого рівня сформованості патріотизму досягли 

39% учнів експериментального класу і лише 19% учнів контрольного класу.  

Наприкінці експериментального дослідження стало очевидно: у процесі 

використання розробленої нами експериментальної методики формування 

патріотизму на уроках мистецтва в учнів експериментального класу 

порівняно з контрольним значно підвищився рівень розвитку відповідних 

практичних умінь і навичок. Це свідчить про ефективність застосовуваного 

напрямку роботи.  

Результати проведеного аналізу підтверджують відповідність 

розроблених нами педагогічних умов формування національної свідомості і 

патріотизму реальному навчально-виховному процесу початкової школи. 

Нами доведено, що впровадження їх у практику управління навчально-

виховним процесом при вивчення навчальної дисципліни «Мистецтво» 

сприяє збагаченню емоційної, мотиваційної, когнітивної сфер, що стимулює 

самовираження у практичній творчій діяльності. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Відродження національної системи виховання треба починати з 

національного відродження майбутніх учителів, пробудження їхньої 

національної свідомості, гідності, поглиблення знань з історії рідного краю, 

фольклору, літератури, мистецтва, знання рідної мови, її культурно-

історичних функцій. Успіх реалізації програми національного виховання в 

Україні буде значною мірою залежати від того, як педагог зуміє 

перебудувати свої взаємовідносини в навчально-виховному процесі на основі 

співробітництва і співдружності, творчого мислення і педагогічного пошуку, 

розуміння особистості учня. 

Підготовка студентів до національного виховання учнів початкових 

класів – це організація навчально-виховного процесу студентів, що створює 

умови для виявлення і формування творчої індивідуальності особистості 

майбутнього вчителя початкових класів; набуття ним необхідного мінімуму 

знань, умінь і навичок для успішного результату майбутньої виховної 

діяльності національної спрямованості. З метою з’ясування готовності 

студентів до національного виховання учнів молодших класів нами було 

запропоновано анкетування студентів випускних курсів факультету 

дошкільної та початкової освіти. В анкетуванні взяли участь 50 студентів 

випускних курсів Миколаївського державного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Проведений нами порівняльний аналіз програм на півдні і на заході 

України за дисциплінами педагогічного циклу засвідчив, що їх зміст суттєво 

відрізняється. Так, у програмах педагогічних дисциплін педагогічних 

факультетів півдня України не закладено повною мірою формування 

проективних умінь щодо здійснення національного виховання в початковій 

школі. Взагалі питання організації та планування національного виховання в 

початковій школі недостатньо висвітлюється у програмах вищих 

педагогічних навчальних закладів півдня України, що потребує більш 

глибокого дослідження даної проблеми, пошуку шляхів для більш 

ефективної підготовки майбутніх фахівців початкової школи до 
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національного виховання учнів. 

У Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського здійснюється навчання студентів за напрямом 

підготовки 013 Початкова освіта. Неодмінним напрямком формування 

особистості майбутнього вчителя початкової школи є набуття фахових та 

предметних компетентностей. Навчальна дисципліна «Образотворче 

мистецтво з методикою навчання» є курсом, який спрямований не тільки на 

оволодіння методикою викладання цього предмету у початковій школі, а й на 

формування загальнокультурної грамотності майбутнього педагога. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими предметними компетентностями: здатність малювати з натури з цілю 

здобути систематичні знання з курсу основ образотворчого мистецтва;  

володіння основами теорії (композиція, перспектива, світлотінь, колір); 

здатність до опанування кольором як засобом відтворення натури і 

декоративної виразності, елементами теорії кольору, прийоми і послідовність 

виконання акварельного живопису, техніка роботи гуашшю; здатність 

виконувати декоративні  малюнки з виготовленням ескізів, з оформленням 

навчального приладдя; володіння  основами композиції у створенні образу, 

вираження ідейного задуму і передачі смислового зв'язку в малюнку; 

здатність застосовувати методи та порядок підготовки й виконання 

сюжетного малюнка і послідовність процесу роботи над композицією на 

задану тему; здатність виконувати творчі завдання за власним  задумом. 

Студенти неодноразово приймають учать у конференціях та методичних 

семінарах, досліджують проблемні питання з методики викладання 

образотворчого мистецтва на сучасному етапі розвитку освіти. Одним з 

напрямів виховної роботи є підготовка та проведення виставок творчих робіт 

студентів.  Неодноразово у рамках вивчення курсу студенти відвідують 

Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна та 

знайомляться з експозицією творів, яка включає живопис, скульптуру, 

графіку та декоративно-ужиткове мистецтво. Участь у такій роботі підвищує 
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творчу активність студентів і надає їм усвідомлення свого індивідуального 

креативного потенціалу та причетності до загальної культури і мистецтва. 

Такі форми та методи роботи сприяють розвитку індивідуальних 

творчих здібностей студентів, їхніх естетичних смаків і розширенню 

інтелектуального та духовного рівнів на основі вивчення культурної 

спадщини українського народу та народів світу. Це допомагає всебічно та 

раціонально підготувати студентів до творчої діяльності в умовах сьогодення 

та сформувати загальнокультурну грамотність майбутнього вчителя 

початкової школи.  

Результатом вивчення курсу «Образотворче мистецтво з методикою 

навчання» є підготовленість студентів до викладання образотворчого 

мистецтва у початковій школі, їхнє володіння основними методичними 

прийомами, розуміння провідних психічних процесів, особливості роботи з 

обдарованими дітьми тощо. 

Отже, основним принципом, що має визначити загальнокультурну 

грамотність майбутніх вчителів початкової школи в умовах незалежної 

України, повинно стати врахуванням кращого культурно-мистецького 

досвіду минулого, його конкретне використання в межах принципово нового 

періоду історії. Саме цей підхід сприятиме формуванню всебічно розвиненої 

особистості, яка має жити й працювати в умовах третього тисячоліття. 

Навчальна дисципліна «Образотворче мистецтво з методикою навчання» є 

одним із головних засобів формування загальнокультурної грамотності 

майбутнього вчителя початкової школи. Вивчення здобутків культури та 

мистецтва різних часів, знайомство з видатними художниками та їхніми 

творами підвищують рівень освіченості майбутніх педагогів та сприяють 

формуванню загальнокультурної грамотності. 
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РОЗДІЛ 3. 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

3.1. Формування математичної грамотності майбутніх фахівців 

початкової освіти 

 

В умовах сьогодення у математичній освіті відбулись серйозні зміни: 

математичні моделі явищ природи, технічних і економічних процесів стали 

більш повноцінними, точніше та глибше відображають природу речей. 

Завдяки цьому, математика перетворилася з методу обчислень у метод 

досліджень. 

В останні роки підвищився інтерес вчених до проблеми формування 

математичної грамотності. Розвідки даної проблеми здійснили Я. Гаєвець, 

Н. Глузман, Л. Коваль, А. Коломієць, М. Левшин, Є. Лодатко, 

М. Овчіннікова, С. Скворцова та ін. 

Важливо зазначити, що зараз триває активне обговорення результати 

PISA з математики, яке вже оприлюднено на сайті Міністерства освіти і 

науки України. (PISA (Programme for International Student Assessment) – це 

всесвітнє дослідження якості освіти, в якому Україна вперше взяла 

повноцінну участь у 2018 році). Серед українських учнів не змогли досягти 

базового рівня з математики – 36 %, а у середньому в Європі –  23,9 %. 

При цьому, PISA не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої 

програми, а оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, 

уміння та навички в реальному житті. Це дослідження показує слабкі та 

сильні сторони освітньої системи. 

Усі зазначені аспекти та суперечності визначають актуальність теми 

дослідження, що зумовлено: 

 необхідністю модернізації структури і змісту математичної освіти, 

способів і форм її організації у ЗВО; 
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 потребою вдосконалення методики розвитку критичного мислення і 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання 

математики у Новій українській школі. 

Багато труднощів у засвоєнні математики виникають, по-перше, через 

невідповідність знань математичним поняттям; по-друге, через відсутність 

логічної послідовності уведення загальних математичних понять у шкільні 

курси; по-третє, спричинені непідготовленістю вчителя до такого складного 

психологічного процесу, як формування математичних уявлень і понять, що 

виступають фундаментом математичної грамотності. 

Враховуючи особливість математики як науки та навчального предмета 

можна усвідомити, що основою вдосконалення методичної системи курсу 

математики може виступати математична культура, яка по відношенню до 

математичної грамотності її системою більш високого порядку. 

Під «математичною грамотністю» найчастіше розуміють: 

 розпізнавання проблеми , що виникає у навколишній дійсності; 

 формулювання цієї проблеми мовою математики; 

 вирішення проблеми на основі використання математичних знань та 

методів; 

 формулювання та запис остаточних результатів вирішення проблеми 

[39; 48; 82; 20]. 

Таким чином, математична грамотність педагога визначає наявність 

необхідних знань та відомостей, вміння правильно застосовувати 

математичні терміни, вирішувати математичні задачі та завдання.  

Ми також переконані, що не можна говорити про математичну 

грамотну особистість, яка не володіє у достатньому обсязі математичними 

знаннями. 

Це дозволяє нам зробити висновок, що формування математичної 

грамотності – це цілеспрямований процес, який здійснюється протягом 

всього періоду навчання; процес оволодіння системою математичних знань, 

умінь, навичок; набуття досвіду математичної, пізнавальної, комунікативної, 
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творчої, емоційно-вольової діяльності, необхідних для успішного навчання і 

виховання учнів, а також самостійного оволодіння новими математичними 

знаннями і досвідом для майбутньої професійної діяльності. 

За переконанням С. Березіна, під математичною грамотністю 

розуміють уміння правильно використовувати математичні терміни, 

наявність необхідних знань і відомостей для виконання роботи (проблеми) у 

конкретній предметній області [20]. 

Такий підхід підтримує О. Чашечнікова, проте на її думку дане поняття 

має також складатися не лише із термінологічної грамотності, а й правильної 

математичної мови (усної та письмової), обчислювальної та графічної 

культури [88]. 

Даний факт ми вважаємо особливо важливим, оскільки він дозволяє 

нам структурувати математичну грамотність як самостійну складову 

математичної культури майбутнього вчителя. 

