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РЕФЕРАТ 

Звіт по НДР: сторінок – 149, джерел – 128. 

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА,  ІГРОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ, 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОГО 

НАВЧАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ,  ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти. 

Предмет дослідження – процес формування інноваційно-технологічної 

готовності майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти.  

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та практично апробувати основні 

інноваційно-технологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти. 

Методи дослідження – теоретичні: ретроспективно-порівняльний, 

логічний аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, 

дисертаційних праць з метою з’ясування стану та перспектив досліджуваної 

проблеми; синтез, узагальнення, теоретичне проєктування, що дозволить 

розкрити суть проблеми, сформувати базовий понятійно-термінологічний 

апарат, обґрунтувати структурно-функціональну модель інноваційно-

технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу 

вищої освіти; емпіричні – діагностичні (психолого-педагогічне спостереження, 

бесіди, тестування, анкетування, інтерв’ю); педагогічний експеримент з якісним 

і кількісним аналізом результатів, особистий педагогічний науковий та 

практичний досвід, який дозволить впровадити систему підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до інноваційно-технологічної 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 
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європейський стандарт у вищій освіті; 

 уточнено визначення понять «професійна підготовка», «професійно-

педагогічна підготовка», «інновація», «технологія навчання», «інноваційні 

освітні технології у ЗВО»; 

 вивчено стан дослідженості теоретичних і методичних засад 

інноваційно-технологічної підготовки вчителів початкової школи в умовах 

середовища закладу вищої освіти у педагогічній, науково-методичній теорії 

та педагогічній практиці; 

 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; 

 розроблено структурно-функціональну модель інноваційно-

технологічної підготовки вчителів початкової школи в умовах середовища 

закладу вищої освіти.  

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, технологічної 

готовності майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу вищої 

освіти. 

Варто констатувати, що головна відмінність і перевага пропонованого 

дослідження виявляється у застосуванні інтеграції для створення 

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 



6 
 

вищої освіти, аспірантами, магістрантами, вчителями початкової школи, 

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

Модернізація системи вищої педагогічної освіти України вимагає 

оновлення діяльності вищих педагогічних закладів з урахуванням європейського 

досвіду та забезпечення професійної підготовки фахівців, які зможуть 

виконувати педагогічну діяльність в сучасних умовах існування початкової 

освіти. Сучасні вимоги суспільства щодо суттєвого вдосконалення професійної 

підготовки випускників вищих педагогічних навчальних закладів як 

високопрофесійних фахівців, здатних до ефективної педагогічної діяльності, 

зумовлюють появу нових підходів, форм і методів здійснення процесу їх 

підготовки. Адже від правильно побудованого навчального процесу залежить 

рівень фахової підготовки вчителя початкових класів, його високий 

професіоналізм, готовність творчо працювати, самовдосконалюватися, 

впроваджувати нові підходи до організації і здійснення навчального процесу в 

початкових освітніх закладах.  

Водночас зростання вимог до професійної підготовки вчителя вимагає 

якісно нового теоретичного та методичного забезпечення студентської молоді 

знаннями не тільки основ наук, а й нових педагогічних досягнень, навчальних 

технологій в умовах вищого педагогічного навчального закладу. 

Нині в усьому сучасному світі переглядаються, оновлюються стандарти, 

технології професійної освіти та підготовки фахівців. В Україні з врахуванням 

освітніх реформ розпочався пошук нових шляхів реалізації національної освіти. 

Адже реформування професійної педагогічної освіти потребує утвердження 

фундаментальної педагогічної освіти, гармонізації світоглядно-методичних, 

дидактичних і психологічних знань, що дасть змогу фахівцю повною мірою 

реалізувати гуманітарну, культуротворчу функції освіти, оволодіти 

інноваційними технологіями навчання та виховання. Становлення нової освіти 

передбачає природні процеси розвитку педагогічної практики, цілеспрямований 

управлінський вплив на систему підготовки, перепідготовку педагогічних 

кадрів, суттєві корективи змісту, стилю діяльності педагогічних установ, 

майбутніх педагогів, тобто перехід освітньої системи до функціонування на 
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нових засадах. 
 

У дослідженні розглянуто такі важливі напрямки розвитку сучасної 

початкової освіти, як: проблема інноваційно-технологічної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи, ігрові технології в процесі мистецько-

технологічної підготовки, технологія проблемного навчання, моделювання та 

конструювання в процесі математичної підготовки, технології групового 

навчання, технології розвитку критичного мислення, технології інтерактивного 

навчання,  Проєктні технології у процесі підготовки 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. Абдулліна,   Л. Ахмедзянова,   І. Бех, І. Богданова,   Г. 

Гаєвський,   А. Ганюшкін,   І. Зязюн,   Г. Кіт, Н. Кічу, З. Куплянд, М. Ломонова, 

А. Ліненко, В. Орищенко, Т. Осипова,   А. Семенова,   Т. Сукенко,   О. Цокур,   

О. Чебикін, О. Яцій). 

Підготовку майбутнього вчителя до впровадження інноваційних 

педагогічних технологій розкрито у працях І. Богданової, І. Дичківської, О. 

Комар, О. Пєхоти, І. Руснак, С. Сисоєвої, О. Шапран і ін. Формування готовності 

вчителя до дослідницької педагогічної діяльності розкрито в дослідженнях С. 

Балашова, О. Дубасенюк, Г. Кловак, С. Кучеренко та ін. 

Наукове дослідження є завершеним, самостійним, виконаним на актуальну 

тему, має наукову і практичну цінність. Результати дослідження можуть бути 

корисними викладачам закладів вищої освіти, аспірантами, магістрантами, 

вчителями початкової школи, науковцям та практикам, що вивчають проблеми 

інноваційно-технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

закладі вищої освіти.
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РОЗДІЛ 1.  

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ : 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

 

Соціально-технічний виклик, який спостерігаємо на початку ХХІ століття, 

зумовлений стрімким розвитком високотехнологічного виробництва, 

інформатизацією суспільних процесів та пошуком нових освітніх перспектив. 

Триває реформування освітніх процесів в Україні, спрямоване на оновлення 

змісту, удосконалення технологій навчання і виховання. Однією з пріоритетних 

задач вищої педагогічної школи України стоїть завдання професійної підготовки 

фахівців, які могли б у своїй майбутній педагогічній діяльності поєднувати 

глибокі фундаментальні теоретичні знання і практичну підготовку з постійно 

зростаючими вимогами інформаційного суспільства. Основні положення щодо 

національної освіти і ролі педагогічних кадрів знайшли відображення у законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі 

«Освіта» (Україна XXI століття), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні, Державній програмі «Вчитель», Концепції «Нової української школи». 

Зазначені документи відображають нові вимоги до структури змісту освіти і 

умов реалізації освітнього процесу, що передбачає кардинальну зміну процесу 

підготовки педагогів в контексті інформаційного освітнього середовища. У 

зв'язку з цим особливого значення набуває проблема підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах інформатизації 

освіти. Актуальність проблеми модернізації педагогічної освіти зумовлена 

суперечністю між потребами держави в якісній підготовці випускників і 

відсутністю чіткої стратегії модернізації системи професійної освіти, 

спрямованої на їх підготовку. 

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. 
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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.), 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. 

Педагогічна енциклопедія дає змогу встановити сутнісний зміст поняття 

«професійна підготовка» як «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, 

якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість 

успішної роботи з певної професії» [86, с. 573]. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури дає можливість розкрити поняття «професійна підготовка вчителя 

початкової школи» як процес формування знань, умінь та навичок, необхідних 

для успішного здійснення педагогічної діяльності. Дослідниця К. Джеджера 

серед проблем професійної підготовки майбутніх учителів розглядає духовний 

розвиток особистості [35]. Дослідниця О. Савченко при професійній підготовці 

наголошує на тому, що необхідно враховувати зміни в освіті, що пов’язані з 

науково-технічним прогресом, інформатизацією і комп’ютеризацією [97]. У 

свою чергу Н. Олефіренко справедливо зазначає, що навчальний процес з 
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підготовки майбутніх учителів повинен бути спрямованим на створення умов 

для професійного зростання й самовдосконалення [79].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість стверджувати, 

що першочерговим завданням сучасного навчально-виховного процесу вищої 

школи має стати підготовка вчителів з високими духовними ціннісними 

орієнтаціями, заснованими на нових життєвих установках, на духовних 

пріоритетах. Вчителі повинні володіти не лише високим морально-етичним 

рівнем, мати потенціал для духовного зростання, а також володіти відповідними 

знаннями та вміннями, що забезпечать у майбутній професійній діяльності 

основу для формування у школярів таких моральних критеріїв, як здатність 

особистості співпереживати, співчувати, як здатності певного очікування і 

терпіння, і разом з тим, активної життєвої позиції, творення і творчості. З позицій 

нової соціокультурної парадигми особистість педагога в інформаційному 

суспільстві розглядається як активний суб'єкт, здатний створювати новий 

простір життя, духовний світ науки, релігії, культури, задавати нові напрямки в 

ціннісних орієнтаціях. Слід зазначити, що сучасний педагог навіть в 

розвиненому інформаційному суспільстві залишається живим співрозмовником, 

наставником, з яким здійснюється взаємодія, який «формує» людину на основі 

прикладу і зразка. Безсумнівно, інформаційне суспільство розширило сферу 

впливу на людину, включивши сюди вплив ЗМІ в цілому, але живе особистісне 

спілкування зберігає за собою перевагу теплоти, схильності, відчуття турботи і 

відповідальності. Педагогічна діяльність вимагає постійної творчої готовності, 

пошуку нетривіальних і в той же час оптимальних рішень в нестандартних 

професійних ситуаціях, стійкого самовизначення в духовних цінностях. Тому 

найважливішою запорукою успішної професійної діяльності майбутніх учителів 

є постійний розвиток особистісного потенціалу у тісному взаємозв'язку з 

духовними цінностями. 

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 
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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 

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 [24, с. 477]. 

Слід зазначити, що в поняття «професійно-педагогічна підготовка» на 

різних етапах включали загально-педагогічну, дидактичну та психологічну 

складові. Проте однозначного тлумачення цього терміна до цього часу не існує 

(Л. Гусак) [33, с. 63]. Однак є чітке розуміння компонентів професійно- 

педагогічної підготовки: теоретико-методологічна складова — забезпечує  

методологію пізнання світу, суспільного життя і педагогічних явищ у процесі 

професійної діяльності; загально-дидактична складова — містить педагогічні 
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знання, практичні уміннями та навичками для здійснення освітньої діяльності; 

психолого-педагогічна складова — знання основ загальної і вікової психології з 

метою підвищення ефективності педагогічної діяльності; загально-методична 

складова — загально-методичні знання та уміння організації педагогічної 

діяльності; практична складова — практичні знання і уміння; соціокультурна 

складова — вміння інтеграції професійної педагогічної діяльності в суспільне 

життя та поєднання професійної діяльності з особистим життям (Л. Гусак) [33, с. 

66].  

Професійна педагогічна підготовка сучасного вчителя ПШ включає 

дисципліни, спрямовані на формування загальних та спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей. Дисципліни блоку фахових компетентностей 

включають загальнотеоретичну (педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія 

людини, основи медичних знань) та методичну підготовку (методики навчання 

різних предметів у ПШ, зокрема іноземна мова з методикою навчання). 

Загальнодидактична та психологічна підготовка фундаментує процес 

професійного становлення майбутнього вчителя у всіх його аспектах — 

теоретико-прикладному, методично-технологічному, мотиваційно-операційній 

сфері особистості (І. Колеснікова) [58, с. 11]. Адже в процесі опановування 

дисциплін у контексті вищезазначених складових студенти оволодівають 

змістовно-процесуальними та науковими основами педагогічної діяльності. 

Знання, вміння та навички, необхідні для застосування ІТНІМ у ПШ, 

нашаровуються на безпосередньо отримані загальнопедагогічні та психологічні, 

а отже, вони взаємопов’язані й не можуть існувати окремо, що зумовлює 

актуальність їх інтеграції та встановлення міжпредметних зв’язків. 

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 
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сформованості різних видів його професійно-педагогічної підготовки, умова і 

результат ефективної педагогічної діяльності [80, 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. 

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» [92] 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, 
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запровадження принципів компетентнісного та особистісно зорієнтованого 

підходів у навчанні молодших школярів, упровадженням інформаційних 

технологій у навчальний процес початкової школи [79]. 

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 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. [109, 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. 

Підготовка конкурентоспроможних педагогічних фахівців має 

здійснюватися за навчальними програмами, що повністю відповідають 

державним та сучасним європейським стандартам вищої освіти. Сучасний 

навчальний план, який відображає зміст професійної підготовки майбутнього 
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вчителя початкової школи, відводить найважливіше місце вивченню дисциплін 

психолого-педагогічного циклу. Результатом такої підготовки є оволодіння 

студентами комплексу загальнопедагогічних знань, умінь, навичок, які у 

подальшій професійній діяльності становитимуть фундаментальну базу для 

забезпечення максимальної ефективності навчально-виховного процесу 

початкової школи. Процес підготовки майбутнього фахівця має бути не лише 

спрямованим на формування професійних знань, умінь й навичок, але й на 

виховання особистості, яка буде вмотивованою продовжувати навчання у 

майбутньому, знатною до підвищення власної кваліфікації у сучасному світі в 

умовах засобів інформаційних технологій, що постійно удосконалюються та 

змінюються. Разом з тим у сучасних умовах інформатизації освіти варто 

акцентувати увагу на морально-психологічному кліматі у підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи. Все частіше студент потребує від 

викладача атмосфери взаємодопомоги, співробітництва, співтворчості.  

Враховуючи особливості інноваційної політики високо розвинутих країн 

світу, їх розуміння розвитку даної науки, в Україні на початку 90-х років ХХ 

століття взято курс на інноваційний розвиток, який знайшов своє відображення 

в ряді законодавчих і нормативно-правових документів, таких як: закони 

України: «Про інноваційну діяльність» [44], «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності» [43]; у галузі освіти – закони України: «Про освіту» 

[41], «Про вищу освіту» [42] та інші. Згідно із законом України «Про інноваційну 

діяльність», «головною метою державної інноваційної політики є створення 

соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного 

відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції» [44, с. 2]. Постановою КМ України від 7.02.2006 

р. № 108 та наказом МОН України від 16.02.2006 р. № 109 створений Інститут 

інноваційнихтехнологій і змісту освіти – державна науково-методична установа 

Міністерства освіти і науки України. Інститут створений з метою реалізації 
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державної політики в галузі освіти, задоволення потреб освіти у науково-

методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та 

виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної 

системи безперервної освіти. Серед його завдань є такі: «комп’ютеризація освіти 

і впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес; 

вивчення та поширення вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, 

новітніх освітніх технологій, впровадження в навчальний процес прогресивних 

педагогічних технологій».  

У законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) вказано, що мета 

функціонування системи вищої освіти є підготовка конкуренто спроможного 

людського капіталу для високо технологічного та 6 інноваційного розвитку 

країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці 

та держави у кваліфікованих фахівцях [42].  

Г. Коберник відзначає: «Формування у студентів готовності до 

інноваційної діяльності передбачає, перш за все, глибоке вивчення теоретичних 

питань удосконалення навчально-виховного процесу, позитивних сторін 

педагогічних теорій, ідей та технологій, які вже досліджувалися і 

упроваджувалися у педагогічну практику. Тільки на основі ґрунтовної роботи 

щодо вивчення фундаментальних педагогічних теорій і технологій, осмислення 

механізму їх упровадження є можливість підвищити рівень підготовки 

майбутніх учителів до інноваційної діяльності у сфері навчання й виховання» 

[51]. Концептуальні засади інноваційних процесів у системі вищої освіти 

визначається комплексом фундаментальних філософських, загальнонаукових та 

конкретнонаукових закономірностей і принципів, обумовлюється 

загальноцивілізаційними, національними, соціальними, регіональними умовами 

розвитку освіти та особистісними детермінантами суб’єктів інноваційних 

процесів [42]. 

Поняття «інновація» вперше було вжито понад століття тому в 

культурології та лінгвістиці для позначення процесу трансфера (лат. transfero — 

переношу, переміщую) — проникнення елементів однієї культури в іншу і 
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набуття при цьому нових, не властивих раніше якостей. Таке проникнення 

розглядалось як вирішальний фактор розвитку культур. У сучасному світі ним 

активно послуговуються в різних галузях знань діяльності, особливо у сфері 

економіки.  

Запозичене з англійської мови слово інновація (англ. innovation від лат. 

innovatio — оновлення, зміна) у «Словнику іншомовних термінів» (2000 р.) 

зареєстроване у значеннях: 1) Нововведення в галузі економіки, техніки тощо на 

основі досягнень науки і передового досвіду; 2) Нове явище в мові (мовозн.). Там 

же наведений і похідний термін інноваційний — «який стосується інновацій»; 

інноваційний банк — «банк, який здійснює кредитування і фінансування 

інновацій у науково-технічній і організаційно-управлінській сферах» [106, с 

230].  

Отже, характеризуючи термін «інновація», пам’ятаймо про щонайменш дві 

якості останнього — новизна та ефективність (результативність). Власне, 

результативність характерна і для поняття «технологія», що виникло у зв’язку з 

технічним прогресом і, за словником, (від гр. techne — мистецтво, ремесло, 

наука; logos — поняття, вчення) є сукупністю знань про способи і засоби обробки 

матеріалів [45, с. 10]; форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого на 

розв’язанні суттєвих проблем буття [39, с. 6].  

Сьогодні поняття «технологія» вживається у багатьох словосполученнях: 

«освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», 

«навчальна технологія» тощо. Крім того, воно має понад три сотні тлумачень 

залежно від того, як вчені визначають структуру й складові освітнього процесу 

(Л. Козак) [57]. Серед науковців, які досліджували феномен технології слід 

виокремити Г. Селевко. Він не лише навів власне тлумачення поняття 

«педагогічна  технологія» [100, с. 14], а й класифікував педагогічні технології, 

виділивши шість груп. Автором ще однієї класифікації, яка базується на типі 

організації та управління пізнавальною діяльністю, є В. Беспалько. Він був 

одним із перших, хто ввів поняття «педагогічна технологія» у широкий обіг та 

визначив його як заздалегідь спроектовану освітню діяльність з систематичною 
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і послідовною реалізацією [11, с. 5].  

Сьогодні технології в педагогічній науці та практиці визначаються як 

методи, прийоми, засоби навчання; процесуальна частина дидактичної системи; 

принципи навчання; моделі навчання; спеціальна організація змісту навчання і 

добір до нього творчих завдань; педагогічна техніка; алгоритм процесу 

досягнення запланованих результатів; проектування процесу формування 

особистості учня; підхід до опису педагогічного процесу тощо [48, с. 4]. Таким 

чином, більшість із визначень педагогічної технології зводиться до розуміння 

цього поняття як певної організації освітнього процесу, що дає змогу досягти 

запланованих результатів найефективнішим шляхом. Серед проаналізованих 

тлумачень поняття «технологія навчання» (Л. Буркова, Л. Морська) [20; 69; 87] 

найбільш деталізованим, на нашу думку, є варіант, запропонований науковцем 

С. Сисоєвою. Дослідниця зазначає, що «технологія навчання включає сукупність 

форм, методів, прийомів, методик, засобів, що дозволяють гарантовано досягти 

запланованого результату. Отже, в цьому контексті форми й методи, засоби та 

прийоми навчання є тими структурними елементами, з яких конструюється 

технологія навчання відповідно до цілей і запланованих (бажаних) результатів 

навчального процесу» [101, с. 40].  

Таким чином, технологія навчання — це певна поетапність методів, 

спрямованих на досягнення результату, тобто ефективного засвоєння інформації 

тими, хто навчається, шляхом оптимізації форм навчання та інтенсифікації його 

змісту. Отже, щоб підсумувати відмінності у сутності ключових понять, 

зазначених вище, слід звернути увагу на те, що «освітня технологія» — це 

стратегія, «педагогічна технологія» — це тактика реалізації освітніх технологій, 

«навчальна технологія» відображає шлях навчально-пізнавальної діяльності 

індивіда (П. Атаманчук) [6, с. 29], а «технологія навчання» — сукупність форм, 

методів, прийомів, методик, засобів, спрямованих на освоєння конкретного 

навчального матеріалу. Під педагогічними інноваційними технологіями 

розуміється якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання 

й управління, яка дає суттєві зміни в результат педагогічного процесу. Важливою 
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проблемою педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного 

впливу, зорієнтованого не на окремі якості особистості, а на структуру 

особистості загалом. Принципово нові педагогічні ідеї й положення вимагають 

переорієнтації методичної роботи на пошук та розробку інноваційних шляхів 

розвитку всіх складових частин систем освіти, формування в освітньому 

середовищі справді нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної 

діяльності.  

Інноваційні освітні технології у ЗВО – це науково-обґрунтована і 

унормована за метою підготовки спеціалістів, змістом освіти, місцем і терміном 

навчання система форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для 

організації та здійснення навчального процесу та підтримують етапи реалізації 

нововведень у цей процес. Процес становлення нової педагогічної технології 

буде вимагати таких етапів становлення її на практиці: виникнення суспільної 

потреби; фундаментальні дослідження в галузі психології; прикладні психолого-

педагогічні дослідження; розроблення нових технологій; відображення 

новостворених технологій у навчально-програмній та навчально-методичній 

документації. В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати 

на таких рівнях:  

- загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології 

(загальнопрактична, загальновиховна характеризує цілісний освітній процес у 

даному регіоні,освітньому закладі, на певному рівні навчання чи виховання. У 

цьому випадку педагогічна технологія тотожна педагогічній системі: вона 

містить сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання (виховання), 

алгоритм діяльності суб’єктів й об’єктів процесу);  

- предметно-методичний рівень функціонування педагогічної технології 

(педагогічна технологія застосовується в якості «окремої методики», тобто як 

сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання та виховання 

в межах одного предмета, групи,педагога);  

- локальний (модульний) рівень функціонування педагогічної технології 

(технологія окремих частин навчально-виховного процесу, розв'язання окремих 
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дидактичних і виховних завдань). 

У сучасній науковій літературі інновації розглядаються в цілому як нові 

форми організації праці й управління, нові види технологій, які охоплюють не 

тільки різноманітні установи та організації, але й певні галузі 

соціальноїжиттєдіяльності людей. 

Важливим є доступ до наукових, державних стандартів освіти, навчальних 

планів, навчальних програм; підручників і навчальних посібників; інструктивно-

методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; контрольних робіт; текстових та 

електронних варіантів тестів для поточного і підсумкового контролю, 

методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів, виконання 

індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт тощо. На сьогодні студенти 

мають можливість отримувати знання не лише від викладача під час занять або 

підручників з бібліотечного фонду ЗВО, але і самостійно знаходити потрібну 

інформацію у невичерпних мережах Інтернету. Актуальною проблемою 

сьогодення стає Інтернет-підтримка професійної підготовки майбутнього 

вчителя, де особлива роль відводиться педагогічним веб-сайтам, що можуть і 

повинні стати для сучасних педагогів одним з основних видів фахової 

інформації, необхідної для удосконалення професійної діяльності. Однією із 

сучасних тенденцій модернізації педагогічної освіти прийнято вважати науково-

дослідну роботу. Так, доступнішою стає можливість студентів щодо участі в 

міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, круглих столах тощо. Результатом участі студентів в науково-

дослідній роботі є підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, поліпшення адаптації фахівців на робочих місцях, створення умов для 

реалізації творчого потенціалу й надані можливості майбутнього успішного 

працевлаштування. 

Слід зазначити, що для успішної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до професійної діяльності засобами інноваційно-

технологічної освіти у ЗВО необхідні такі умови:   
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- організаційні умови (безперервний моніторинг змін, що відбуваються в 

освітньому процесі початкової школи, і гнучке реагування на динаміку 

інформаційного освітнього середовища освітньої організації; забезпечення 

оновлення варіативної частини основної професійної освітньої програми та 

коригування робочих програм навчальних дисциплін і професійних модулів з 

урахуванням розвитку інформаційного освітнього середовища ЗВО; реалізація 

програм навчальної та виробничої практики при умові активного впровадження 

ІКТ; організація підвищення кваліфікації викладачів ЗВО в області застосування 

інноваційних педагогічних технологій, заснованих на використанні засобів ІКТ 

тощо);   

- методичні умови (забезпечення реалізації системно-діяльнісного підходу 

в навчанні студентів; оптимальне використання інноваційних педагогічних 

технологій, сучасних методів і засобів навчання; раціональне поєднання різних 

видів і форм занять в ЗВО, що забезпечують якісну загальну і методичну 

підготовку майбутнього вчителя початкових класів тощо);   

- психолого-педагогічні умови (психологічна готовність, як викладачів, так 

і студентів до використання ІКТ в освітній діяльності; наявність у студентів 

вираженої мотивації до майбутньої професійної діяльності; наявність у студентів 

професійно необхідних особистісних якостей (організаторські, комунікативні, 

творчі, дослідницькі та ін.); орієнтація навчально-виховного процесу на 

виявлення, підтримку і подальший розвиток особистісних і професійних якостей 

студентів тощо);  

- матеріально-технічні умови, що передбачають забезпечення освітнього 

процесу у ЗВО сучасною комп'ютерною технікою, мультимедійним та 

навчальним обладнанням. 