Крім того, важливо визначити трансформацію поняття «математична 

грамотність»: у сучасному змістовому наповненні переважають дієві 

математичні знання, уміння та здатність їх використовувати з метою 

задоволення зростаючих потреб мислячих, креативних і зацікавлених у 

зростанні якості життя громадян XXI сторіччя. Це, в свою чергу, є доказом, 

що математична грамотність є складовою математичної компетентності 

педагога. 

Розв’язання цього завдання вимагає від закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку фахівців початкової освіти формування у них 

математичної компетентності як складової загально-професійної 

компетентності. У цьому випадку остання виступає системою більш високого 

порядку. Це визначено характером професійної діяльності вчителя, яка 

охоплює його культуру; знання науки, на який базується навчальний предмет 

та методики навчання цієї науці. 
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Отже, використання системного підходу дозволяє виокремлювати 

елементи загальної системи, властивості і функції яких визначаються їх 

місцем в межах цілого. 

Математична грамотність складається з фундаментальних 

математичних ідей та математичної компетентності. Математична 

компетентність є основою математичної грамотності.  

До математичних умінь належать уміння: математичного мислення; 

математичного аргументування; математичного моделювання; постановки та 

розв’язування математичних задач; презентації даних; оперування 

математичними конструкціями; математичні спілкування; використання 

математичних інструментів, що, в свою чергу, є засобами математичного 

моделювання [8; 38; 39]. 

Таким чином, математична грамотність особистості проявляється у 

свідомому застосуванні нею знань і навичок у практичних цілях, при 

поясненні явищ повсякденного життя, при проведенні дослідження чи 

обробки одержаних даних. Крім того, суттєвою умовою формування 

математичної грамотності є вироблення вмінь самостійної математичної 

діяльності. 

Розглянемо один з напрямів формування математичної грамотності 

більш детально. 

Теоретичний курс математики у професійній підготовці майбутніх 

педагогів покликаний дати глибокі знання з основ предмета, логіки його 

побудови. Окремі теми курсу спрямовані саме на вивчення способів 

означення понять. Проте знання самих означень не є достатньою умовою для 

формування в майбутніх учителів умінь вводити нові поняття здобувачам 

початкової освіти. Це пов’язано з тим, що не всі поняття можуть подаватися 

молодшим школярам за допомогою наукових означень чи правил. 

Це дозволяє нам зробити висновок, що однією із важливих умов 

формування понять майбутніх педагогів є вдосконалення організації 

освітнього процесу у сучасних закладах вищої освіти. При цьому для 
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діагностування рівня сформованості понять можна використати різноманітні 

завдання на означення поняття. 

Розглянемо декілька прикладів з курсів «Математика» і «Методика 

навчання математики у початковій школі» для студентів спеціальності 

013 Початкова освіта, що викладаються у вигляді загального курсу у 

Миколаївському національному університеті імені   В. О. Сухомлинського. 

Крім того, при формуванні математичних понять доволі часто 

використовуємо родові та видові відношення. Так, означення через 

найближчий рід і видову відмінність відбувається так: спочатку для поняття 

відшукується найближчий рід, а потім вказується ознака (при цьому часто не 

одна), що відрізняє обумовлений предмет від інших предметів цього ж роду. 

Наприклад, при вивченні змістової лінії «Геометричні фігури та тіла» 

визначаємо прямокутником як «паралелограм (найближчий рід), у якого всі 

кути прямі (видова відмінність)». 

Означення «квадратом називають чотирикутник, у якого всі сторони 

рівні» є неправильним, тому що є найближче родове поняття «прямокутник», 

а тому правильним буде таке означення: «квадратом називають прямокутник 

(найближчий рід), у якого всі сторони рівні (видова відмінність)». 

Неправильним та необґрунтованим є намагання студентами і молодими 

вчителями-випускниками вищих закладів освіти надавання математичним 

поняттям наукових означень, які вони опрацювали у курсі методики 

навчання математики у ЗВО, але не враховуючи, що молодші школярі не 

готові до засвоєння наукових означень. 

Проте використанні висловів: «знайти суму двох чисел», «суму двох 

чисел 5 та 3 помножити на число 9», «щоб знайти невідомий доданок, треба 

від суми відняти відомий доданок» є більше дієвими та ефективними, ніж 

означення типу «Доданками називаються компоненти дії додавання», 

оскільки при цьому формується й закріплюється розуміння понять доданка 

та суми.  

Важливо зазначити, що існує багато понять, що використовуються при 
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вивченні інших освітніх галузей. Так, наприклад, таке поняття як 

«температура» використовуються у природничій освітній галузі, проте на 

уроках математики вчителі також використовують ці знання (температура 

вище нуля – додатнє число («на вулиці тепло»), нижче нуля – від’ємне число 

(«мороз»). 

Крім того, застосування інтегрованого підходу є також важливою 

умовою реалізації Концепції Нової української школи. 

Ми погоджуємося із висновками Г. Шульги щодо використання 

інтегрованого підходу у формуванні математичних понять майбутніх 

педагогів. 

Для формування навичок інтегрувати різнопредметні поняття і 

вироблення методики інтеграції знань дослідниця пропонує використовувати 

технологію гронування (знаходження зв’язків між окремими поняттями), яку 

спрямована на стимулювання мислення про зв’язки між окремими 

поняттями, а також для стимулювання мислення тоді, коли тема ще 

недостатньо вивчена, або для підведення підсумків вивченого, як спосіб 

графічного зображення нових понять і уявлень [89, с. 158]. 

Іншим важливим чинником формування математичної грамотності 

майбутніх учителів початкових класів є дотримання правильної 

математичної мови, яка, на відміну від літературної, має бути лаконічною та 

істинною. 

Хочемо визначити найбільш типові помилки у математичному 

мовленні педагогів та студентів: 

 правильність уживання числівників (наприклад: сімдесятий, семисотий, 

два по три (при множенні чисел) тощо); 

 наголос у математичних термінах (наприклад: децимЕтр, кіломЕтр, 

множинА тощо). 

 відмінювання та дієвідмінювання математичних слів-термінів та ін. 

Для запобігання помилок та відпрацювання правильності використання 

певних терміні доречно використовувати на заняттях такі вправи: 
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1. Запис математичного терміну та відмінювання (дієвідмінювання) його. 

2. Формулювання твердження, оберненого до даної. 

3. Формулювання заперечення до наведеного твердження. 

4. Визначення правил знаходження компонентів арифметичних дій (у 

рівняннях чи виразах; у задачах – правил знаходженні пропорційної 

величини тощо). 

5. Формулювання своєї позиції, міркування, грамотна дискусія з 

«опонентом» та ін. 

При розв’язуванні сюжетних задач у студентів відпрацьовуємо не 

тільки уміння грамотно будувати запитання для розбору задачі, а й 

самостійно класифікувати об’єкти, виділяти і встановлювати взаємозв’язки 

між явищами, що, в свою чергу, сприяє формуванню математичного стилю 

мислення. 

На формування математичної грамотності фахівців початкової освіти 

впливає рівень складності змістових ліній Державного стандарту та освітніх 

програм. Для прикладу виокремлюємо змістову лінію «Сюжетні задачі» у 

змісті початкового курсу математики та здатність майбутніх учителів 

розв’язувати текстові задачі арифметичним (та або алгебраїчним) способом. 

В основі цього процесу лежить розуміння сутності арифметичних дій і 

вміння перекладати залежності між величинами, про які йдеться в умові, 

математичною мовою. Проте, у деяких студентів, процес встановлення 

необхідної дії навіть під час розв’язування простої задачі може викликати 

певні труднощі. Для складеної задачі вибір дії ще більше ускладняється: 

необхідно вказати не лише дії, але й порядок їх виконання. 

Оскільки розв’язування простих задач залежить від розуміння ними 

суті арифметичних дій, то, класифікуючи прості задачі, виділяють три 

основні їх види: задачі, які розкривають конкретний зміст арифметичних дій; 

задачі, пов’язані з поняттями різницевого чи кратного відношення двох 

чисел; задачі, які розкривають зв’язки між компонентами та результатами 
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арифметичних дій. До окремих видів віднесено задачі на ділення з остачею, 

знаходження частини числа, знаходження числа за його частиною [73; 82]. 

Важливо, щоб в умовах закладу вищої освіти майбутні педагоги набули 

досвіду роботи над простими та складеними задачами та були готові 

запропонувати школярам працювати над ними фронтально, індивідуально чи 

у групі. Саме тому на практичних заняттях з методики навчання математики 

ми використовуємо ігрові та інтерактивні технології, моделювання та 

прийоми активізації розумової діяльності студентів. 

Крім того, коментоване розв’язування задач дозволяє майбутнім 

учителям обґрунтовувати та відстоювати свої думки міркувань, що, в цілому. 

сприяє формуванню в них грамотної математичної мови. 

Математично грамотна особистість розуміє, як швидко оновлюються 

знання та інформація. Саме тому вона готова до змін, адаптації до нових 

умов праці та навчання протягом життя. 

Важливо зазначити, що проблема формування математичної 

грамотності ускладнюється також такими факторами, як збільшення 

варіативних комплектів навчально-методичного забезпечення у результатом 

кардинальних змін в освіті (дозвіл закладів освіти на автономію, наявність 

варіативних освітніх програм тощо) – з однієї сторони, та зменшення годин 

на професійно-методичну підготовку у закладах вищої освіти – з іншої. Тому, 

у більшості випадків майбутньому вчителеві без досить серйозної предметної 

і методичної підготовки важко в цьому орієнтуватися і здійснювати 

правильний вибір. 

Проведений аналіз дозволяє визначити ключові положення та методику 

формування математичної грамотності майбутніх учителів початкових 

класів. 

Узагальнюючи, ми можемо зробити такі висновки. 

1. Математична грамотність має важливе значення у готовності фахівців 

початкової освіти до професійної діяльності. Вона виступає складовою 
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математичної культури майбутнього вчителя – з однієї сторони, та відносно 

самостійним чинником математичної компетентності – з іншої. 

2. Математична освіта має бути орієнтована на виховання предметного 

мислення, яке в своєму розвинутому вигляді означає здатність створювати 

математичні структури, уміння аналізувати їх властивості, а також 

інтерпретувати результати аналізу. 