На сьогодні ця проблема є досить актуальною та потребує подальшого 

визначення єдиних підходів до її теоретичного обґрунтування. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

2.1. Концепція підготовки вчителів початкової школи засобами 

інноваційних технологій 

 

У сучасний період інноваційні зміни мають такі напрямки, як: формування 

нового змісту освіти; розробка і реалізація нових технологій навчання; 

застосування методів, прийомів, засобів освоєння нових програм; створення 

умов для самовизначення особистості в процесі навчання; зміна діяльності і 

стиль мислення як викладачів, так і студентів, відтак зміна взаємин між ними, 

створення та розвиток творчих інноваційних колективів. Діяльнісна сутність 

інновацій в освіті та необхідність їх відображення у формі навчання висувають 

вимогу до розуміння методології педагогічної інноватики як органічної єдності 

двох складових: навчання та діяльності. Незважаючи на те, що в суспільстві все 

більше поширення одержує орієнтація саме на інноваційний тип навчання, у 

педагогічних навчальних закладах продовжує домінувати традиційна освітня 

практика. Це протиріччя багато в чому пояснюється непідготовленістю установ 

до зіткнення з новими ситуаціями соціального життя, неготовністю педагогів 

своєчасно реагувати на виникаючі проблеми. Сенс освітніх інновацій полягає в 

їх прикладному характері: вони покликані формувати інноваційну здатність 

мислення випускника вишу 

Серед стратегічних завдань модернізації вищої школи України О. 

Савченко називає проблему підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх педагогів, яку пов'язує з упровадженням у педагогічну практику ВНЗ 

компетентнісно орієнтованої моделі навчання. У вищій педагогічній освіті 

перехід на компетентнісно орієнтовану підготовку вчена розглядає в двох 

аспектах. По-перше, оновлення змісту професійної освіти, що передбачає його 

відбір і структурування з одночасним визначенням результативної складової 
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освітнього процесу, є набуттям студентами компетентностей. Цей процес, на її 

думку, необхідно спрямовувати на створення варіативних навчальних планів і 

програм, запровадження якісно іншої системи контролю й оцінювання «через 

зміну об'єктів моніторингу, створення умов для персоніфікованої педагогічної 

освіти» [380, с. 3]. Крім того, треба «чітко зазначити компетенції майбутнього 

вчителя з кожного блоку професійної підготовки, вказавши, що саме він в ідеалі 

особистісно-орієнтована професійна освіта, на думку вченої, має передбачати 

«проектування індивідуальної траєкторії професійного становлення кожного 

студента протягом усіх років його навчання» [98, с. 3]. Саме такий підхід дає 

змогу здійснювати практико-орієнтований процес навчання майбутніх фахівців, 

а отже, забезпечує підвищення якості підготовки. 

У роботі А. Коломієць [59] науково обґрунтовані головні концептуальні 

положення підготовки педагогічних кадрів на нинішньому етапі бурхливого 

розвитку інформаційного суспільства щодо готовності вчителя до самостійної 

інформаційної діяльності, безперервної освіти, комп’ютеризації навчального 

процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій. І. Бужиною 

[19] сформульовано педагогічні умови підготовки майбутнього педагога:  

– громадянська зрілість академічної групи як підготовка майбутнього 

вчителя до формування гуманістичних відносин молодших школярів;  

– педагогічне та дидактичне спілкування; – розвиток педагогічного 

творчого потенціалу студентів у процесі рішення комунікативних завдань;  

– взаємовідносини викладачів вищого навчального закладу зі студентами;  

– корекція педагогічного процесу.  

П. Гусак [33] визначено методологічні основи моделі диференційованого 

навчання в процесі дидактичної підготовки учителів початкових класів та 

експериментально перевірено ефективність її функціонування у вищому закладі 

освіти.  

Дисертація Л. Хомич [113] містить дослідження методологічних, історико-

теоретичних і методичних аспектів професійної підготовки вчителя початкових 

класів. Розглянуто становлення і розвиток педагогічної освіти за рубежем, 
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сучасні зарубіжні технології підготовки вчителя початкових класів, проведено 

порівняльний аналіз педагогічної освіти України у світовому контексті. 

Говорячи про «підготовку» в системі педагогічної освіти, слід врахувати, 

що становлення і розвиток майбутнього викладача початкової освіти ґрунтується 

на базі досягнень і досліджень педагогічної науки. Педагогу інноваційного 

спрямування під час навчально-виховного процесу необхідно вміти 

реалізовувати: 

 – педагогічний гуманізм (довіру до вихованцям, повага до їх особистості, 

готовність, впевненість у своїх уміннях і можливостях); 

 – емпатійне розуміння вихованців (прагнення й уміння відчувати іншого 

як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції);  

– співробітництво (поступове перетворення вихованців на співавторів 

педагогічного процесу);  

– діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати діалог 

на міжособистісній основі рівності, взаємного розуміння і співпраці);  

– особисту позицію (творче самовираження, коли педагог виступає перед 

вихованцем не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, 

яка має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій).  

Як показує практика, для реального використання нововведень 

недостатньо простого знайомства з тими або іншими зразками інноваційного 

педагогічного досвіду, який отримують майбутні вчителі в процесі професійної 

підготовки у ЗВО. Просте копіювання будь-якого інноваційного зразка без 

розуміння його суті й адаптації до конкретних умов, як правило, призводить до 

невдач і деколи може скомпрометувати навіть найпередовіший досвід. Тому 

підготовка майбутніх учителів до процесу створення, оцінки, освоєння, 

застосування нововведень, управління інноваційними процесами залишається 

найважливішим завданням професійної підготовки.  

Отже, сутність і специфіку підготовки педагогів доцільно розглядати на 

основі системного і функціонального аналізу професійної педагогічної 

діяльності й етапів здійснення цієї діяльності. Аналіз наукових джерел, у тому 
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числі й педагогічних досліджень, дають нам можливість стверджувати, що 

недостатньо теоретично та методично дослідженим залишається такий аспект, як 

підготовка майбутніх учителів початкових класів засобами інноваційних 

технологій. Дана проблема може бути вирішена, спираючись на системний 

підхід.  

За С. Гончаренком, системний підхід є напрямом у спеціальній 

педагогічній науці, що дозволяє розробити етапи дослідження та конструювання 

складних за організацією об’єктів як систем. Такий підхід у педагогіці 

спрямований на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявленні в них 

різноманітних типів зв’язків та зведення їх в єдину теоретичну картину [29, с. 

305].  

У своїх працях О. Савченко також підкреслює, що в основі формування 

вчителя повинна лежати особистісно-орієнтована модель освіти, і цей процес 

повинен забезпечуватися органічною єдністю психологічних, педагогічних і 

методичних знань, а головною ознакою навчально-виховного процесу у вищому 

закладі освіти має бути системність [99].  

На нашу думку, системний підхід сприяє виявленню дієвого механізму 

підготовки вчителя початкової школи, дозволяє визначити та проаналізувати 

структурні компоненти моделі підготовки вчителя; дає можливість виділити 

стійкі зовнішні та внутрішні зв’язки та проаналізувати взаємодію всіх складових 

на різних рівнях підготовки, розкрити зміст та аргументувати доцільність вибору 

методів, засобів та форм навчання.  

Системний підхід передбачає використання моделювання, в основі якого 

лежить операція абстрагування. Завдяки цій операції на базі структури та функції 

створюється образ досліджуваного об’єкта у формі графічних таблиць і схем, 

математичних формул тощо.  

Відповідно до філософського словника А. Грицанова під моделлю (від 

modulus – мірило, зразок) розуміємо об’єкт-замісник, який у визначених умовах 

може заміняти об’єкт-оригінал, відтворюючи властивості, що цікавлять, і 

характеристики оригіналу [78, с.435]. Відомий філософ В. Штофф [115, с. 19] та 
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О. Антонова [3, с. 51] визначає модель як систему, яка відображає й відтворює 

об’єкт дослідження та здатна замінити його так, щоб вивчення цієї системи дало 

нам нову інформацію про об’єкт.  

Під моделлю системи розуміємо опис системи, що відображає певну групу 

її властивостей. Поглиблений опис – деталізація моделі. Створення моделі 

системи дозволяє передбачити її поведінку в визначеному діапазоні умов. 

Моделювання дає змогу наочно уявити об’єкт, проникнути в його глибину, 

розпізнати складові елементи й описати важливі теоретичні питання 

досліджуваної проблем. В. Томашевський визначає моделювання як спосіб 

дослідження будь-яких явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови та аналізу 

їх моделей.  

Ми погоджуємося з думкою, що в широкому розумінні моделювання є 

однією з основних категорій теорії пізнання та чи не єдиним науково 

обґрунтованим методом наукових досліджень систем і процесів будь-якої 

природи в багатьох сферах людської діяльності [110, с. 15]. Згідно з 

енциклопедією професійної освіти С. Батишева, модель підготовки спеціаліста 

розглядається як система, що відображає або відтворює існуючі чи проектовані 

структури, склад, зміст та організацію навчання спеціаліста, що забезпечує їх 

реалізацію [40, с. 78]. 

В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високі вимоги до рівня 

теоретичних знань та практичної підготовки вчителя. Він повинен уміти 

скеровувати навчально-виховний процес на особливість учня, вибудовувати 

свою професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необмежені можливості 

для самостійного і високоефективного розвитку. А це в принципово інших 

вимірах визначає проблематику і зміст професійної та особистісної підготовки 

майбутнього педагога, актуалізує необхідність створення педагогічних систем, 

зорієнтованих на інноваційну діяльність і відповідно на пошук нових підходів 

підготовки майбутнього педагога. Йдеться, що під час навчання він повинен 

придбати: розвинену творчу уяву; стійку систему знань, що розкриває суть, 

структуру і види інноваційної педагогічної діяльності; уміння цілеспрямовано 
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генерувати нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів 

і механізмів самореалізації; психолого-педагогічні знання про освоєння і 

впровадження інноваційних процесів у систему освіти; спеціальні психолого-

педагогічні методи, прийоми і способи, використання яких дає можливість 

активно включитися в інноваційну педагогічну діяльність. 

 

 

2.2. Модель інноваційно-технологічної підготовки вчителів 

початкової школи в умовах середовища закладу вищої освіти 

 

Головна задача створення моделі інноваційно-технологічної підготовки 

вчителів початкової школи в умовах середовища закладу вищої освіти – 

теоретично обґрунтувати і запропонувати практичну реалізацію концепції 

розвитку інноваційних технологій навчання як важливого інструменту 

досягнення високої якості вищої освіти відповідно до потреб розвитку 

особистості, економіки і суспільства на основі сучасних освітніх технологій. 

Вважаємо, що доцільність такої моделі обумовлена соціальним запитом, 

особистісно-креативним аспектом педагогічної освіти; вимогою нової 

соціокультурної ситуації, зазначеної дефіцитом особистісного початку у всіх 

сферах суспільного життя, у тому числі і в освіті; орієнтацією якості підготовки 

сучасного вчителя початкових класів на реалізацію функцій, що забезпечують 

особистісний розвиток суб’єктів освітнього процесу на основі реалізації 

дидактико-методичного аспекту особистісно-орієнтованої освіти. Тому 

проблемою нашого дослідження стало обґрунтування і пошук ефективних 

засобів теоретико-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

засобами інноваційних технологій навчання до особистісно-орієнтованої 

педагогічної діяльності. 

Проаналізувавши сучасні теорії та освітню практику з даної проблеми, 

виділимо основні концептуальні ідеї, що лежать в основі шляхів підготовки 

студентів до сприйняття й участі в інноваційній педагогічної діяльності. 

Зокрема, у процесі виконання роботи досліджені наступні умови формування 
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творчої зрілості вчителя:  

1) побудова довгострокових цільових інноваційних програм його 

розвитку;  

2) цільових установок не тільки на матеріальний, але і на духовний 

пріоритет;  

3) інтегрування процесу створення і впровадження у професійну практику 

нововведень;  

4) створення системи стимулювання і соціального захисту «творця» і його 

команди та ін.  

На дані концептуальні ідеї спиралися в ході дослідження при 

обґрунтуванні ідеї про доцільність поступової систематичної підготовки 

майбутнього вчителя в засвоєнні знань про інноваційні процеси в тісному 

взаємозв'язку із засвоєнням знань із педагогіки та історії освіти і включенням в 

навчальну професійну практичну діяльність на цій основі. 

Розроблена модель інноваційно-технологічної підготовки вчителів 

початкової школи в умовах середовища закладу вищої освіти (рис. 2.1) 

передбачає реалізацію у навчально-виховному процесі відповідних 

організаційно-педагогічних умов. 

В основу розробки авторської моделі покладені наступні принципи:  

– цілісності і системності, що реалізується через вироблення спільних 

підходів до відбору змісту підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

інноваційними засобами; – відкритості та динамічності, що здійснюється за 

допомогою забезпечення адекватності і релевантності навчально- дослідницької 

професійно-орієнтованої середовища цільовим установкам процесу формування 

готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності;  

– самоактуалізації, реалізований за допомогою активізації процесу 

інноваційного розвитку студента в умовах підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи інноваційними засобами;  
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Рисунок 1. Модель інноваційно-технологічної підготовки вчителів 

початкової школи в умовах середовища закладу вищої освіти 
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– поліфункціональності, що забезпечує вплив рівня сформованості 

готовності до інноваційної використання інноваційних засобів на якість рішення 

професійно орієнтованих навчально-дослідницьких завдань.  