3. Математичні поняття є складовими математичної грамотності. 

Формування понять складається з двох етапів (первинного абстрагування – 

засвоєння відповідних назв і властивостей та вторинного абстрагування − 

логічно повний та системний опис математичних понять. 

4. Серед шляхів удосконалення методики формування математичної 

грамотності та компетентності: оновлення підходів до організації освітнього 

процесу у вищих закладах освіти, оволодіння майбутніми вчителями 

теоретичними та методичними основами процесу формування понять,  

застосування інтегрованого підходу при вивченні різних дисциплін 

навчального плану спеціальності «Початкова освіта». 

Таким чином, проблема формування математичної грамотності у 

сучасних умовах не втратила своєї актуальності. Усвідомлення математики 

як специфічного способу мислення, розуміння ними діалектичного зв’язку із 

реальною дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють 

розвитку творчої особистості майбутнього вчителя, формуванню його 

наукового світогляду. 

Усвідомлюючи роль і місце математичної грамотності майбутніх 

учителів Нової української школи, в освітньому процесі вищих закладів 

освіти використовувати стимулювання та мотивацію, індивідуалізацію та 

диференціацію навчання; різноманітні сучасні педагогічні технології, що 

сприяють в цілому формуванню особистості Вчителя Нової української 

школи.  
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3.2. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

 

Сучасний етап розвитку української системи освіти характеризується її 

реформуванням із метою інтеграції до світової спільноти. Основні засади 

реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи, де 

однією із ключових компетентностей визначено інформаційно-

комунікаційну, що передбачає  опанування основами цифрової грамотності 

для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання 

засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях. Саме тому для викладання основ інформатики у 

початковій школі потрібен учитель, який сам у достатній мірі має сформовані 

компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та навчить 

здобувачів початкової освіти працювати з комп’ютером, сформує основи 

інформаційної та комп’ютерної етики. 

Суттєвий інтерес для проведеного дослідження становлять праці 

К. Авраменка, Т. Байбари, Н. Бібік, О. Біди, В. Бондаря, М. Вашуленка, 

М. Гриньової, П. Гусака, С. Дорошенка, Я. Короля, О. Кучерявого, 

Л. Петухової, Н. Побірченко, О. Савченко та ін., у яких розкриваються 

концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

освіти. Однак у наукових джерелах недостатньо уваги приділено проблемі 

формування інформаційно-цифрової (комунаційної) компетентності 

майбутніх учителів початкової освіти. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатнє вирішення 

зумовили вибір теми дослідження – «Формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх фахівців початкової освіти». 

З метою інтеграції у світові процеси «цифровізації» у 2016 році Кабінет 

Міністрів України презентував проект «Цифровий порядок денний України 

2020» («Digital Agenda for Ukraine 2020») [15]. Серед першочергових сфер та 

ініціатив цифровізації України – поширення цифрової освіти. У названому 
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документі широко вживані поняття «цифрової грамотності», «цифрової 

компетентності», «цифрового інтелекту», зокрема вказано на актуальність 

формування наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності, коли 

вивчення предметів відбувається через використання «цифрових» технологій 

[15, с. 22]. 

Новим Державним стандартом затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 однією із ключових 

компетентностей визначено інформаційно-комунікаційна компетентність, 

що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і 

спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих 

ситуаціях. 

Вивчення педагогічних феноменів «цифрової грамотності», «цифрової 

компетентності», «цифрової культури» має нормативно-правові підвалини: 

європейські та вітчизняні державні документи («Рекомендації Європейського 

Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей 

ціложиттєвої освіти» (2006), «Стратегія розвитку інформаційного суспільства 

в Україні» (2013), Закон України «Про вищу освіту» (2014) та ін.). 

У сучасній науці (К.Літвінова, В. Кудлай, М. Прохорова, 

О. Радзієвська) також існує тенденція тлумачити цифрову культуру як 

технологічний феномен, оскільки всі об’єкти цієї культури функціонують з 

допомогою цифрових пристроїв на основі принципу цифрового кодування 

інформації з допомогою бінарного коду, що стає системоутворювальним 

чинником цієї культури (з технологічного боку).  

Поняття цифрової грамотності (digital literacy) є широко вживаним у 

зарубіжній педагогіці. На початку ХХІ століття з розвитком Інтернету 

зарубіжними науковцями (П. Гілстер (P. Gilster), Г. Дженкінс (Н. Jenkins), 

М. Варшавер (M. Warschauer) та Т. Матучняк (T. Matuchniak), А. Мартін 

(А. Martin), Е. Харгітай (E. Hargittai) та ін.) було сформульовано концепцію 

«цифрової грамотності» як системи когнітивних, соціальних і технічних 
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навичок, які гарантують якісне існування людини в інформаційному 

середовищі.  

Поняття «цифрова компетентність» порівняно з проаналізованими 

вище дефініціями «цифрової культури» та «цифрової грамотності» є значно 

ширшим і більш загальним, оскільки його смисловий контент вміщує і 

навички роботи в інформаційно- комунікаційному (цифровому) середовищі 

як провідну ознаку цифрової грамотності, і соціокультурну складову (нові 

артефакти, нові практики цифрової культури з відповідними ціннісними 

орієнтирами та особистісним досвідом). 

Інформаційно-цифрову компетентність вчителя слід розуміти як 

найважливішу компоненту, яка полягає в здатності педагога вирішувати 

професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики та ІКТ,а 

саме: 

 здійснювати інформаційну діяльність для обробки, передачі, 

збереження інформаційного ресурсу з метою автоматизації процесів 

інформаційно-методичного забезпечення; 

 оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього 

призначення в мережі Інтернет, інформаційного ресурсу освітнього 

призначення; 

 організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального 

процесу; 

 здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в 

аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета. 

Але для безпосереднього здійснення вчителем такого процесу 

необхідні вміння і навички, що дозволять йому знаходити інформацію, 

критично її оцінювати, вибирати необхідну інформацію, використовувати її, 

створювати нову та вміти обмінюватись нею. 

Виходячи з результатів досліджень науковців та враховуючи викладені 

вище визначення професійної підготовки вчителя початкових класів, можемо 

окреслити формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
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майбутніх учителів початкової освіти як це окремий вид підготовки, що є 

складовою його професійно-педагогічної та фахової підготовки і включає 

усвідомлення мотивів, потреб, оволодіння знаннями, уміннями та досвідом, 

розвиток професійно значущих та особистісних якостей, активізацію творчої 

ініціативи майбутнім учителем, які в сукупності створюють можливість для 

успішного формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

молодших школярів. 

Результатом такої професійної підготовки є сформованість інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Саме 

тому, не менш важливими для нашого дослідження є наступні поняття, які ми 

вважаємо базовими, – поняття «сформованість», сформованість інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкової освіти». 

Підсумовуючи вищезазначене поняття «сформованість інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкової освіти» 

тлумачимо як інтегративну якість особистості вчителя, що спрямована на 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

початкової освіти та характеризується наявністю позитивної мотивації 

майбутнього вчителя початкової освіти, сукупністю знань, умінь і навичок, 

особистісних та професійно значущих якостей. 

До структурних блоків моделі підготовки майбутніх учителів початкової 

освіти до формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти відносимо: цільовий (відображення мети, 

завдань підготовки), методологічний (принципи, підходи як концептуальна 

основа підготовки), змістово-діяльнісний (зміст, форми, методи, що 

реалізувались на певних етапах підготовки), результативний (компоненти, 

критерії, показники, рівні та результат ). 

Цільовий блок визначається суперечностями, що мають місце в сучасній 

педагогічній теорії та практиці (потребами суспільства у 

висококваліфікованих фахівцях початкової освіти та реальними знаннями, 

уміннями випускників до організації інформатичної діяльності здобувачів 
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початкової освіти; зростаючими вимогами сучасної школи до рівня 

підготовки майбутніх учителів початкової освіти до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти 

та дискретністю забезпечення готовності вчителя в умовах вищих 

педагогічних закладів; необхідністю формування у майбутніх учителів 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти 

та недосконалістю змісту, форм, методів їх підготовки до означеного виду 

діяльності), метою та завданнями підготовки майбутніх учителів до 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

початкової освіти. 

Мету підготовки майбутніх учителів початкової освіти убачаємо у 

формуванні фахівця початкової освіти, здатного до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти. 

Методологічний блок включає концептуальну основу нашого 

дослідження, яку становлять такі методологічні підходи, як: системний, 

особистісно орієнтований, компетентнісний, інтегративний, діяльнісний. 

Вони так само як і мета, впливають на всі інші складові моделі. 

Навчальна діяльність майбутнього вчителя початкових класів є 

елементом загальної системи його професійної підготовки до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, 

тому ми ввели до методології нашого дослідження системний підхід як один 

з провідних [57]. 

Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх спеціалістів до 

професійно-педагогічної діяльності розглядає в комплексі особистісну 

позицію майбутнього вчителя, тобто особистість як професіонала, учителя 

нового типу, здатного готувати сучасних учнів до життєдіяльності в 

майбутньому суспільстві. Реалізація особистісно орієнтованого підходу 

забезпечує оволодіння майбутніми педагогами системою професійних знань, 

умінь і навичок, без яких неможлива майбутня діяльність.  
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Компетентнісний підхід у підготовці фахівців передбачає не просту 

трансляцію знань, умінь і навичок від викладача до студента, а формування у 

майбутніх випускників професійної компетентності [27]. 

У межах дослідження використовуємо також інтегративний підхід [63] 

до підготовки майбутніх учителів початкової освіти до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, 

що передбача’ комплексне бачення професійної діяльності вчителя та 

охоплює процес набуття ним знань, умінь і навичок різних видів діяльності з 

молодшими школярами з урахуванням принципу цілісності, що має 

інтегративний характер і обґрунтовує готовність педагога до професійної 

діяльності. 