Процес нетрадиційної (інноваційної) підготовки вчителя будувався на 

основі цілісного, системного підходу, який дозволяв розглядати усі дидактичні 

методи як засоби професійного становлення майбутнього вчителя.  

Підвищення результативності особистісно-орієнтованого навчання та 

успішне впровадження інновацій, особистісно-орієнтованих, інтерактивних 

технологій навчання вирішувалося в контексті формування професійної 

готовності, зокрема, її важливої складової – готовності студентів – майбутніх 

вчителів початкової школи – до інноваційної професійної діяльності в 

початковій школі.  

Отже, головними чинниками професійної підготовки сучасного вчителя 

початкової школи, що впливають на становлення його особистості, є 

осучаснення змісту, форм та методів професійної підготовки, застосування 

різноманітних технологій навчання, особистісно-зорієнтований характер 

підготовки. Представлені концептуальні основи інноваційної моделі підготовки 

вчителя початкової школи на основі ідей і принципів інтегрованої системи 

педагогічної освіти та інформаційних процесів пізнання і навчання.  

Знання студентів з галузі базової педагогічної науки на всіх етапах 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів поглиблюються і 

доповнюються професійно-методичними знаннями під кутом зору майбутньої 

професійної діяльності. При моделюванні враховано, що у сучасному світі 

пред'явлення студентові готових, систематизованих знань для засвоєння вимагає 

врахування їх постійної зміни, доповнення та уточнення. У системі педагогічної 

освіти відбувається активний пошук нових підходів, форм і методів роботи. Сенс 

цих пошуків у тому, щоб побудувати сучасні моделі освітньої діяльності в 

системі підвищення кваліфікації, спрямовані на підготовку вчителя до роботи в 

нових умовах. При організації процесу навчання в умовах побудови сучасної 

системи підвищення кваліфікації, орієнтованої на підготовку вчителя до 
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проектування навчального процесу в інформаційній освітньому середовищі, 

важливо враховувати наступні аспекти:  

– освітній процес слід будувати так, щоб студент мав можливість відкрити 

для себе особистісно значущий сенс у формуванні професійних компетенцій, 

необхідних для роботи в інформаційному освітньому середовищі; 

 – навчальний процес здійснюється в діяльнісній формі і на основі 

диференційованого підходу для студентів різного рівня професійної 

майстерності, що вимагає створення умов для побудови індивідуальної 

траєкторії навчання, згідно з професійними потребами і можливостями 

педагогів; 

– освітній процес забезпечує умови для самостійності й ініціативної 

активності педагогів, здатних продемонструвати наявний досвід роботи із 

сучасними педагогічними інструментами та актуалізації різноманітних 

рефлексивних процедур;  

– освітній процес може бути побудований в умовах мережевої взаємодії 

освітніх установ, що здійснюють підвищення кваліфікації вчителів і наповнені 

різними методичними, інформаційними та кадровими ресурсами, необхідними 

для ефективної підготовки вчителя до проектування навчального процесу в 

інформаційному освітньому середовищі. 

Враховуючи досвід компонентно-структурного дослідження педагогічних 

систем С. Архангельського [5], Ю. Бабанського [7], Н. Кузьміної [62], ми 

виділяємо три структурні компоненти, як єдність складових елементів 

підготовки вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій.  

1. Ціннісно-цільовий компонент, що полягає в урахуванні замовлення 

суспільства, мети, завдань, стійкій професійній спрямованості на професійно-

педагогічну діяльність, що визначає спрямованість на професійне становлення 

особистості.  

2. Змістово-діяльнісний компонент являє собою систему знань щодо 

професійної, психолого-педагогічної діяльності, фундаментальних та 

предметно-педагогічних дисциплін, що розкривають зміст майбутньої 
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професійної діяльності, систему професійних умінь та навичок творчої 

діяльності майбутнього вчителя, систему педагогічно-професійних форм, 

методів та засобів інноваційних технологій навчання, що забезпечують успішне 

становлення майбутнього професіонала у світлі сучасно плинних умов 

діяльності, а також етапи підготовки – діагностично-мотиваційний, активно-

розвивальний, оцінювально-результативний.  

3. Контрольно-рефлексивний компонент визначає рівень розвитку оцінки 

та самооцінки, розуміння відповідальності за результати своєї педагогічної 

діяльності та подальше її переосмислення, спираючись на критерії 

сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до 

використання засобів інноваційних технологій навчання.  

Щоб перевірити рівень сформованості та становлення особистісно-

професійних якостей, використовуються різні види контролю – поточний, 

підсумковий.  

Ціннісно-цільовий компонент характеризує соціальне замовлення, мету і 

завдання дослідження. Соціальне замовлення на підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів містить вимоги держави та 

суспільства до формування у студентів професійної компетентності. Це визначає 

мету і завдання освітнього процесу, які реалізуються у відповідності з 

Державним освітнім стандартом.  

Мета – підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання 

засобів інноваційних технологій навчання. Конкретизація мети процесу 

формування інноваційної компетентності у майбутніх учителів початкових 

класів дозволила визначити його завдання – сформувати: ціннісне ставлення 

майбутніх учителів початкової школи до використання засобів інноваційних 

технологій; теоретичні уявлення про інноваційні технології навчання та 

можливість їх адаптації до інноваційних ситуацій професійної діяльності в 

початковій школі і ЗВО. Вважаємо, що формування підготовки до застосування 

засобів інноваційних технологій навчання є особистісно- діяльнісним, оскільки: 

по-перше, студенти повинні мати цілісне уявлення про педагогічну діяльність, 
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адже опанувати даними технологіями і використовувати їх у подальшій своїй 

професійній роботі вчителі початкових класів можуть лише в діяльності, знаючи 

їхню суть, особливості організації уроків, специфіку побудови стосунків між 

учасниками освітнього процесу тощо; по-друге, студенти мають прагнути 

пізнати особистість кожної дитини, забезпечити гармонійний та ефективний 

розвиток усіх учнів класу в комфортних умовах.  

У процесі професійної підготовки формується готовність до педагогічної 

діяльності. Готовність студента – майбутнього вчителя – до організації 

навчального процесу, спрямованого на розвиток творчого мислення учнів, є 

показником успішної діяльності вищої школи. На тлі процесів зміни освітніх 

парадигм, впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання, 

моделей розвиваючих педагогічних технологій це завдання стає вкрай 

актуальним.  

Основа моделі – змістово-діяльнісний компонент, що включає сукупність 

і взаємозв'язок предметів, через які формується компетентність студента. Він 

представлений двома модулями: предмети інформаційної підготовки, які 

виконують базову і системоутворювальну функції в підготовці студентів у галузі 

інформаційних і комунікаційних технологій і предмети професійної підготовки, 

які, з одного боку, мотивують і націлюють студентів на оволодіння сучасними 

технологіями, а з іншого боку, служать змістовою, методичною та експертною 

базою для їх застосування.  

Адже підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання 

засобів інноваційних технологій навчання – значить провести роботу із їх 

засвоєння, застосування, а, отже, навчити вибирати необхідну інноваційну 

технологію залежно від теми, цілей уроку, результату, рівня підготовленості 

учнів, особливого стилю роботи вчителя тощо; навчити студентів орієнтуватися 

у величезній кількості інноваційних технологій навчання; сформувати знання 

теорії і практики інноваційних технологій навчання; навчити майбутніх учителів 

організувати інноваційних урок, забезпечити навчання в діалозі; навчити вміло, 

грамотно керувати процесом взаємонавчання дітей із можливістю досягнення 
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успіху всіма учасниками освітнього процесу.  

Змістово-діяльнісний компонент моделі відображає його зміст, 

визначається з урахуванням принципів, що становлять основу діяльності – 

викладача і студентів у процесі професійної підготовки (целенаправленості, 

інтегративності, безперервності та послідовності, варіативності, професійно-

педагогічного самовдосконалення, функціональної повноти, універсальності 

педагогічної освіти.  

Структура змісту досліджуваного процесу може бути представлена 

взаємопов'язаними блоками: загальнопедагогічним, педагогічним, методичним, 

спеціальним-наочним. У кожному блоці є діяльність, спрямована на формування 

всіх виділених компонентів інноваційної компетентності вчителів початкових 

класів – мотиваційно-оцінна, пізнавально-орієнтовна і операційно-технологічна.  

Функцією змістово-діяльнісного компонента досліджуваної моделі є 

виконання ним ролі предмета пізнавальної діяльності педагога і студента, засобу 

їх практичної діяльності і засобу управління їх розвитком. Модель процесу 

підготовки вчителів початкової школи передбачає застосування широкого 

арсеналу методів, засобів і форм організації навчання, представлених у 

змістоводіяльнісному компоненті, що виконує функцію передачі і відтворення 

змісту реалізованого процесу.  

У процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів 

використовуються не тільки методи (бесіди, дискусії та ін.), традиційні засоби 

(підручники, навчальні посібники, наочності тощо) і форми організації навчання 

(лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, педагогічна практика 

тощо), характерні для вищої школи, але й інноваційні методи (ранжування, 

стимулювання, педагогічні спостереження, телекомунікаційні проекти), форми 

(педагогічний диктант, проблемне обговорення, навчально-тренувальні ігри, 

дистанційна телеконференція тощо) і засоби (інтерактивний методичний 

комплекс, електронні енциклопедії, підручники, інтернет-ресурс тощо).  

Контрольно-рефлексивний компонент моделі процесу підготовки вчителів 

початкових класів припускає оцінку викладачами і самооцінку студентами 
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досягнутих у процесі навчання результатів, їх встановлення відповідно до 

поставлених завдань, виявлення причин відхилень і внесення при необхідності 

коректив у педагогічну діяльність.  

Особливостями цієї моделі є: інтегративність (в організаційному аспекті – 

взаємозв'язок компонентів моделі, що відображають логіку досліджуваного 

процесу і забезпечують можливість його всебічного перегляду при 

співвіднесенні цілі і результату; у змістово-діяльнісному – взаємозв'язок 

предметів загальнопрофесійного і предметного циклів підготовки); 

амбівалентність (єдність фундаментальної і прикладної педагогічної 

підготовки); адаптативність (пристосованість моделі до процесу підготовки 

вчителів початкових класів).  

Теоретичний аналіз проблеми дослідження, аналіз практики діяльності 

вищих педагогічних навчальних закладів України дозволяє визначити 

педагогічні умови.  

1. Виявлення рівня загальнокультурної та базової підготовки студентів, 

володіння елементарними навчальними уміннями, адекватність оцінки власного 

рівня професійної підготовки; урахування особливостей адаптаційного періоду 

у педагогічному навчальному закладі, створення умов для вирівнювання та 

корекції знань і вмінь із метою забезпечення можливості ефективного засвоєння 

запропонованої програми курсу «Інноваційні педагогічні технології у вищій 

школі» у розрізі професійної підготовки.  

2. Створення доброзичливої демократичної обстановки, яка орієнтує на 

особисту активність студента у навчально-виховному процесі, утвердження 

партнерських стосунків між педагогічними кадрами та студентами, забезпечення 

позитивного психологічного клімату, психологічного захисту усіх суб’єктів 

педагогічного процесу, проведення психолого-педагогічних тренінгів із 

використанням аудіовізуальної техніки. 

3. Необхідність уведення нових форм і методів занять (відеоінформація, 

електронна бібліотека тощо). Використання ефективних методів навчання й 

контролю за підготовкою майбутнього вчителя початкової школи, спрямованих 
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на розвиток індивідуальних творчих здібностей. Організація навчальної 

діяльності студента на засадах самостійного прийняття рішень, набуття 

організаторських, управлінських, контролювальних, корекційних, 

прогностичних умінь, необхідних майбутньому професіоналу.  

4. Високий рівень професійно-педагогічної майстерності педагогічних 

кадрів закладів освіти.  

5. Відкритість і зрозумілість критеріїв оцінки навчальної діяльності, 

забезпечення принципу об’єктивності при оцінці й самооцінці знань на основі 

розвитку аналітичних умінь, критичної самооцінки студентів. 

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює 

практичну значимість різних інновацій в системі освіти не лише на 

професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення молодого учителя 

початкової школи в інноваційний процес часто трапляється спонтанно, без 

урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної 

діяльності.  