Досліджуючи проблему підготовки майбутніх учителів початкової 

освіти до формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти, на нашу думку, необхідно звернути увагу на 

використання діяльнісного підходу у її змісті. Саме цей підхід зумовлює 

сформованість у вчителів готовності до означеної педагогічної діяльності, 

сприяє розвитку у педагогів пізнавальної активності, професійного мислення, 

удосконаленню складових педагогічної майстерності. 

На нашу думку, виокремлені підходи визначальні, взаємозалежні та 

мають рівноцінний вплив на весь процес підготовки майбутніх учителів 

початкової освіти до формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності здобувачів початкової освіти. 

У контексті нашого дослідження, уважаємо, що серед принципів 

підготовки учителів до формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності здобувачів початкової освіти необхідно виділити 

загальнопедагогічні (характеризують зміст і організацію підготовки загалом) 

та специфічні (характеризують зміст і організацію означеної підготовки). 

Серед загальнодидактичних принципів провідними у контексті 

досліджуваної підготовки визначаємо: принцип системності, науковості і 

зв’язку теорії з практикою, наочності, поєднання індивідуальних і 
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колективних форм навчання, доступності та міцності знань, активності та 

самостійності, рефлексивності, спрямованості процесу навчання на 

всебічний, гармонійний розвиток особистості студента.  

Змістово-діяльнісний блок ґрунтується на взаємодії викладача і студента 

й охоплює функції вчителя, зміст підготовки, способи підготовки майбутніх 

учителів початкової освіти до формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності здобувачів початкової освіти: форми, методи, засоби [77]. 

Визначаємо основні функції вчителя початкової освіти до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, 

враховуючи специфіку означеної діяльності, а саме: комунікативну, 

організаційно-управлінську, діагностичну, контрольну, рефлексивну, 

освітню, розвивальну, виховну, інформаційну, планувальну, координаційну, 

самовдосконалення тощо. 

Зміст підготовки майбутніх учителів початкової освіти до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти 

включає: знання педагогіки та психології формування інформаційно-

комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти; уміння за 

напрямом створення проектів  організації інформативної діяльності 

учнів; досвід творчої інформативної діяльності під час проходження 

педагогічної практики; досвід професійного самовдосконалення як субєкта 

самопідготовки до формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти [86]. 

Зміст підготовки реалізувався через наступні види діяльності: підбір 

завдань та методів формування позитивної мотивації студентів до означеного 

виду діяльності під час виконання навчально-практичних завдань; 

впровадження завдань для самостійної роботи на заняттях з дисципліни 

«Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання» 

циклу та фахових методик, що мають об’єктивні можливості для підготовки 

студентів до формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти; оновлення та розширення змісту навчальної 
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програми дисципліни «Інформатика та сучасні інформаційні технології з 

методикою навчання» через застосування міжпредметних зв’язків; 

максимальну наближеність теоретичного змісту дисципліни до проблеми 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

початкової освіти; активізацію самостійного пошуку студентів; розробка 

завдань для спостереження, в умовах педагогічної практики, що стосуються 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

початкової освіти; формування рефлексивного ставлення студентів до 

аналізу та корекції власної професійної діяльності; забезпечення навчального 

процесу спеціально розробленим навчально-методичним комплексом. 

У контексті нашого дослідження до основних форм організації 

навчального процесу у закладі вищої освіти ми віднесли навчальні заняття 

(лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття), виконання 

індивідуальних завдань, самостійну роботу студентів, науково-дослідну 

роботу, практичну підготовку, моделювання конспектів уроків, консультації. 

Називатимемо їх традиційними. 

Уважаємо, що з метою стимулювання майбутніх учителів до 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 

початкової освіти доцільно використовувати лекції активного спрямування: 

проблемна лекція, інтерактивна лекція, лекція-діалог, лекція-візуалізація, 

лекція-обговорення за допомогою мультимедіа, лекція-практикум та ін. 

Серед інноваційних форм підготовки майбутніх учителів початкової 

щколи щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти ми виділяємо наступні: проблемна, 

інтерактивна лекція, лекція-практикум, лекція-візуалізація, лекція-дискусія, 

інтегровані практичні заняття з набуття студентами досвіду конструктивної 

діяльності, практичні заняття-театралізація, майстер-клас, засідання творчих 

груп, рольові, ділові ігри та ін. 

Вибір форм навчання впливає на вибір його методів. Беручи до уваги 

процес підготовки майбутніх учителів початкової освіти до формування 
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інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, 

методи навчання ми розподілили на дві групи – традиційні, які широко 

використовують у вищій школі, та інноваційні, які останнім часом активно 

розробляються науковцями і користуються популярністю серед студентів, 

оскільки дають змогу урізноманітнити процес навчання, зробити його більш 

цікавим і приємним, відійти від шаблонів, внести «творчий початок» у 

заняття. 

У нашому дослідженні також було використано інтерактивні методи 

навчання. Серед інтерактивних методів ми виділяємо метод дискусії, метод 

проектування, метод «Мозкового штурму», «Асоціативний кущ», робота в 

малих групах і парах, креативні методи тощо. 

Окрім цього, ми виділили групу інноваційних методів, які є необхідними 

при підготовці майбутніх учителів початкової освіти до формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти: 

метод проектів, інструктаж, ігрове моделювання творчих завдань з акцентом 

на формування інформаційно-комунікаційної компетентності, метод ігрової 

інсценізації навчальних ситуацій, проекти-презентації авторських розробок. 

Специфіка змісту та процесу підготовки майбутніх учителів початкової 

освіти до формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів початкової освіти зумовлюють необхідність комплексного 

застосування засобів навчання. Серед загальновизнаних (традиційних) 

засобів ми виокремили підручники та посібники, наочність, спеціальні 

технічні засоби навчання, аудіо, відеотехніку, інтернет-ресурси. Цей ряд 

можна доповнити засобами навчання на базі інформаційних технологій, які 

останнім часом пройшли широку апробацію у закладах вищої освіти: 

навчальні комп’ютерні мережі, засоби мультимедіа, комп’ютерні навчальні 

програми та комп’ютерні підручники, тощо. 

Отже, в результаті нашого дослідження з’ясовано, що формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкової 

освіти  є складовою професійно-педагогічної та фахової підготовки і 
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передбачає усвідомлення мотивів, потреб, оволодіння знаннями, уміннями та 

досвідом, розвиток професійно значущих та особистісних якостей, 

активізацію творчої ініціативи майбутнім учителем, які в сукупності 

створюють можливість для успішного формування інформаційно-

комунікаційної компетентності у здобувачів початкової освіти. Результат − 

готовність майбутніх учителів до формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності у здобувачів початкової освіти. 

 

3.3. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного 

розвитку та формування здорового способу життя молодших школярів 

 

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Статуту Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), Конституції України  прийнято значну 

кількість законів, нормативно-правових документів, які визначають 

здоров’язбережувальну стратегію держави в системі освіти: Закони України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Загальнодержавну 

програму», «Про фізичну культуру і спорт», Національну доктрину розвитку 

освіти України у ХХІ ст., Концепцію формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки та ін. 

Одним із напрямків реформування в Україні системи професійної 

педагогічної освіти є підготовка майбутнього вчителя до реалізації ідеї 

здоров’язбереження нації на усіх етапах здобуття освіти учнем. Особлива 

роль у цьому процесі належить вчителю початкової школи, який відповідно 

до специфіки своєї педагогічної діяльності, може задіяти всі освітні ресурси з 

метою цілісного розв’язання проблеми збереження і зміцнення фізичного, 

духовного та соціального здоров’я учнів, формування їх 

здоров’язбережувальної компетентності. Зокрема, в програмі Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки одним із ключових 

напрямів державної освітньої політики визначено: формування 
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здоров’язбережувального середовища, екологізації освіти, валеологічної 

культури учасників освітнього процесу. 

Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я дітей та 

формування такої цінності як культура здоров’я. 

Національна доктрина розвитку середньої освіти України в XXI 

столітті визначає пріоритетним завданням системи освіти виховання людини 

в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення як 

до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. 

У результаті численних досліджень ученими було встановлено, що 

серед факторів, від яких залежить здоров’я людини, 50% припадає на спосіб 

життя людини, її ставлення до власного здоров’я. 

В умовах сьогодення головним чинником покращення здоров’я дітей 

виступають педагогічні обставини, а саме: відповідність методик і технологій 

виховання віковим і функціональним можливостям дітей, раціональна 

організація навчальної діяльності, функціональна грамотність педагога в 

питаннях охорони та зміцнення здоров’я, наявність системи роботи з 

формування цінностей здорового способу життя. 

У Державному стандарті початкової освіти наголошується на 

необхідності “формування соціальної компетентності та інших ключових 

компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвитку 

самостійності через особисту самоідентифікацію, застосування моделі 

здорової та безпечної поведінки, дбайливе ставлення до власного здоров’я і 

збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя” 

[82, c. 93]. 

В умовах сьогодення фахівець повинен бути професіоналом своєї 

справи, який постійно розвивається та самовдосконалюється. В Законі 

України “Про освіту” зазначається, що “метою вищої освіти є здобуття 

особою високого рівня наукових та професійних і загальних 

компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в 

певній галузі знань” [62, с. 15]. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх 
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фахівців потребують відповідного вдосконалення. 

Питанню формування культури здоров’я особистості приділяли увагу 

такі вчені: О. Ахвердова, Ю. Драгнєв, В. Горащук, Г. Кривошеєва, 

С. Кириленко, С. Лебедченко, Ю. Мельник, В. Скумін. На думку В. Горащука, 

культура здоров’я – це важливий складовий компонент загальної культури 

людини, обумовлений матеріальним і духовним середовищем 

життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, 

потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її здоров’я 

[16, с. 167-174]. 

Питання формування здоров’язбережувальної компетентності в системі 

вітчизняної освіти розкривають П. І. Матвієнко, М. П. Малашенко, 

Н. О. Москаленко, В. О. Моляко, В. В. Морозова, С. Г. Крамаренко, 

А. Х. Ляшенко, В. Р. Ільченко. Науковці загострюють увагу на проблемі 

зміцнення здоров’я школярів, вказують на окремі кроки у вирішенні цієї 

проблеми, але створенню навчального середовища, яке б зміцнювало 

учнівське здоров’я не надається достатньої уваги. 