Компоненти інноваційної компетентності педагога – це обізнаність в 

інноваційних педагогічних технологіях, належне володіння їх змістом і 

методикою, висока культура використання інновацій у навчально-виховній 

роботі, особисте переконання у необхідності застосування інноваційних 

педагогічних технологій. Структура освітнього процесу в технологічному плані, 

згідно із запропонованою моделлю, може бути представлена як єдність 

наступних етапів: діагностично-мотиваційний (проектування змісту і логічної 

структури), активно-розвивальний (власне навчання), оцінювально-

результативний (контроль (моніторинг), можлива корекція). У рамках 

дослідження були визначені етапи підготовки та завдання, на вирішення яких 

орієнтували у навчанні засобами інноваційних технологій майбутніх педагогів. 

Зокрема, на етапі діагностично-мотиваційному завдання пов’язані із з’ясуванням 

вихідного стану наявності інноваційних засобів у навчально- педагогічному 

процесі, а також обумовлені мотивуванням необхідності у їх використанні. 

Таким чином, першим кроком стратегії розвитку освітнього процесу має стати 



38 
 

об'єктивізація мети і способів оцінки її досягнення. Діагностична постановка 

цілей в навчанні – це одночасно і якість змісту, і якість його засвоєння учнями, 

виражені настільки точно, що вони стають загальнозрозумілими та керованими 

стандартами.  

Основний етап – активно-розвивальний, передбачає освоєння 

інноваційних методів, форм, технологій, засобів організації навчально-

виховного процесу та дослідницької діяльності; розвиток здатності доцільного 

та необхідного використання у навчально-професійній діяльності. Таким чином, 

цей етап – розробка моделі навчального процесу на основі діагностичної мети й 

об'єктивних методів контролю. Перехід на технологічний рівень проектування 

навчального процесу й наступна реалізація цього проекту допомагає педагогу 

стати професіоналом, виступає альтернативою формальній освіті, враховує 

значне посилення ролі студента і відкриває нові горизонти для розвитку 

творчості викладача – автора проекту. Це призводить до того, що викладачеві, 

керівнику (технологу) навчального процесу необхідно орієнтуватися в 

широкому спектрі інноваційних технологій, ідей, шкіл, напрямків, не витрачати 

час на відкриття вже відомо.  

Оцінювально-результативний етап позначений розвитком уміння 

оперувати варіативними інноваційними засобами, враховуючи педагогічний 

досвід і власний, виявляючи творчий потенціал. 
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РОЗДІЛ 3.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
3.1. Авторська інтегрована особистісно-орієнтована технологія в 

процесі підготовки майбутніх  фахівців 

 

У комплексі наукових і практичних проблем, на рішення яких націлює 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), одне з 

провідних місць займає професійна діяльність педагога як соціально-педагогічна 

категорія, що має свою системно-функціональну природу. Без високого 

професіоналізму педагога, здатного інтегрувати загальноосвітні, спеціальні, 

психолого-педагогічні, дидактичні і методичні знання, комплексно вирішувати 

завдання освітньо-виховного процесу, неможливо реформувати систему освіти, 

у тому числі її дошкільний ступінь. Для реалізації цих завдань необхідно 

звільнитися від упереджених стереотипів мислення, котрі заважають сприймати 

суперечливий світ, що міняється, з усіма його реаліями, об’єктивно підходити до 

розв’язання його гострих проблем. Тому актуальним є постійне моделювання 

образу педагога, що враховує процеси сучасного суспільного розвитку (кінця ХХ 

- початку ХХІ століття), інтегративні тенденції в освіті, спрямовані на розвиток 

особистості дитини та творчу педагогічну діяльність як умову її становлення. 

Запропонована нами модель педагога-універсала має своєю 

методологічною основою теорію наукового пізнання про єдність процесів, 

взаємовплив і взаємозалежності явищ об’єктивної дійсності, ідеї філософії освіти 

як інтегрованої системи наукових знань, що дає цілісне уявлення про сутність як 

реальної дійсності у цілому, так і найбільш загальних освітньо-виховних 

проблем. 

Особистість майбутнього педагога була багатогранним об’єктом нашого 

дослідження, що відображає, з одного боку, існуючу різноманітність виявів 
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специфічних особливостей виховної діяльності педагога і, з іншого, має чіткий 

інтегративний статус, оскільки він є еквівалентом взаємодії таких наук, як 

філософія, історія, педагогіка, психологія, соціологія, етнопедагогіка. 

 

Рисунок 2. 

При розробці та апробації даної моделі нами були проаналізовані й 

ураховані матеріали наукових досліджень Л.С. Виготського, А.Н. Алексюка, В.І. 

Логінової, В.А. Сухомлінського, В.А. Сластеніна, А.І. Щербакова, С.У. 

Гончаренко, Г.М. Сагач, В.А. Семиченко. Враховувалися також праці 

зарубіжних вчених з проблем підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

інноваційних освітніх технологій (К. Ангеловські,  Д.С. Брауна, Е.І. Ляскі, М. 

Фуллона,  Д. Спокса,  Х. Ходжес і інш.) 

Деякі вимоги до педагога у межах моделі, що ми розглядаємо, спільні для 

всіх фахівців з дошкільного та початкового виховання, але основна 

спрямованість - проектування професійно значущих якостей, умінь і навичок, 

необхідних спеціалісту дошкільного виховання для рішення завдань реалізації 

інтегрованого освітньо-виховного процесу. 

Провідна роль моделі - ефективна професійна діяльність педагога в 

інтегрованому освітньо-виховному процесі - обумовлена передусім розвитком 

таких якісних характеристик: загальна орієнтація у всіх галузях суспільно-

історичного життя, світогляд, висока моральність, глибока професійно-

педагогічна компетентність. 

У зв’язку з цим експеримент був спрямований на вирішення таких завдань: 
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виявлення психолого-педагогічної підготовленості педагогів до роботи в 

інтегрованій системі: педагогічна діагностика сформованості 

загальнокультурних,  загальнотеоретичних, спеціальних та психолого-

педагогічних знань, умінь і самокорекції професійної діяльності; формування у 

педагогів настанови на професійне  самовдосконалення; забезпечення 

відповідних умов для апробації моделі, що розглядається;  розробка дидактичної 

системи перепідготовки педагогів на інтегрованій основі в обласному інституті 

удосконалення вчителів; розробка методичних рекомендацій. 

Зазначені параметри моделі теоретично обґрунтовувалися та 

апробовувалися протягом трьох етапів. Перший етап - інформаційне 

забезпечення педагогічних колективів дитячих дошкільних закладів та 

управлінських закладів освіти, що базується на попередньому вивченні 

психолого-педагогічної підготовленості педагогів дитячих дошкільних закладів 

та управлінських закладів до реалізації технології на інтегрованій основі. Другий 

етап - організація процесу підготовки та перепідготовки педагогів до 

професійної діяльності на інтегрованій основі. Для цього використовувалися такі 

методи та форми: структурно-функціональне моделювання, професіографічний 

метод, науково-практичні конференції, теоретичні семінари, семінари-

практикуми, навчання у річній школі майстерності при обласному інституті 

удосконалення вчителів, навчання у межах дворічного стажування, методичні 

ринги, круглі столи та ін.. Третій етап - оціночно-результативний - передбачав 

осмислення експерименту: перевірка ефективності розробленої дидактичної 

системи; подальше професійне становлення педагогів. При цьому 

використовувалися методи педагогічної рефлексії, спостереження, бесіди, 

анкетування, рейтинг, статистичні методи, зокрема непараметричні критерії та 

факторний аналіз. 

Метою перевірки ефективності кожного з зазначених етапів і корегування 

професійної діяльності вчителів нами були визначені три рівні сформованості 

готовності педагога до професійної діяльності на інтегрованій основі. 

Низький рівень має рецептурний, фактологічний характер. Педагог 
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відчуває потребу у забезпеченні нормативних структур, зразків конкретного 

процесу професійної діяльності. Середній рівень -  технологічний - порівняно 

більш висока інтелектуальна активність і включення у нові професійні зв’язки та 

відносини при сторонній допомозі; підготовленість до роботи на технологічному 

і методичному рівні. Високий рівень - концептуальний - методологічне 

мислення; усвідомлення освітньо-виховного процесу як сукупності таких 

взаємодіючих компонентів, як знання, засоби діяльності, творчий підхід, 

емоційно-ціннісне відношення до явищ навколишньої дійсності, цілісне бачення 

умов освітньо-виховного процесу; самостійне проектування та реалізація 

задумів майбутньої діяльності та прогнозування кінцевих результатів. 

Серед причин, що зумовили дані показники, були названі наявність інерції 

старих шаблонів і настанов, невідповідність цілей соціального замовлення 

суспільства реальному стану загальноосвітньої підготовленості, незначне 

реальне фінансове та матеріально-технічне забезпечення, недостатня 

координованість дій підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

застарілі авторитарні методи управління дошкільною установою та ін. Таким 

чином, досить репрезентативна база дослідження дозволила виявити весь спектр 

факторів, що відображають рівні готовності педагогів до професійної виховної 

діяльності на інтегрованій основі. 

Проведене дослідження дозволило виробити загальну схему процесу 

сприйняття педагогами ідеї інтеграції в дошкільній та початковій школі й 

усвідомлення її як своєї власної. 

Таблиця 1. 

 

Система підготовки педагога до сприйняття ідей інтеграції 

 
Етапи Зосередження зусиль Мета 

Підготовка до 

експерименталь

ної роботи 

Усвідомлення цілей і завдань 

експеримента, підвищення 

науково-теоретичної підготовки. 

Допомогти педагогу усвідомити 

наявність зв’язку між 

конкретними проблемами, що 

стоять перед дошкільним 

закладом, і перетвореннями, що 

пропонуються  

Реалізація 

перетворень на 

Надання альтернативних 

учбово-тематичних програм і 

Дослідження ефективності 

інтегрованої моделі. 
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практиці планів. 

Підвищення теоретико-

методологічної підготовки в 

умовах ОІУВ. 

Закріплення 

досягнутих 

результатів 

Закріплення норм професійної 

діяльності, що склалися.  

Профілактика регресу. 

Прагнення до підвищення рівня 

психолого-педагогічної 

компетентності. 

Робота над самокорекцією та 

самовдосконаленням. 

 

Дослідження показало, що перетворення в професійній діяльності 

педагога, на які ми вказали, значною мірою детермінуються мотиваційними 

факторами: достатнім рівнем інформації про сутність, цілі та завдання 

експериментальної роботи, активною участю педагогів у процесі діагностування 

інтегрованого освітньо-виховного процесу; професійне самовдосконалення 

педагогів. 

Підготовленість педагога до роботи на інтегрованій основі зумовлено 

також рівнем його попередньої теоретичної та практичної підготовленості, 

стажем роботи, віком, ціннісними орієнтаціями та установками. Експеримент, 

будучи формою активної діяльності, забезпечує вимушену активність педагога 

та інтенсивність освітньо-виховного процесу, а рішення цього завдання 

неможливе без впливу на ціннісно-мотиваційну сферу його учасників. 

Доводиться враховувати і рухомість нервової системи педагогів. Так, у практиків 

старшого віку, зі стажем, повільніше відбувається перебудова динамічного 

стереотипу, вони не відразу використовують можливості, що надаються їм для 

корекції своєї діяльності. Складні задачі іноді, особливо на початку 

експериментальної роботи, сприймаються ними з великим зусиллям.  Тому, якщо 

на етапі вступу в експеримент недостатньо вивчені особливості педагогів, це 

може не тільки затягнути процес залучення до роботи такого контингенту, але і 

призвести до зриву запланованої діяльності. 

Таким чином, при проектуванні та впровадженні в практику моделі 

«педагога-універсала» використовувалися комплексний, системний, 

інтегрований підходи. Вони дозволили розглянути процес професійного 

становлення педагога у його функціональній цілісності, виявити структуру 
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моделі. Отримані в результаті експерименту дані намітили орієнтації для 

педагогічного самовдосконалення, для створення оптимальних педагогічних 

умов, у яких образ педагога, що проектується, може бути чинником активізації 

інтегрованого освітньо-виховного процесу. Підвищений статус педагога у межах 

моделі, яку ми розглядаємо, закладає об’єктивні передумови для повноцінного 

розвитку особистості дитини в процесі засвоєння інтегрованих знань про людину 

та навколишній світ. 

Концептуальна модель «педагог-універсал» в інтегрованій системі 

реалізує свою головну ідею в трьох взаємопов’язаних аспектах: перший 

орієнтований на високий рівень володіння педагогом соціопсихологічною 

культурою, другої - сформованість культури педагогічної, третій - 

загальнолюдської. 

Соціопсихологічна культура виходить з концепції людини як вищої 

цінності, як мети всього суспільного прогресу, а не його засобу. Призначення 

соціопсихологічно грамотного педагога у дошкільному закладі - всіляке 

сприяння вільному, різнобічному, повноцінному розвитку неповторної 

особистості дитини в усіх її індивідуальних якостях. В умовах інтегрованого 

освітньо-виховного процесу педагог орієнтований не на передачу дітям тієї або 

іншої суми знань, а на саморозкриття особистості та готовність до свідомого 

життєвого визначення. Тут виключається система примушення, заборон, 

покарань як методів виховання, і взагалі немає місця насильству в освітньо-

виховному процесі. Педагог не командує дітьми, а співпрацює з ними. Позиція 

педагога - не над дітьми, а разом з ними і на чолі їх. Діти та педагоги - один 

колектив. 

Педагог чуйний до внутрішнього світу дитини, до сфери її спрямувань та 

індивідуальних особливостей, схильностей. 

Головне, що об’єднує дітей і педагогів при засвоєнні дітьми інтегрованих 

знань про людину та навколишній світ, - досягнення спільної мети, участь у 

покращенні навколишнього життя. Вони разом організують своє життя на 

заняттях і поза ними. 
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Орієнтація на дитину передбачає також інтеграцію емоційного та 

раціонального у навчанні та вихованні, розробку заходів і способів 

цілеспрямованого та систематичного використання емоційного фактора в усій 

системі освітньо-виховного процесу. 

Неможливо досягти високого рівня соціопсихологічної культури без 

глибокого знання особливостей психологічного розвитку дітей різного віку, 

володіння сучасними психологічними методами розвитку їхнього творчого 

потенціалу, уваги, пам’яті, мислення, уявлення, спостережливості. 

Передбачається постійне вдосконалення знань педагогом традиційних, 

варіативних і альтернативних психолого-педагогічних концепцій розвиваючого 

навчання і виховання, особисто орієнтованих технологій оптимізації освітньо-

виховного процесу, володіння ігровими методиками. 

Створення розвиваючого культурно-виховного середовища для дитини в 

інтегрованому освітньо-виховному процесі неможливе без забезпечення 

педагогічної культури педагога. 

Педагогічна культура має складну динамічну структуру інтегрованих 

знань і функцій, до яких слід віднести дослідницькі, конструктивні, 

комунікативні, інформаційні, організаційні, розвиваючі, орієнтаційні, 

мотиваційні, виховні, діагностичні, дидактичні, методичні і інш. Виконання 

даних функцій базується, в свою чергу, на гуманістичній педагогічній 

спрямованості, педагогічних ми виходили з розуміння інтегрованого освітньо-

виховного процесу як розвитку особистості дитини, її здібностей: розкриття її 

творчого потенціалу, а не тільки як засвоєння знань, умінь та навичок. 

здібностях, професійно-педагогічній компетентності. Такий підхід підтверджує 

необхідність реалізації моделі «педагог-універсал» у контексті цілісної системи 

становлення культуротворчої позиції педагога-вихователя. При цьому 

Гуманістична спрямованість педагогічної культури розглядається нами як 

особливо важливий принцип, який відображається і в організаційній 

перепідготовці педагогів-експериментаторів, і в самостійній післядипломній 

освіті кожного педагога. Рівень розвитку дитини стає рівнем якості роботи 
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педагога-вихователя та всього освітньо-виховного процесу в цілому.  Дитина 

дійсно стає суб’єктом свого розвитку. Повага до особистості дитини, її честі, 

прийняття її особистих цілей, потреб, інтересів, створення умов для її 

самовизначення та самоактуалізації - обов’язкова умова педагогічної культури. 

Педагогічні здібності характеризують індивідуальні властивості 

особистості педагога, що сприяють успішному виконанню ним своїх 

професійних обов’язків. У структурі педагогічних здібностей виділяються дві 

низки показників: 1) специфічна чуйність педагога як суб’єкта діяльності до 

об’єкта, процесу, результатів власної діяльності; 2) специфічна чуйність педагога 

до дітей як суб’єктів спілкування, пізнання, праці (О.А Дубасенюк). Основні 

шляхи забезпечення цих показників такі: інтеграція змісту освітньо-виховного 

процесу; організація пізнання як процесу взаємодії, співпраці; розвиток творчих 

здібностей дитини; включення дитини у різноманітні види діяльності. 

Професіонально-педагогічна компетентність в інтегрованій системі являє 

собою комплекс взаємопов’язаних умінь. 

До основних елементів професійної компетентності ми відносимо 

компетентність зі спеціальності, методичну компетентність у сфері інтегрованих 

знань і способів їх засвоєння, теоретичну та практичну підготовленість педагога 

до роботи з різними категоріями дітей, що мають різний вік, рівень розвитку, 

здібностей, можливостей. 

Ми виділяємо також технологічну підготовленість педагога. Готовність 

педагога впроваджувати свої знання в практику знаходить своє відображення в 

професіоналізмі спілкування, співпраці, взаємодії педагога з дітьми. Педагог, 

шляхом психологічної підтримки, психологічної допомоги створює ситуації, що 

забезпечують право дитини на власну позицію та можливість відстоювати її, 

індивідуальність і своєрідність, пошук і можливі помилки і та ін. 

Ще одним елементом професіонально-педагогічної компетентності є 

високий рівень його творчих здібностей. Інтегрований освітньо-виховний процес 

має для цього сприятливі передумови. У свою чергу, результативність 

експериментальної роботи багато в чому визначається ступенем включення 
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педагога у творче рішення задач педагогічного процесу. Інтеграція змісту 

освітньо-виховного процесу зумовлює такі вияви педагогічної творчості, як 

прагнення до нового; накопичення досвіду різних форм творчої діяльності; 

розвиток дослідницьких навичок педагога, надто необхідних сучасній 

дошкільній освіті для втілення в життя ідей варіативності змісту освіти, її 

індивідуалізації; оволодіння активними методами; відмова від стереотипів, 

стимулювання нестандартних підходів до рішення педагогічних задач; 

спрямований і систематичний розвиток умінь ставити педагогічні завдання, 

адекватно їх вирішувати, знаходити нові оригінальні способи рішення; розвиток 

здатності сприймати та усвідомлювати передовий педагогічний досвід; 

формування адекватної «Я»- концепції та ін. 

 

3.2. Ігрові технології в процесі мистецько-технологічної підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти 

 

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи 

завжди була і залишається однією з найбільш актуальних в теорії і практиці 

навчання. В останній час інтерес педагогів спрямований на засвоєння активних 

та інтерактивних, сучасних форм і методів навчання, заснованих на ігрових 

технологіях. В результаті аналізу багатьох досліджень зрозуміло, що навчання 

стає ефективним і досягає значних позитивних результатів, якщо учні: відкриті 

для навчання і беруть активну участь у співробітництві з іншими учасниками 

навчального процесу; отримують можливість для аналізу своєї діяльності і 

реалізації власного потенціалу; вміють практично підготуватися до того, з чим 

можуть зустрітися в реальному житті; можуть бути самими собою, не боятися 

самовиражатися, помилятися, за умови, що вони не піддаватимуться за це 

осудженню і не одержать негативної оцінки. 

Проблема творчого розвитку особистості здобувачів освіти не є новою, 

адже має глибокі історичні корені. Я. Коменський, Й. Песталоцці, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський охарактеризували сенситивність дітей 
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молодшого шкільного віку до творчості, зокрема, художньо-образної. І. Бех, 

Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв довели, що молодший шкільний вік є 

періодом найінтенсивнішого креативного становлення. Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, 

Н. Брюсова, Т. Шпікалова дійшли висновку, що образотворче мистецтво – 

унікальний навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для 

творчої самореалізації, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, 

фантазії, художнього сприйняття тощо. Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Савченко 

розглядають ігрову діяльність як дидактичний засіб, який активізує здатність 

дітей самостійно мислити і діяти, створює атмосферу свободи, творчого 

розкріпачення в колективі та умови для саморозвитку, дає змогу повніше 

враховувати вікові особливості дітей 6 – 7-річного віку. 

Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально 

розвинених громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Згідно Проекту 

державного стандарту базової повної середньої освіти кінцева мета загальної 

середньої освіти – виховання громадянина України, підготовленого до життя в 

сучасному суспільстві, здатного навчатися, оперувати й управляти інформацією, 

приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати 

свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми і виклики часу, 

нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації. Отже, 

створення умов для розвитку особистості – як неповторної індивідуальності 

здатної до творчої самореалізації - завдання вчителя на уроці. 

 Одним із найефективніших методів інтерактивного навчання є навчальна 

гра. На думку багатьох педагогів саме використання елементів навчальної гри 

викликають в учнів пожвавлення і зацікавленість до вивчення навчального 

матеріалу. 

Застосування ігрової діяльності у навчальному процесі здобувачів 

початкової освіти розглядається науковцями як основний фактор формування 

творчої та допитливої особистості. Ще з давніх давен засобами народної гри 

виводили маленьку людину з її реального побутового повсякденного життя, 

запобігали створенню стереотипів недовіри й сумніву до своїх сил. За 
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допомогою гри дитина мала змога заявити оточенню про свій позитивний 

потенціал. Саме під час ігрових вправ, завдань активізуються рухливість, 

розвиваються процеси мислення, пам’яті, уяви [98, с.74].  

А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини… Якою 

буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання 

майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…» Отже, гра, її організація – 

ключ в організації виховання.  

Гра має надзвичайно велике значення у вихованні молодших школярів. Ще 

К. Д. Ушинський писав про те, що в грі задовольняються фізичні і духовні 

відносини та організаторські здібності. Гра впливає на всебічний розвиток 

дитини, формує всі сторони її особистості, тобто здійснює комплексне виховання 

дитини . Щоб закріпити правила поведінки, можна використовувати різні ігри. 

Ігрова діяльність виконує такі функції:  

- спонукальну: спрямована на розвиток інтересу учнів до матеріалу, 

що вивчається, та процесу його засвоєння, формування позитивної мотивації 

навчання тощо. Це реалізується в спільній діяльності учня та вчителя, 

характеризується інтелектуальним напруженням і супроводжується 

позитивними емоціями;  

- комунікативну: сприяє засвоєнню елементів культури спілкування 

учнів і реалізується через організацію спілкування, регулювання 

міжособистісних відносин, виникнення механізму саморегуляції поведінки. Гра 

- діяльність комунікативна, хоча за 

чисто ігровими правилами і конкретна. Вона вводить учня в реальний 

контекст складних людських відносин;  

- самореалізації: реалізація можливостей кожного учасника гри. Це 

одна з основних функцій гри. Саме в цьому плані людині важливий сам процес 

гри, а не її результат, конкуренція чи досягнення якої-небудь мети. Процес гри - 

це простір для самореалізації; - розвиваючу: прояв та удосконалення різних 

якостей і здібностей учнів (розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, уяви, 
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фантазії, творчих здібностей, умінь порівнювати, зіставляти, уміння знаходити 

оптимальні рішення), виявити інтереси і схильності тощо; 

- діагностичну: виявлення відхилень у поведінці, знаннях, уміннях та 

навичках, а також в уточненні особливостей характеру учня, його взаємин з 

оточуючими. Спостереження за грою дозволяє отримати додаткову інформацію. 

У грі людина на сенсомоторному рівні демонструє те, що вона коли-небудь 

переживала;  

- корекції: внесення позитивних змін у характер майбутнього 

випускника (наприклад, корегування таких рис характеру, як сором'язливість, 

нерішучість, агресивність, егоцентризм тощо), у пошуку способів розв'язання 

різних життєвих ситуацій. Психологічна корекція у грі відбувається природно 

при умові, що всі учні засвоїли правила й сюжет гри; що кожен учасник добре 

знає не тільки свою роль, а й ролі своїх партнерів; що процес і мета поєднують 

усіх учасників гри;  

- розважальну: створення певного комфорту, сприятливої атмосфери, 

щиросердечного задоволення як захисних механізмів, тобто стабілізації 

особистості, реалізації рівнів її домагань. 

Будь-яка гра – це новий досвід, який, у свою чергу, стає джерелом нових 

знань, нових дій і нових ідей. Ігрові методи багатопланові, тому кожен з них 

сприяє виробленню певної практичної навички. Із сучасних навчальних ігор 

можна виокремити ігри-вправи, ігрові дискусії, ігрові ситуації, рольові та ділові 

навчальні ігри, комп'ютерні ділові ігри тощо. 

Досліджуючи творчі аспекти, В. Цапек стверджує, що гра сприяє розвитку 

особистості, її самореалізації у процесі створення матеріальних і духовних 

цінностей.  

Пізнавальна активність є стержнем практично будь-якої діяльності, в тому 

числі, й навчальної. Для вчителя не є таємницею, що низький рівень її 

підготовленості стає на перешкоді ефективної організації освітнього процесу. За 

усі роки вивчення ціє проблеми сформувалася певна система роботи та 

визначилися шляхи реалізації її результатів у повсякденній практичній 
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діяльності вчителя молодших класів [63, с.241]. 

Розвиваючи пізнавальну активність слід ставити таку мету : 

- розвивати образне і логічне мислення, уяву; 

- формувати навички планування, аналізу, самоконтролю; 

- знайти шлях до серця кожного учня, створити умови для розвитку 

здібностей, закладений у дитині природою; 

- викликати бажання самостійно займатися навчальною діяльністю; 

- виховувати наполегливість, волю, впевненість у досягненні мети; 

- розширювати їхній світогляд для того, щоб вчити спостерігати, 

думати, аналізувати, розмірковувати; 

- підвищити рівень розвитку дітей. 