В міжнародних й державних документах задекларований пріоритет 

триєдності фізичного, духовного та соціального аспектів здоров’я 

особистості; виховання школяра в дусі відповідального ставлення до 

власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної й 

суспільної цінності спонукає вчених до наукових розробок та досліджень 

зазначеної проблеми. 

Однією зі складових компетентності, що належить до проблеми 

збереження та зміцнення здоров’я людини, науковці виділяють 

компетентність здоров’язбереження (І. Зимня, Д. А. Хуторський, 

В. Сергієнко, Л. Грицюк, О. Савченко). 

Професійну компетентність педагога активно досліджують 

В. Бобрицька, В. Горащук, О. Дубасенюк, О. Пометун та ін. 

Дослідники-вчені О. Аксьонова, Т. Андрющенко, О. Богініч, 

Е. Бондаренко, Г. Григоренко, Н. Денисенко, О. Дубогай, М. Єфіменко, 
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В. Єфремова, Ю. Коваленко, М. Корольчук, Л. Лиходід, Н. Маковецька, 

В. Нестеренко та ін. активно займаються проблемами оздоровчих технологій, 

їх впровадженням в освітній процес закладів освіти. 

Зокрема, О. Богініч, Н. Денисенко, О. Івахно, В. Оржеховська та інші 

досліджували поняття і класифікацію здоров’язбережувальних технологій; 

авторські розробки здоров’язбережувальних технологій представлені у 

наукових працях О. Байер, Н. Букрєєва, Н. Семенова. Проблема застосування 

здоров’язбережувальних технологій в сучасній школі висвітлена у працях 

Л. Антонової, О. Ващенка, В. Дручик, В. Лозинського, Ю. Науменко, 

М. Смірнова, В. Циганова, В. Цись, Є. Юнної та ін. В цих роботах науковці 

спробували розкрити зміст поняття «здоров’язбережувальні технології», 

переглянули методи та форми реалізації даної проблеми в умовах сьогодення. 

Проблема формування культури здорового способу життя  майбутнього 

вчителя знайшла своє відображення в дослідженнях вчених – педагогів, 

психологів, біологів, фахівців фізичного виховання: В. Оржеховська, 

В. Горащук, Е. Булич, Г. Максименко, Т. Ротерс, О. Муравов, С. Кириленко, 

С. Лебедченко, Г. Голобородько та ін. 

Проблемі здорового способу життя як важливого чинника особистості, 

сучасному досвіду і методиці впровадження оздоровчої освіти та виховання 

дітей і молоді присвятили свої дослідження науковці О. Д. Дубогай, 

С. І. Жупанин, В. І. Туташиновський та ін. 

Здоров’язбережувальні технології є стрижнем усіх педагогічних 

технологій, спрямованих на зміцнення та відтворення здоров’я учасників 

освітнього процесу. У класифікації здоров’язбережувальних освітніх 

технологій (за О.Ващенко) виділяються такі типи [10, с. 4–5]: 

 здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови, 

вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з 

урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 

норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям 

дитини. До них відносять: профілактичні щеплення, забезпечення рухової 
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активності, вітамінізація, організація збалансованого харчування; 

 оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення 

фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я. До них 

відносять: фізична підготовка, фізична терапія, ароматерапія, загартовування, 

гімнастика, масаж, фітотерапія, арттерапія; 

 технології навчання здоров’ю – реалізуються завдяки включенню 

відповідних тем до предметів загально-навчального циклу, введення до 

варіативної частини навчального плану нових предметів, організації 

факультативного навчання та додаткової освіти; 

 виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, 

які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 

здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу 

життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

До них відносять: діяльність валеологічних гуртків і клубів, додаткові 

заняття, виховні заходи, розваги, конкурси, вікторини тощо. 

Майбутній учитель початкової школи має розуміти, що здоров’я учнів 

треба зберігати, допомагати їм ставати впевненою і щасливою людиною. З 

цією метою він має вміти організувати здоров’язбережувальний навчальний 

процес на уроках і в позаурочний час, що сприяє створенню позитивної 

мотивації до здорового способу життя. 

На заняттях з дисципліни «Методика навчання освітньої галузі», 

«Здоров’я та фізична культура», змістова лінія «здоров’я», студенти 

спеціальності «Початкова освіта» вчаться дати учневі вміння самостійно 

дослідити ту чи іншу тему, проаналізувати її та зробити висновок, 

використати свої конструктивні пропозиції. Вони переконуються, що предмет 

«Основи здоров’я» в початковій школі передбачає збереження та зміцнення 

фізичного, соціального, психологічного, морального та духовного здоров’я 

дитини, а також уміння орієнтуватися та активно діяти в різних ситуаціях. 

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільного 

добору та використання різноманітних, найбільш ефективних методів 
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навчання, а також від активізації всього навчального процесу. 

На заняттях зі студентами, розглядаючи одну зі складових навчального 

середовища – позакласну роботу з учнями, пропонуємо звернути увагу на 

участь школярів у дитячих громадських організаціях. Залучення дітей до 

позакласної та позашкільної роботи дає можливість педагогам вплинути на 

формування здорового способу життя школярів не лише під час навчального 

процесу, а і після його завершення. 

Під час уроків та позакласної роботи майбутній педагог повинен не 

тільки розкрити молодшим школярам чотири основні складові здоров’я 

(фізична, психічна, соціальна, духовна), але й забезпечити їх належне 

формування. 

Ці складові, взаємодіючи, впливаючи одна на одну, інтегруючись, 

створюють здоров’я людини як цілісність і як цінність. 

Основними завданнями, які майбутній вчитель початкової школи 

повинен перед собою ставити, є: ознайомлення з правилами безпечної 

поведінки у навколишньому середовищі; навчання дітей опануванню власних 

емоцій; розвиток самоконтролю, самосвідомості, самооцінки, навички гігієни 

праці; показ значення сім’ї у збереженні здоров’я; привчання дітей до 

виконання щоденних фізичних вправ; виховання наполегливості, 

товариськості. 

Освіта про здоров’я виходить за рамки гігієнічної освіти і виховання і 

стає цілісною системою шкільного буття, направленого на збереження і 

зміцнення здоров’я учнів та вчителів. 

Інноваційні технології навчально-виховного процесу для дітей різних 

вікових груп отримали широкі можливості на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Закон України «Про освіту» передбачає нові форми організації 

роботи освітянських закладів. Але вони можуть бути реалізовані лише за 

умов їх відповідності біологічним законам розвитку дитини: обсяг і зміст 

інформації повинен відповідати функціональним можливостям організму 

школяра на відповідному етапі онтогенезу; види діяльності і режим – 
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сенситивному каналу формування і становлення фізіологічних систем, 

емоційному стану дитини; стимулювати наочно-образне мислення, творчу 

уяву. 

Формування здорового способу життя – це цілеспрямований, 

побудований на наукових основах процес життєдіяльності, що враховує 

природу дитини і природу розвитку особистості, спрямований на оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками, які дозволяють максимальною мірою 

будувати здорове життя. 

Враховуючи різноплановий, інтегративний характер навчально-

виховної роботи з формування здорового способу життя, майбутньому 

педагогу необхідно володіти широким спектром педагогічних форм і методів. 

Якщо в процесі навчання застосовуються переважно вербальні 

(повідомлення, інформація, бесіда) та діяльнісні методи (дискусія, пошук, 

мозковий штурм тощо), то в позаурочній та позакласній виховній роботі 

більш популярними є методи практичні (домашні завдання з засвоєння та 

закріплення умінь і навичок, конкурси, проблемні завдання), ігрові і, 

звичайно, діяльнісні (спортивні змагання, свята, допомога людям похилого 

віку тощо). 

З метою підвищення пізнавальної активності здобувачів початкової 

освіти, виховання творчого підходу до проблем, пов’язаних із збереженням 

здоров’я, приведенням в діяльнісний етап їх фізичних, моральних та 

інтелектуальних сил педагоги все частіше звертаються до активних методів, 

які будуються переважно на діалозі, передбачають вільний обмін думками, 

самостійний пошук розв’язання проблем. 

Для того, щоб набуті знання допомагали учням формувати відповідну 

поведінку, навчання школярів має безпосередньо стосуватися їхнього 

щоденного життя, пов’язувати проблеми формування здорового способу 

життя з системою цінностей, світобачення та моральними переконаннями. У 

такому разі валеологічне навчання не тільки активно впливає на свідомість 

учнів, але й спрямовує на здатність і бажання діяти відповідно до отриманих 
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знань. 

У роботі з формування культури здоров’я школярів застосовується 

широкий арсенал традиційних і нових методів та форм, ступінь активності 

яких залежить насамперед від майстерності педагога, від його володіння 

засобами активізації розумової та практичної діяльності учнів. 

Спосіб життя формується у молодшого школяра на основі культури 

здоров’я, яка склалась в сім’ї та школі. Тобто, культура здоров’я – це продукт 

взаємодії сім’ї та школи. Причому, величина і якість цього продукту залежить 

від педагогічного підходу, від уміння батьків та вчителів сформувати 

внутрішню позицію школяра, культ здоров’я. 

Виховання здорового способу життя – базисний принцип діяльності 

сучасної школи, тому що саме в шкільні роки можливо закласти фундамент 

потреби у здоровому способі життя. 

Основна мета, що постає перед педагогічним колективом 

загальноосвітньої школи – це вибір такої системи розвитку дитини, при якій 

можливе збереження і зміцнення її здоров’я. 

На порядок денний ЗОШ І ступеня виноситься питання про зняття 

монополії держави у справі навчання і виховання учнів, про передачу деяких 

функцій сім’ї (навчальне навантаження програмовим матеріалом, режим 

праці, відпочинку і здоров’я дітей). Поряд з цим виникає потреба в 

теоретичній розробці і впровадженні в практику роботи початкової школи 

педагогічного принципу – «Бережливе ставлення вчителя до здоров’я дітей у 

навчально-виховному процесі». Цей принцип повинен реалізуватись в 

педагогічному процесі за такими напрямками: 

1) організація навчання дітей за моделлю бережливого навчально-

виховного процесу початкової школи; 

2) формування культури здоров’я молодших школярів. 