За допомогою завдань творчих рубрик, вправ, дидактичних ігор дитячої 

періодики молодші школярі розвивають: пам'ять, увагу, образне й аналітичне 

мислення, сенсорний досвід, почуття кольору й ритму, дрібну моторику, 

кмітливість, терпіння, навички дослідницької поведінки, спостереження 

дійсності, створення власних композицій. 

Творчі можливості молодших школярів реалізується в різних видах 

діяльності, зокрема у грі, навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності. Як 

творчість слід сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та 

операції, за допомогою яких вона здійснюється. Тому з перших років 

педагогічної діяльності слід значну увагу приділяти розвитку творчих здібностей 

учнів.  

Розвиток творчих здібностей учнів насамперед передбачає впровадження 

в навчальну практику гуманістичного принципу організації освіти, коли в центрі 

навчально-виховного процесу знаходиться особистість учня з її потребами, 

інтересами і можливостями, а вчитель з набором педагогічних форм, методів і 

засобів виконує таку функцію, яка не допустить згубної дії зовнішніх чинників 

на розвиток творчих здібностей учнів, і певною мірою стимулює останні. Проте, 

визнання пріоритету освітніх інтересів учнів саме собою не забезпечує створення 

комплексу необхідних умов для ефективного розвитку у них творчих здібностей.  
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Варто зазначити, що у грі формується дитина як особистість. Гра, для учня 

початкової школи, стає напруженною працею, що вимагає прикладенню певного 

зусилля, тому необхідно швидко знаходити правильне вирішення, яке веде до 

задоволення. 

Саме під час ігрової діяльності розпочинається невимушене, бажання до 

спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. 

У процесі гри в дітей виробляється звичка на зосередженні, працювати 

вдумливо, самостійно, індивідуально, розвивається увага, уява, пам’ять, 

прагнення до знань [74, с.65]. 

«Навчатись, граючись!» - ця ідея цікавила багатьох педагогів і вихователів. 

Практично вирішив цю проблему Ш. Амонашвілі. Він довів, як через гру можна 

увести дитину в складний світ пізнання. 

Використання ігрових технологій позитивно впливає не тільки на учнів, а 

й на педагога, адже застосування ігрових технологій полегшує і його роботу, 

додає елемент особистої зацікавленості й насолоди від проведеного уроку/ 

Закономірно стверджувати, що дидактичні ігри необхідно 

використовувати у навчальному процесі як засіб навчання, виховання і розвитку 

школярів. Сучасна дидактика розглядає дидактичні ігри як інструмент 

ефективної взаємодії педагога і учнів. Захопившись грою, здобувачі початкової 

освіти не помічають самого навчання.   

Саме ігрова діяльність вимагає творчих дій – умінь комбінувати, 

моделювати, уточнювати. Рольова, або так звана творча гра дітей дошкільного 

віку в розвиненому вигляді представляє діяльність, в якій діти беруть на себе ролі 

(функції) дорослих і в суспільній формі в спеціально створюваних ігрових 

умовах відтворюють діяльність дорослих і відносини між ними. Для цих умов 

характерне використання різноманітних гральних предметів, заміщення дійсних 

предметів діяльності дорослих. 

 Одним із важливих положень сучасної педагогіки творчості є ствердження 

думки, що дитяча творчість є «всеосяжним надбанням» (Т. Рібо), умовою 
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існування  дитини в повсякденному житті (Л. С. Виготський), що дає підставу 

залучити до творчої діяльності всіх дітей без спеціального добору. 

Ігри у молодших школярів активізують увагу, розвивають пізнавальні 

інтереси, здібності, кмітливість, уяву, допомагають закріпити знання, вміння та 

навички, а також виконують роль емоційної розрядки. Зазвичай гра  викликає 

позитивні емоції в учнів та інтерес до навчання, створює атмосферу 

доброзичливості, емоційного піднесення, вільного вибору.  

Структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі компоненти: 

- спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які 

визначають бажання дитини брати участь у грі; 

- орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності; 

- виконавський – дії, операції, які дають можливість реалізувати 

ігрову мету; 

- контрольно-оцінний – корекція і стимулювання активності ігрової 

діяльності.  

Сам учитель початкових класів має виважено підходити до використання 

дидактичних ігор та впровадження на уроках, а саме: 

а) вдумливо визначити місце дидактичних ігор у системі інших видів 

діяльності на уроці; 

б) звертати увагу на влучність використання їх на різних етапах навчальної 

діяльності; 

в) узгоджувати і враховувати дидактичні ігри та вправи з метою та 

завданнями уроку та рівнем підготовленості учнів; 

г) прогнозувати шляхи та способи мотивації учнів за результатами гри; 

д) підводити підсумки будь-якої ігрової діяльності, яка має на меті 

формування позитивних емоцій, які забезпечують умови для всебічного, 

гармонійного розвитку особистості; 

ж) враховувати вікові особливості учнів, розвивати ініціативу, 

самостійность, створювати атмосферу розкутості, творчості та умови для 

саморозвитку [90, с.192]. 
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При проведенні дидактичних ігор та врав, роль педагога залишається 

постійно важливою. Адже від нього залежить увесь її хід та кінцевий результат. 

Вчитель сам активно бере участь в іграх, керує, спостерігає, а за потреби, грає 

сам разом з учнями. Грати йому варто у тих випадках, коли потрібно бути 

зразком для наслідування. Вчитель має чітко керувати грою, змістовно, 

забезпечуючи загальні та добрі взаємовідносини. Дидактичну гру, як і увесь 

урок, потрібно завершувати організовано, а саме: підбити підсумки роботи, 

оголосити результати, дати рекомендації учням і виконати побажання.  

Організація і керівництво дидактичними іграми передбачає роботу вчителя 

щодо підготовки до гри, проведення її, аналізу гри та її результатів. Готуючись 

до проведення дидактичних ігор, вчитель повинен дібрати її відповідно до 

програмних вимог виховання і навчання дітей певної вікової групи; визначити 

оптимальний час її проведення; підготувати необхідний дидактичний матеріал; 

вивчити й осмислити гру; продумати методи і прийоми керівництва нею; 

збагатити дітей знаннями й уявленнями, необхідними для розв'язання ігрового 

завдання. 

Структурні складові дидактичної гри – дидактичне завдання, ігровий 

задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків. 

Дидактичне завдання гри визначається відповідно до вимог програми з 

урахуванням вікових особливостей дітей. Наприклад, розвиток мовлення та 

мислення; формування уявлень про навколишнє середовище; розвиток оцінки та 

самооцінки, ініціативи, кмітливості, творчості. 

Ігровий задум – структурний елемент дидактичної гри. 

Дидактичне завдання в грі свідомо маскується, воно подається дітям у 

вигляді цікавого ігрового задуму. Дітей приваблюють відтворення уявного 

сюжету, активні дії з предметами, загадка, таємниця, перевірка своїх 

можливостей змаганням, рольове перевтілення. 

На створення спеціальної ігрової атмосфери істотно впливає ігровий 

початок. Він може бути звичайним або інтригуючим, цікавим, таємничим. 

Ігрові дії – засіб реалізації ігрового задуму і водночас здійснення 
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поставленого вчителем завдання.  

Правила дидактичної гри діти сприймають як умову, за її невиконання 

можна знищити гру та зробити її нецікавою. Без заздалегідь визначених правил 

ігрова діяльність розгортається стихійно і дидактичні завдання залишаються  

невиконаними.  

Ознайомленню дітей зі змістом дидактичної гри сприяють демонстрування 

предметів, ілюстрацій, короткі бесіди, під час яких уточнюються їхні знання й 

уявлення. Розкриваючи хід і правила гри, вчитель повинен налаштувати дітей на 

дотримання її правил, спільно з ними з'ясувати найраціональніші способи 

досягнення передбачуваного результату. Безпосередня його участь залежить від 

віку, рівня підготовки дітей, складності дидактичного завдання, ігрових правил. 

Головне при цьому для педагога — спрямувати дії гравців порадою, запитанням, 

нагадуванням [98, c.5]. 

Вправляння в ігровій формі з елементами змагання діти виконують охоче, 

з виключною віддачею, вболіванням за результати команди. Якщо такі заняття 

проходять у системі, ця робота приносить відчутні результати в розвитку 

пізнавальних здібностей молодших школярів. 

Численні психологічні дослідження з проблеми розвитку дитячої творчості 

присвячені висвітленню конкретних питань: визначенню структури творчого 

розумового акту та деяких процесуальних характеристик творчості, місця знака 

і символу у творчій дії та її впливу на розвиток креативності, розвитку творчих 

здібностей на ранніх етапах онтогенезу тощо. 

Формуючи творчі здібності варто організовувати майбутнім фахівцям 

початкової освіти взаємодію з учнем так, щоб вона включала в себе: 

- відсутність критики невдалих творчих спроб; 

- можливість для учня вибору та самостійної постановки задачі; 

- врахування інтересів учня; 

- підтримка творчої ініціативи; 

- безумовне позитивне відношення до учня; 

- емоційний контакт з учнем. 
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Сама методика використання ігрових технологій перебуває в постійному 

розвитку та змінах відповідно до вимог часу. Майбутні педагоги мають постійно 

слідкуватись за змінами та розвитком в системі освіти, оскільки використання 

застарілих прийомів та методів може призвести до того, що в учнів буде знищено 

творчу основу її інтелектуального розвитку. Успіх викладання можливий лише 

тоді, коли вчитель у своїй діяльності використовує різноманітні прогресивні 

методичні прийомі, які спираються на науко-теоретичні положення [98, с.416]. 

Останнім часом дуже популярними стали інтелектуальні ігри. Молодші 

школярі, природно, дивляться такі програми по телебаченню, жваво реагують на 

них. Вони нерідко мріють стати учасниками подібних ігор, але ігор їхнього рівня. 

Таку можливість можуть надати групові заняття у формі вікторин-змагань 

"Розумників та розумниць". 

Подібні змагання цікаві й корисні. Проводяться вони у швидкому темпі 

при обмеженні часу. Діти намагаються виправдати сподівання товаришів, 

мобілізують внутрішні сили, кмітливість. А після конкурсу вони ще дуже довго 

знову й знову повертаються до запропонованих питань, осмислюючи відкрите. 

У разі невдачі дитина аналізує лінію своєї поведінки, зроблені помилки, що 

також є корисним. 

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання, 

дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в 

тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функція діють у 

тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, 

розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. 

Таким чином, творчість є ціннісно-особистісною категорією, що  

пов’язується з досягненням особистості. Вона визначається не стільки 

ставленням до нових знань, з точки зору набутого досвіду, стільки сприйняттям 

нових ідей та отримання несподіваних і незвичних рішень життєвих проблем. 

На підставі вище зазначеного можна стверджувати, що ігри будуються так, 

що у ній брали участь усі,  адже вона надає кожній дитині можливість 

випробувати свої сили в змаганні на кмітливість та впевненість, пережити 
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ситуацію поразки або успіху. В.О. Сухомлинський писав, що кожна дитина по 

своєму талановита, має схильність до творчості. Але це бажання «творити» треба 

постійно стимулювати, відшукуючи прийоми, методи, форми роботи, щоб 

сприяти розвитку пізнавальної активності дітей цього віку. Сам процес навчання 

мусить давати школяреві якомога більше позитивних емоцій. Розумова 

діяльність буде цікавою лише тоді, коли є радість та позитив. 

Отже, ігрові технології розвивають спостережливість, увагу, пам'ять, 

мислення, мову, сенсорну орієнтацію, кмітливість, а тому їх можна 

використовувати під час викладання будь-якого предмета.  

 

3.3. Технологія проблемного навчання в процесі мовної підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти 

 

Сьогодні суспільство ставить низку вимог до майбутніх фахівців, як-от: 

вміння ставити мету та досягати її, навчатися впродовж життя, співпрацювати в 

команді, вміння критично мислити, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі, володіти сучасними технологіями. Тому на сучасному етапі 

розвитку освіти актуальним видається питання підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів, які будуть успішними на ринку праці. Така проблема не може бути 

розв’язана в межах сучасної системи навчання. Це насамперед пов’язано з 

традиційними методами навчання. Особливість зазначених методів полягає в 

тому, що активну позицію посідає викладач, зокрема при вивченні теоретичного 

матеріалу. Відповідно студенти здебільшого досить пасивно сприймають новий 

матеріал. Таким чином, традиційні методи навчання передбачають фактичну 

передачу знань, однак не сприяють ґрунтовному засвоєнню теоретичного 

матеріалу. Крім цього традиційні методи навчання не досить ефективно 

сприяють формуванню професійних вмінь  майбутніх фахівців, а головне, 

здатності використовувати їх в подальшій професійній діяльності.  У цьому 

контексті видається актуальним застосування таких методів навчання, які 

сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої 



58 
 

мотивації до навчання та навіть у деякій мірі підвищенню рівня емоційності 

навчання. Серед низки сучасних педагогічних технологій дедалі більшої 

актуальності набуває проблемне навчання. Тут варто висвітлити переваги такого 

навчання. По-перше, у результаті застосування проблемних методів навчальний 

матеріал видається більш переконливим і доказовим. По-друге,  проблемне 

навчання сприяє формуванню навичок дослідницької роботи; спонукає мислити 

науково, логічно, творчо. По-третє, впливає на емоційну сферу студентів 

(отримують позитивні емоції від результату своєї роботи). 