Основними завданнями, які майбутній фахівець початкової освіти 

повинен перед собою ставити, є ознайомлення з правилами безпечної 

поведінки у навколишньому середовищі, навчання дітей опануванню власних 
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емоцій, розвиток самоконтролю, самосвідомості, навичок гігієни праці, 

демонстрація значення сім’ї у збереженні здоров’я, привчання дітей до 

виконання щоденних фізичних вправ на виховання наполегливості, 

товариськості. 

У сучасних умовах проблема валеологічного виховання учнівської 

молоді набуває особливої актуальності. Саме тому валеологічна культура 

майбутніх фахівців початкової школи розглядається нами як важливий 

показник їх професіоналізму. Нова соціальна ситуація, що складається для 

дитини у школі робить умови його життя більш складними й може 

розглядатися як стресогенна. У кожного учня, що вступає до школи зростає 

психічна напруженість. Це відбивається не тільки на фізичному здоров`ї, але 

й на поведінці і навчанні дитини. З психологічної точки зору, цей вік 

характеризується високою активністю, яка шукає форми та шляхи реалізації. 

Вироблення адаптаційних форм поведінки у дітей спрямованих на 

збереження і зміцнення здоров`я є важливим показником валеологічної 

культури майбутніх фахівців початкової школи. 

Сучасний навчальний заклад має створити оптимальні умови для 

збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 

Майбутні фахівці початкової освіти мають усвідомити, що основою всієї 

педагогічної діяльності в напрямку турботи про здоров’я дитини є особисте 

ставлення до здоров’я, позитивна мотивація, щодо здорового способу життя, 

формування культури здоров’я.  

Формування культури здоров’я шляхом впровадження 

здоров’язбережувальних освітніх технологій – це надійний і доступний шлях 

самореалізації, розвитку свого потенціалу, шлях керування своїм здоров’ям і 

підтримання його на творчо активному рівні. Глибокі знання й звички щодо 

культури здоров’я навчають учнів цінувати життя як власне, так і людей, що 

їх оточують.  

Інтеграція різних здоров’язбережувальних технологій в освітній процес 

сприяє створенню здоров’язбережувальних навчального середовища, формує 
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в учнів початкової школи інтерес як до навчання, так і до знань про власне 

здоров’я та шляхи його збереження.  

Молодший шкільний вік – це період позитивних змін та новоутворень. 

Тому в цьому віці таким важливим є рівень досягнень кожної дитини. 

Засвоєні валеологічні знання, навички і вміння, набутий досвід соціальної 

поведінки, розвиток моральних, естетичних та інтелектуальних почуттів 

стають міцною основою для формування позитивних якостей особистості у 

підлітковому віці. 

Узагальнюючи наукові погляди вчених щодо професійної підготовки 

майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальної компетентності 

здобувачів початкової освіти встановлено, що цей процес має інтегративний 

характер, оскільки передбачає формування здоров’язбережувальної 

компетентності як особистості та як фахівця. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що 

вчені по різному визначають поняття «професійна готовність майбутнього 

вчителя». Узагальнюючи думки дослідників щодо поняття « готовність 

майбутнього вчителя початкових класів до формування 

здоров’язбережувальної компетентності здобувачів початкової освіти» як 

володіння професійною компетентністю, що забезпечить формування у 

молодших школярів уміння і навички збереження здоров’я і життя, безпечної 

для здоров’я людини поведінки. 

У сучасних умовах проблема професійної підготовки майбутніх 

учителів до створення здоров’язбережувального середовища та формування 

здоров’язбережувальних компетентності здобувачів початкової освіти є 

стратегічним завданням розбудови Нової української школи. 

 

3.4. Формування компетентності майбутніх фахівців початкової 

освіти в природничих науках і технологіях 

 

В умовах зростання ролі знань і технологій у житті суспільства та 
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інтенсифікації процесів економічної й культурної глобалізації освіта все 

більше позиціонується як дієвий інструмент формування особистості, здатної 

жити в умовах динамічних змін. Одночасно масштабні суспільні зміни та 

модернізація освіти становлять нові вимоги до якості підготовки та 

професіоналізму майбутніх фахівців. У цьому контексті особлива увага 

науковців приділяється з’ясуванню сутності компетентнісного підходу, який 

в останній час набуває значного поширення у практиці зарубіжної і 

вітчизняної підготовки у ЗВО. 

Нові вимоги суспільства до освіти зумовлюють потребу підготовки 

екологічно грамотного молодого покоління, здатного здійснювати 

екологоцентричний підхід у взаємодії з природою. Сучасна парадигма освіти 

ставить у центр освітньої діяльності виховання екологічної грамотності, а 

відтак – екологічної компетентності особистості та суспільства. Стратегія 

реалізації цього завдання вимагає накопичення позитивного наукового та 

практичного досвіду взаємодії людини і природи, утвердження пріоритету 

всіх форм життя як умови існування людства. 

В умовах ускладнення завдань, що стоять перед школою, 

підвищуються вимоги до вчителя, його професіоналізму і особистих якостей. 

Тому останнім часом загальноприйнятою характеристикою професійної 

діяльності вчителя стає професійна компетентність – характеристика, що 

відображає не лише професійні знання, але і його вміння спиратися на них в 

своїй професійній діяльності, його ставлення до учнів і особисті якості. 

Таким чином, необхідність успішного вирішення завдань, які стоять перед 

школою на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, робить украй 

актуальною проблему розвитку у вчителя професійної компетентності. 

Фахівці пропонують розглядати розвиток професійної компетентності 

майбутнього фахівця початкової освіти як системну якість його 

індивідуальності, що забезпечує успішність діяльності педагога в умовах, що 

змінюються. При цьому розвиток компетентності майбутнього фахівця 

початкової освіти здійснюється через розвиток індивідуальності школярів 
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[15, с. 110]. 

Теоретичні та методологічні аспекти формування професійної 

компетентності знайшли своє відображення у роботах Б. Гершунського, 

В. Краєвського, Г. Селевко, Ю. Татура, на думку яких, компетентнісний 

підхід зумовлює зміну мети та завдань підготовки майбутніх учителів. Крім 

того, на сьогодні захищено ряд дисертаційних досліджень, у яких здійснено 

спроби вирішення окремих питань окресленої проблеми. 

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно 

зорієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується 

особистості студента й може бути реалізованим і перевіреним тільки у 

процесі виконання конкретним студентом певного комплексу дій. Він 

потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує 

об’єктивно, для «всіх» студентів, на суб’єктивні надбання одного студента, 

які можна виміряти. 

Систему компетентностей в освіті складають наступні: ключові – тобто 

надпредметні (міжпредметні) компетентності, які визначаються як здатність 

людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 

культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні 

проблеми; загальногалузеві – їх студент набуває впродовж засвоєння змісту 

тієї чи іншої освітньої галузі; предметні – їх студент набуває впродовж 

вивчення того чи іншого предмета протягом усього періоду навчання у ЗВО. 

Компетенція та компетентність є взаємодоповнюючими та 

взаємообумовлюючими поняттями. Компетентність, як і компетенція,  є  

інтегральною  характеристикою  особистості,  здобутими нею якостями, де 

узагальнюючою категорією двох понять виступає діяльність. Тобто 

компетенція є сферою відношень, що існують між знанням та дією у 

практичній, професійній діяльності фахівця. Отже, без знань немає 

компетенції, проте не кожне знання і не в будь-якій ситуації проявляє себе як 

компетенція. 

Під природничо-науковою компетентністю розуміють набуту в процесі 
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навчання інтегровану здатність учнів, що включає оволодіння понятійно-

термінологічним апаратом природничих наук; засвоєння предметних знань та 

усвідомлення фундаментальних ідей і принципів природничих наук, зокрема 

суті основних законів і закономірностей природи, що дають змогу зрозуміти 

перебіг природних явищ і процесів; формування ціннісних орієнтацій на 

збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей 

сталого розвитку суспільства [17]. 

Провідною умовою формування природничо-наукової компетентності є 

технологія особистісно орієнтованого навчання майбутніх фахівців, центром 

якого є особистість, самобутність, самоцінність, де суб’єктний досвід 

кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [45]. 

Одним із напрямів удосконалення природничої підготовки є навчання 

студентів у предметному середовищі, побудованому на інтеграції курсів 

теоретичних основ вивчення природничих дисциплін та методики їх 

викладання. Інтегративний підхід забезпечує єдність та неперервність 

професійної підготовки майбутніх учителів, що відповідає цілям формування 

природничо-наукової компетентності. 

Процес формування природничо-наукової компетентності майбутніх 

учителів на основі особистісно орієнтованого підходу необхідно спонукати 

на стимулювання їх позитивної мотивації до пізнавальної діяльності, що 

сприяє розумінню студентами важливості природничих знань, необхідності 

їх постійного оновлення. Тому одним із напрямів формування природничо-

наукової компетентності майбутніх учителів є залучення студентів до 

науково-дослідної роботи. Як правило, це проблемні групи, наукові гуртки, 

які є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості студентів, 

що об’єднує однодумців, котрі зосереджені на предметі, бажають закріпити й 

поповнити свої знання.  

Компетентнісно-орієнтований підхід – один із нових концептуальних 

орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах 

світу. Індикатором упровадження компетентнісного підходу на рівні 
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шкільної практики є розвиток наскрізних умінь. Саме наскрізні уміння 

слугують підставою для інтеграції освітніх галузей в курсі «Я досліджую 

світ», так як дитина в молодшому шкільному віці сприймає світ цілісно.  

Однією з основних новацій є структурування змісту початкової освіти 

на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Дидактичний зміст процесу 

інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Відповідно 

інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють 

навколо певного об’єкту чи явища довкілля (4 тиждень, тема тижня: «Моє 

довкілля»), або навколо розв’язання проблеми міжпредметного характеру 

(«Як впізнати осінь?» чи «Як живуть тварини восени?»), або для створення 

творчого продукту (виготовлення знаків для охорони природи) тощо [37]. 

Екскурсії, дослідження околиць, цільові прогулянки реалізують і 

завдання соціокультурного розвитку, впливають на емоційну сферу дитини. 

Спілкування з природою сприяє появі різних почуттів: моральних, 

естетичних, ціннісного ставлення та ін. Емоційне спілкування з природою 

пробуджує у дитини хвилювання, захоплення, радість, упевненість у собі, як 

складовій всього живого, і є необхідною умовою творчого освоєння довкілля 

дітьми. Важливо у цьому напрямі через систему завдань формувати 

відповідальне ставлення до природи зокрема та навколишнього світу в 

цілому.  

Дієвими для активізації пізнавальної діяльності учнів є ігри-змагання, 

спостереження, конкурси, дослідження та ін. Найбільш ефективним є 

спостереження, так як воно розкриває перед дитиною реальний світ природи, 

дає багато знань про неї, розширює коло знань дитини, розвиває її розумові 

здібності і кмітливість, критичність і самостійність думки, цілеспрямовану 

увагу. Спостерігаючи, дитина вчиться бачити, а не тільки дивитися, чути, а 

не тільки слухати, зіставляти факти, аналізувати їх, формулювати висновки, 

умовиводи, тобто вчиться активно, творчо, самостійно мислити [64].  

Психологи відзначають, що на різних етапах свого життя школярі по-

різному усвідомлюють і сприймають навколишнє середовище. До того ж 
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кожен учень володіє йому одному притаманними особливостями 

пізнавальної діяльності, емоційного життя, характеру, поведінки. Тому для 

досягнення позитивних результатів в екологічній освіті й вихованні учнів 

важливо брати до уваги як  вікові, так й індивідуальні особливості, риси 

характеру, ставлення до навчання, потреби й здібності кожного школяра. 

Лише за цієї умови вчитель зможе забезпечити свідоме й повноцінне 

сприйняття дитиною навчального матеріалу, виробити в неї правильне 

відношення до навколишнього середовища, сформувати екологічну культуру.  

Комплекс методичних засобів і прийомів,  що доречно 

використовувати, зумовлений тим, що будь-яке спілкування з природою має 

залишати в пам’яті дітей позитивні емоції, впливати  на почуття й свідомість. 

Добираються такі методи, які найбільше відповідають індивідуальним 

особливостям учнів, що є оптимальними для досягнення мети. Доречно 

використовувати елементи різних інноваційних технологій (особистісно 

зорієнтованої,   інтерактивної,  критичного мислення,  розвивального 

навчання, елементів проектної технології, екологічні ігри, інтерактивні 

методи, ІКТ у навчанні й вихованні),  апробовувати їх слід на уроках.  

Знання екологічних норм, закономірностей розвитку природи, 

знайомство з загадковим світом тварин, рослин, з особливостями їх 

поведінки, проблемами, які виникають в їх житті, дуже часто з вини людини, 

дають можливість кожній дитині відчути особисту відповідальність за 

майбутнє природи, що проявляється у їхній поведінці та ставленні до 

природи. Про результативність проведеної роботи свідчить стійкий інтерес 

учнів до проблем довкілля. Вихованці класу стають активними учасниками  

шкільних, міських та всеукраїнських екологічних акцій та конкурсів, 

ініціюють  проведення різних екологічних акцій і окремих справ.  

У цьому сенсі доцільно розглянути процес навчання крізь призму 

оздоровлення дитини шляхом впливу на неї оточуючого природного 

середовища. Особливість використання природотерапії полягає у наданні 

оздоровчого сенсу [43, с. 86]. 
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Потужний ефект природотерапії – відновлення здоров’я через 

спілкування з природою – полягає не тільки в значному поліпшенні 

фізичного та психічного стану, але й у підвищенні інтелектуальних 

здібностей дитини. Сучасна людина, особливо та, яка живе у великих містах, 

давно замінила природне середовище на штучне, відгородившись від 

природи, забувши про те, що сама є її частиною і залежить від неї, як дерева 

залежать від ґрунту і сонячного світла. Німецькі науковці доводять, що 

зелені оазиси (парки, сквери, газони, клумби) рятують людину від міського 

шуму. Нині вже доведено, що спілкування з природою здійснює 

терапевтичний вплив на людину. Дослідження вчених Великої Британії 

показали, що довготривалі прогулянки на природі допомагають позбутися 

симптомів депресії, а окрім ліків люди повинні отримувати сеанси екотерапії 

(природотерапії). Таке лікування «живою природою», на думку вчених, 

включає прогулянки в парку, садівництво й інші види відпочинку на природі. 

Перебування на природі, як доводять вчені, вкрай необхідне для розширення 

життєвого простору, фізичного розвитку, отримання екологічних знань, 

заряджає позитивними емоціями. Природа є найбагатшим середовищем для 

розвитку сенсорних систем дитини (слуху, зору, нюху, смаку, дотику). 

Учені застерігають від надмірного словесно-понятійного впливу на 

дітей, який спричиняє швидке стомлення мозку і породжує неуспішність у 

навчанні. Відпочинок серед природи і «вбирання всіма фібрами душі» звуків, 

кольорів, пахощів, казкових розповідей з їх інтонаційним розмаїттям 

(музико-, кольоро-, аромо-, сміхо-, пісочнотерапії), – всі ці педагогічні 

прийоми доцільно використовувати з метою зміцнення імунної системи 

дітей, турботи про їхнє тіло і душевну рівновагу [79, с. 95]. 

Дослідники вбачають шлях розвитку здорової дитини у врахуванні 

емоційного, валеологічного і культуро-оздоровчого компонентів змісту 

навчання. Наголошується також на необхідності врахування функціональної 

асиметрії півкуль головного мозку. Адаптація такого підходу до сутності 

поняття «природотерапія» як засобу впливу природи на учнів у контексті 
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нашої наукової роботи дозволило розглянути досліджувану дефініцію. 

Зупинимося детальніше на визначених у науково-педагогічній та 

психолого-методичній літературі методах екологічної освіти, які володіють 

природотерапевтичними властивостями і які доцільно використовувати під 

час проведення «уроків серед природи». 

Метод екологічної ідентифікації полягає у педагогічній актуалізації 

постановки учнем себе на місце того чи іншого природного об’єкта, 

перенесення себе в оточення, ситуацію, в якій знаходиться цей об’єкт. 

Використання цього методу може бути проілюстровано відповідними 

природотерапевтичними завданнями. Наприклад, під час «уроку серед 

природи» учням пропонується пограти в гру «Голоси лісу». Мета полягає у 

стимулюванні ідентифікації, розвитку уявлення, фантазії, корекції 

психофізичного здоров’я засобами природотерапії [43]. 

Метод екологічної емпатії полягає у педагогічній актуалізації 

співпереживання особистістю стану природного об’єкта, а також співчуття 

до нього. Цей метод передбачає перенесення дитиною власних станів на 

природні об’єкти і навпаки (природних станів на себе) шляхом ототожнення 

з ними (співпереживання), а також переживання власних емоцій і почуттів з 

приводу стану природних об'єктів (співчуття). Цей метод передбачає 

використання запитань: «Який настрій у…», «Які почуття у…», «Чи болить 

рослині або тварині …» тощо [43, с. 118]. Акцентуємо увагу на тому, що цей 

метод доцільно використовувати під час прогулянки до лісу, на якій учні 

заготовляють шишки різних хвойних дерев, жолуді, гілочки та суху траву. 

Кожній групі пропонується розглянути шишки, потримати, обнюхувати і 

відгадати, якому хвойному дереву належить шишка, на кого або на що вона 

схожа. Потім учасникам пропонується терапевтична хвилинка відпочинку у 

вигляді «шишкового масажу». Для цього необхідно взяти шишку в долоню і 

перекласти її з однієї в іншу, перекачати долонями, між пальцями спочатку 

однієї руки, потім - другої. 

Метод екологічних асоціацій полягає у педагогічній актуалізації 
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асоціативних зв’язків між різними психічними образами у контексті 

поставленої перед суб’єктом навчання проблеми. Прикладом цього методу 

може стати вправа «Дерево». Так, перебуваючи на екскурсії або на «уроці 

серед природи», учневі пропонується обійняти дерево, щоб відчути його силу 

[43]. 

Метод екологічної лабілізації полягає у цілеспрямованому впливові на 

певні взаємозв’язки в установках особистості, у результаті чого виникає 

психологічний дискомфорт, обумовлений переживаннями цією особистістю 

неефективності звичних їй форм екологічної поведінки і діяльності. Цей 

метод використовується свідомо для підвищення мотивації учасників 

освітнього процесу на виконання екологічної діяльності. Прикладом цього 

може бути вправа «Моральна дилема», яка має на меті викликати певні 

емоції. 

Метод художньої репрезентації природних об’єктів полягає в 

актуалізації художніх компонентів мисленнєвих образів світу природи 

засобами мистецтва. Використання цього методу може бути проілюстровано 

вправою «Малювання своїх відчуттів», метою якої є зображення своїх 

відчуттів від побачених пейзажів на папері. Учням на «уроках серед 

природи» вчитель пропонує звернути увагу на казкові краєвиди, на 

неповторні явища природи. Під враженням пейзажів учасники малюють свої 

відчуття, враження, використовуючи кольорову палітру. 

Метод екологічно-емоційного впливу спрямований на розвиток 

етичних відносин і почуттів, формування в особистості екологічно 

прийнятних стереотипів поведінки й діяльності в довкіллі. Яскравим 

прикладом є вправа-релаксація «Природа лікує», методика проведення якої 

полягає у проведенні сеансу звукотерапії «Голоси лісу», що дозволить зняти 

головний біль, покращить емоційний стан, заспокоїть нервову систему [43, 

с. 112]. 

Таким чином, використання на уроках природознавства (зокрема, на 

«уроках серед природи») висвітлених у науковій літературі методів 
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екологічної освіти позитивно впливає не лише на емоційний стан учнів 

початкової школи, а й покращує їхнє фізичне здоров’я, активізує мисленнєві 

процеси. Цим забезпечується їхній природотерапевтичний ефект. До того ж 

здійснюється психолого-педагогічна корекція суб’єктного ставлення дитини 

до природи, відбувається становлення її емоційно-ціннісної сфери. Така 

робота сприяє формуванню інтересу до еколого-природничних проблем у 

тісному взаємозв’язку зі становленням загальнопізнавальних, навчальних та 

оздоровчих процесів, ціннісних орієнтацій. 

Підготовка фахівців початкової освіти до формування природознавчої 

компетентності учнів початкової школи має свої особливості, оскільки 

залежить від рівня їх природничих знань. Особливе значення навчального 

предмета “Природознавство” обумовлене його інтегрованим змістом і 

пропедевтичною спрямованістю. Інтеграція знань про природу – найближче 

оточення дитини – є одним із шляхів реалізації завдань шкільної освіти, яка 

має забезпечити різнобічний розвиток дитини на основі виявлення її задатків 

і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і 

потреб. Це вимагає від учителя обізнаності в різних напрямках науки. Він 

повинен сформувати у дітей систему природознавчих понять, необхідних для 

розуміння навколишнього світу, які базуються на чуттєвому досвіді дітей та 

забезпечують перехід від поняття явища до його сутності. 

Використання інноваційних технологій навчання, інформатизація 

освітнього простору, що вносять докорінні зміни в систему навчання та 

виховання, вимагають розробки якісно нового рівня змістового, 

організаційно-методичного та практико орієнтованого забезпечення освітніх 

процесів. Так, з метою підвищення якості формування природничо-наукової 

компетентності майбутніх учителів варто застосовувати технологію 

модульного об’єктивно-орієнтованого навчального середовища у вигляді 

тестових завдань до кожного змістового навчального модуля, що у свою 

чергу підвищує мотивацію студентів до навчання, забезпечує прозорість та 

об’єктивність процесу оцінювання результатів навчання. Необхідно 
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зазначити, що використання під час проведення занять програмного 

продукту «віртуальна лабораторія» суттєво підвищує зацікавленість 

студентів у вивченні предметів і є додатковим мотивуючим фактором. 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти метою фахової 

підготовки має стати формування компетентності майбутнього вчителя у 

навчанні природознавства здобувачів початкової освіти як неодмінної умови 

його готовності до формування предметної природознавчої компетентності 

учнів в межах природничої освітньої галузі.  
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РОЗДІЛ 4. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Дослідно-експериментальна робота з проблеми підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи 

проводилася протягом 2017-2019 рр. у декілька етапів:  

 підготовчий (лютий – серпень 2017 р.); 

 діагностико-концептуальний (вересень – грудень 2017 р.); 

 формувальний (січень – грудень 2018 р.); 

 контрольно-узагальнювальний (січень – грудень 2019 р.). 

Відповідно до мети і визначених завдань отримано такі результати: 

Підготовчий етап: 

 розроблено програму підготовки майбутніх фахівців початкової освіти 

в умовах Нової української школи; 

 визначено науковий апарат дослідно-експериментальної роботи; 

 концепція підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах 

Нової української школи; 

 визначено рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до 

роботи в умовах Нової української школи; 

 розроблено структурно-функціональну модель підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти в умовах Нової української школи; 

 підписано договори про співпрацю з МОІППО, провідними ЗВО 

України, ЗОШ м. Миколаєва та області, ЗДО м. Миколаєва; 

 проведено організаційні заходи з метою вивчення нормативно- 

правових документів та теоретичних основ дослідження; 

 складено план роботи постійно діючого семінару студентів з теми 

«Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи». 

Діагностико-концептуальний етап:  

 розроблено варіативну модель побудови освітнього простору закладу 
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вищої освіти на основі компетентнісного підходу; 

 надруковано наукові статті з проблеми з проблеми підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти в умовах Нової української школи у 

фахових виданнях України та виданнях країн ОЄСР; 

 проведено науково-практичний семінар з вчителями-практиками 

«Формула Нової української школи: мета та завдання» (22 листопада 2017 р., 

у співпраці із МЗОШ І-ІІІ ст. № 50 імені Г. Л. Дівіної) 

 за наказом департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації № 575 від 23.08.2017 на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 50, 

57, 64 і НВК № 2 «Зоря» проводиться дослідно-експериментальна робота за 

темою «Упровадження технології інтегрованого навчання в початковій школі 

на засадах ідей та положень Нової української школи» (науковий керівник – 

проф. Якименко С. І.) 

Формувальний етап:  

 створено систему освітньої роботи з підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти (міні-лекції, тренінги, семінари-практикуми); 

 впроваджено у навчальний процес ЗВО системну модель підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти;  

 діагностовано ефективність моделі підготовки за компетентностями, 

визначеними Державним стандартом початкової освіти; 

 проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію   

«Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» (м. Миколаїв, 

20-21 березня 2018 р.,); всеукраїнську літню школу учителів початкових 

класів «Інтегрована особистісно-орієнтована технологія «Світ, в якому я 

живу» професора Світлани Якименко: реалізація ідей та положень концепції 

«Нова українська школа» (м. Миколаїв, База відпочинку «Лагуна Бриз»20-22 

червня 2018 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію  «Державні 

стандарти дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи: 

теорія і практика» (м. Миколаїв, 17 жовтня 2018 р.); Всеукраїнську науково-

практичну конференцію з міжнародною участю «Підготовка фахівців у 
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контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 березня 

2018 р.); Всеукраїнську з міжнародною участю науково-практичну 

конференцію «Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової 

освіти в умовах розбудови Нової української школи» (м. Херсон, 19-20 квітня 

2018 р.) 

 Відкрито лабораторію-клас (ауд. 01.408), яка є допоміжним 

методичним кабінетом при кафедрі початкової освіти у складі факультету 

дошкільної та початкової освіти. Метою діяльності класу є методична 

підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи за освітніми галузями, висвітленими в Державному 

стандарті початкової освіти і типових та варіативних програмах початкової 

освіти. У лабораторії-класі імітовано освітнє середовище класу для 

здобувачів початкової освіти відповідно до вимог Нової української школи. 

Це дає змогу студентам спеціальності 013 Початкова освіта швидше 

адаптуватися до безпосередньої практичної діяльності. 

 підготовлено програму «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.) (авторський 

колектив – доц. Авраменко К. Б., доц. Тимченко А. А., викл. Іванець Н. В., 

викл. Тарасюк А. М., викл. Філімонова Т. В. – під керівництвом проф. 

Якименко С. І.), а також навчального забезпечення (7 посібників) для 1 класу 

(автор С. І. Якименко). Схвалено колегією МОН (22.02.2018). Програма 

розроблена для 1-2 класів Нової української школи в рамках наукової теми 

кафедри. 

 отримано почесне звання «Лідер інновацій в освіті» в номінації 

«Інновації в підвищенні якості освіти»: творче представлення проекту у 

формі воркшопу здійснювали викладачі факультету дошкільної та початкової 

освіти О. В. Дрозд і Н. В. Іванець у межах Десятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ). Був представлений інноваційний 

проект «Формування інтегрованих знань про людину і навколишній світ 

(початкова освіта)» в рамках індивідуального наукового дослідження 

професора С. Якименко. 
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Контрольно-узагальнювальний етап:  

 здійснено порівняльний аналіз даних вхідної, поточної та вихідної 

діагностики ефективності системи освітньої роботи; надруковано 

монографію «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в 

умовах Нової української школи» (за заг. ред. проф. Якименко С. І.)   

 створено інформаційно-методичний супровід результатів 

експериментального пошуку (навчально-методичні посібники для ЗВО). 

 проведено освітній нетворкінг "Країна чудес - моя Батьківщина" 

(Авторський археологічний тур – локація «Ольвія») для вчителів 

м. Миколаєва та області з метою знайомства з освітньою програмою «Світ, в 

якому я живу» (1-2 класи) та авторською інтегрованою особистісно-

орієнтованою технологією розробленою під керівництвом проф. 

Якименко С. І. (16, 19 квітня 2019 р.); спільне засідання кафедри початкової 

освіти та науково-методичного центру м. Миколаєва на базі ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 50 імені Г. Л. Дівіної «Педагогічний кластер «Інтеграція в 

початковій освіті як одна із продуктивних технологій Нової української 

школи». Міні-лекторій «Біоніка як джерело конструкторської ідеї дитини в 

процесі пізнання навколишньої дійсності»» (15 травня 2019 р.); 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем вищої освіти і 

науки «Нова українська школа: теорія і практика» (23 жовтня 2019 року); 

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Проблеми та 

перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови 

Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ) 

 22-24 жовтня 2019 р. отримано почесне золото «Лідер інновацій в 

освіті»: творче представлення проекту у формі нетворкінгу здійснювали 

викладачі факультету дошкільної та початкової освіти О. В. Дрозд, А. А. 

Тимченко, Н. В. Іванець у межах Одинадцятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ). Був представлений інноваційний 

проект «Універсальність педагогічного новаторства: інтегрована особистісно-
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орієнтована технологія в закладах освіти» в рамках індивідуального 

наукового дослідження професора С. Якименко. 

 

Результати дослідження було в впроваджено в освітній процес закладів 

вищої освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти. 
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ВИСНОВКИ 

Результати проведення нашого дослідження дозволяють зробити такі 

висновки. 

1. Досліджено стан та проблеми сучасної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в умовах закладу вищої освіти. Проблема формування 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності за реалізації 

Концепції «Нова українська школа» ще не була предметом спеціального 

дослідження. 

2. Уточнено визначення понять «компетентність», «освітня траєкторія 

дитини», «дитиноцентризм», «освітній простір закладу вищої освіти», 

«інформаційно-цифрова кометентність», «загальнокультурна грамотність», 

«національна ідентичність»,  «комунікативна компетентність».  

3. Створено концепцію та структурно-функціональну модель формування 

готовності майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи. Модель розроблено на основі компетентнісного підходу, 

містить критерії і показники готовності вчителів початкової школи, форми 

партнерської взаємодії закладів вищої освіти та закладів загальної середньої 

освіти: науково-методичні консультації, онлайн-студії, воркшопи, 

нетворкінги, майстер-класи тощо. 

4. Введено в навчальні плани підготовки вчителів початкової школи нові 

навчальні дисципліни, які сприяють формуванню готовності майбутніх 

учителів початкової ланки освіти до роботи в умовах Нової української 

школи;  

5. Створено електронний інформаційно-ресурсний фонд з проблеми 

«Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи». 
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