У 60-х роках ХХ століття розпочато ґрунтовні дослідження різних аспектів 

проблемного навчання. У подальшому це питання набирає все  більшої 

актуальності, тому стає об’єктом досліджень  низки вчених. Так, у межах 

психології цю проблему вивчали С. Рубінштейн, О. Матюшкін; застосування 

проблемного навчання в процесі шкільного навчання висвітлив М. Скаткін. 

Також проблемне навчання стало предметом наукових розвідок таких учених, 

як-от: В. Дрибан, В. Вергасов, А. Фурман, О. Коваленко, І. Лернер, М. Махмутов, 

В. Паламарчук, В. Курвітс, Л. Чубарова, Н. Менчинська, М. Данилов, Ю. 

Бабанський, А. Хуторський, М. Фіцула.  

У дослідженні застосовано теоретичні та емпіричні методи. У межах 

теоретичних методів здійснено аналіз і синтез літератури з дидактики, 

лінгводидактики, з українського мовознавства; аналіз державних документів у 

галузі мовної освіти; аналіз обсягу і змісту підручників та навчальних посібників 

з української мови для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів; аналіз і синтез передового досвіду роботи науковців, викладачів 

філологічних дисциплін педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. 

За допомогою емпіричних методів проведено усне опитування студентів, 

інтерв’ювання, анкетування та тестування. 

У наш час дедалі більшої актуальності набуває питання мотивації 

навчальної діяльності студентів. Не викликає заперечень, що саме наявність 

внутрішньої мотивації у студентів свідчить про рівень якості навчального 

процесу. Відомо, що мотивація впливає на формування світоглядної позиції 
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особистості, її поведінкові реакції, внутрішній емоційний стан. Мотивація 

навчання студентів значним чином обумовлена внутрішніми (вольові якості, 

структура особистості студента) та зовнішніми факторами (якість навчання, 

структура навчального процесу).  

Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є насамперед 

емоційно-чуттєва сфера, як показник того, як саме проходить процес 

задоволення пізнавальних потреб. Позитивні емоційні стани, які виникають у 

процесі спільної діяльності «викладач-студент», свідчать про сприятливий 

перебіг процесу задоволення пізнавальних потреб майбутніх спеціалістів. 

Варто зауважити, що мотиви до учіння – це одна з основних умов 

навчальної діяльності. Відомо, що рівень навчальної активності студента є 

наслідком сильної або слабкої мотивації до навчання. У контексті нашого 

дослідження поняття «мотивація студента» використовуємо щодо визначення 

рівня інтенсивності уваги та зусиль студента, витрачених на виконання певних 

теоретичних та практичних завдань. Таким чином, мотивацією для студента 

виступає бажання вчитися для досягнення не тільки академічної мети, а й для 

професійного зростання.  

У контексті сучасної системи навчання постає проблема підвищення рівня 

мотивації сучасних студентів. Це насамперед пов’язано з традиційними 

методами навчання. Особливість зазначених методів полягає в тому, що активну 

позицію посідає викладач, зокрема при вивченні теоретичного матеріалу. 

Відповідно студенти здебільшого досить пасивно сприймають новий матеріал. 

Таким чином, традиційні методи навчання передбачають фактичну передачу 

знань, однак не сприяють підвищенню рівня мотиваційних процесів. У цьому 

контексті видається актуальним застосування таких методів навчання, які 

сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої 

мотивації до навчання та навіть у деякій мірі підвищенню рівня емоційності 

навчання. Серед низки сучасних педагогічних технологій дедалі більшої 

актуальності набуває проблемне навчання. Тут варто висвітлити переваги такого 

навчання. По-перше, в результаті застосування проблемних методів навчальний 
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матеріал видається більш переконливим і доказовим. По-друге,  проблемне 

навчання сприяє формуванню навичок дослідницької роботи; спонукає мислити 

науково, логічно, творчо. По-третє, впливає на емоційну сферу студентів 

(отримують позитивні емоції від результату своєї роботи). 

У вищій школі розрізняють чотири основні форми проблемного навчання. 

Проблемний виклад навчального матеріалу в монологічному режимі лекції чи 

діалогічному режимі семінару. Проблемний виклад навчального матеріалу на 

лекції, коли викладач ставить проблемні питання, висуває проблемні завдання і 

сам їх розв’язує, при цьому студенти лише уявно беруть участь в розв’язанні 

ситуації. Частково-пошукова діяльність у процесі виконання експерименту, у 

процесі проведення проблемних семінарів, евристичних бесід. Викладач 

заздалегідь визначає проблему,  вирішення якої спирається на ту базу знань, яку 

повинні мати студенти. Це означає, що питання повинні викликати 

інтелектуальні утруднення в студентів і потребують цілеспрямованого 

мисленнєвого пошуку. Самостійна дослідна діяльність, коли студенти 

самостійно формулюють проблему та розв’язують її (у межах курсової чи 

дипломної роботи) з подальшим контролем викладача. 

Проблемне навчання сприяє формуванню в студентів таких професійних 

умінь: 

- самостійно визначити та сформулювати проблему; 

- висунути гіпотезу, знайти спосіб її перевірки, зібрати дані, 

проаналізувати їх, запропонувати методику їх оброблення; 

- сформулювати висновки і побачити можливості практичного 

застосування отриманих результатів; 

- бачити проблему загалом, аспекти та етапи її розв'язання самостійно або 

в колективній роботі. 

Особливістю проблемного навчання є те, що воно змінює мотивацію 

пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні 

(інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчання виникає у зв’язку з проблемою і 

розгортається у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками та 
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знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності завдань. На цих 

засадах виникає внутрішня зацікавленість, що перетворюється у чинник 

активізації навчального процесу та ефективності навчання. Пізнавальна 

мотивація спонукає людину розвивати свої схильності та можливості. 

Технологія проблемного навчання має свою специфіку. Так, у 

проблемному навчанні виокремлюють певні етапи. На підготовчому етапі 

відбувається створення проблемної ситуації. Цей етап характеризується 

накопиченням знань та розвитком необхідних розумових операцій. На цьому 

етапі викладач висвітлює певні положення, правила, наукові висновки, які  

передбачають певні протиріччя. У такий спосіб викладач створює проблемну 

ситуацію, формулює проблему, проте  не зазначає способів її розв’язання. На 

основному етапі  відбувається аналіз проблеми. На цьому ж етапі необхідними є 

актуалізація знань, умінь і навичок щодо розв’язання проблеми та відповідно 

усвідомлення її студентами. При цьому тут важливо запропонувати студентам 

напрям пошуку шляхів розв’язання проблеми; надати матеріал для аналізу, 

порівняння, зіставлення. Заключний етап передбачає висунення й обґрунтування 

гіпотези. Тут варто визначити план пошуку шляхів розв’язання проблеми або 

створити умови для самостійної роботи студентів. Зокрема,  формулювання 

проблеми чи пошуку власних шляхів її розв’язання; для знаходження варіантів 

перевірки чи доведення правильності певних положень, тез, правил тощо 

[23; 61].  

Особливістю проблемного викладу знань є те, що викладач не пояснює 

певні положення або правила, а пропонує студентам фактичний матеріал на тлі 

проблемних ситуацій. Викладач заздалегідь планує ситуації такого типу, а потім 

систематично створює їх в межах проведення заняття. Відповідно це спонукає 

студентів до часткової або повної самостійної пізнавальної діяльності, яка сприяє 

усвідомленню й розв’язанню навчальних проблем.  

Варто наголосити, що для проблемного викладу навчального матеріалу 

важливо враховувати критерії його відбору. Перший  критерій – значущість 

матеріалу в межах дисципліни, яку вивчаєте. Зокрема, це  той матеріал, що є 
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основним щодо певної теми, розділу чи курсу; є складовою навчального 

предмета. Другий критерій – доступність матеріалу навчання.  

Необхідно зазначити, що проблемне навчання  має певні складові. Зокрема,  

таке навчання передбачає: наявність проблемної ситуації, визначення проблеми, 

наявність проблемного запитання, проблемного завдання.  

Однією з умов виникнення наукової проблеми є суперечлива ситуація  та 

неспроможність пояснити  її в межах наявних у студентів знань. Проблемні 

ситуації можливо створити різними шляхами. 1. Викладач чітко визначає 

проблему та називає її студентам. 2. Викладач не називає проблему, але створює 

певні умови, за яких студенти повинні усвідомити та визначити її. 3. Викладач 

висвітлює проблему –  студенти розв’язують її. Внаслідок цього студенти 

стикаються з іншою проблемою – додатковою.  Додаткову проблему (вторинну) 

студенти виявляють самостійно. Однак ця проблема повинна бути передбачена 

викладачем. У цьому контексті важливим видається наголосити, що викладач 

особисто визначає певний шлях. Проте тут варто взяти до уваги рівень  

підготовки студентів  та  їхньої пізнавальної активності.  

Науковці визначають типи проблемних ситуацій, які є найпоширенішими 

в процесі навчання [54]. Ситуацію несподіваності варто створювати, якщо 

ознайомлюють з фактами, положеннями, які можуть здаватися студентам 

парадоксальними. Наприклад, вживання фемінітивів (відповідно до нового 

правопису є нормативним: психолог – психологиня, філолог – філологиня). 

Ситуацію конфлікту використовують за умови, якщо нові правила, положення, 

висновки вступають у протиріччя з усталеними науковими поглядами, теоріями 

тощо. Важливою у межах вивчення мовних дисциплін є ситуація передбачення, 

яка характеризується здійсненням наукового пошуку відповідно до 

суперечливих фактів. Наприклад, новий правопис діє здебільшого тільки в 

науковій сфері та офіційно-діловій. Однак в публіцистиці та в художнім стилі 

користуються іншими правописними системами (наприклад, правописом 

В. Німчука). Актуальним видається питання: До яких наслідків може призвести 

такий правописний плюралізм?   
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Цікавими для студентів є такі проблемні ситуації. Ситуація спростування, 

у межах якої їм пропонують довести неспроможність певної ідеї. Ситуація 

невідповідності, яка виникає, коли знання, світогляд студентів протирічить 

науковим відомостям, ідеям тощо. Ситуація вибору передбачає визначення 

правильної відповіді посеред кількох можливих та обґрунтування свого вибору. 

Ситуація невизначеності виникає, якщо проблемне завдання містить 

недостатню кількість відомостей для розв’язання. У такому разі студенти 

повинні самостійно здобути знання, яких не вистачає для успішного розв’язання 

проблеми. 

У процесі розв’язання проблемних ситуацій можуть виникнути 

суперечності. Зокрема, студентам не вистачає попереднього загального об’єму 

знань  для розв’язання проблемної ситуації. Можуть мати місце суперечності 

іншого характеру. Так, студенти виконали успішно практичне завдання, однак не 

вистачає теоретичних знань для пояснення та обґрунтування. Студенти мають 

ґрунтовні теоретичні знання, однак неспроможні обрати практичний шлях 

розв’язання. 

Не викликає заперечень, що розв’язання проблеми передбачає  

необхідність здобуття нових знань.  Адже та суперечність, яку містить проблема, 

може бути подолана, якщо студент володіє відповідним рівнем знань або студент 

повинен здобути необхідні знання щодо розв’язання певного питання. Науковці 

у своїх працях висвітлили певну класифікацію проблем. Так, за місцем 

виникнення визначають: міжпредметні;  проблеми, що постають у межах 

певного предмета; позааудиторні (актуальні в процесі виконання домашніх 

завдань) [23; 61].  У межах нашого дослідження актуальною видається кожна із 

зазначених проблем. Зокрема, важливо створювати проблемні ситуації та 

визначити проблеми на межі таких предметів, як-от: сучасна українська 

літературна мова та методика навчання української мови в початковій школі; 

практикум з правопису та методика навчання української мови. 

Розподіляють також проблеми відповідно до їхньої ролі в навчальному 

процесі. Основні проблеми стосуються всього навчального матеріалу, який 
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вивчають на занятті. Зазвичай такі проблеми ставлять перед студентами на 

початку пари. Допоміжні проблеми допомагають розв’язати основну проблему. 

До них вдаються  за умови, якщо студентам не вдається успішно розв’язати 

основну проблему або для поетапного подолання основної проблеми. 

Актуальними видаються проблеми, які визначають за способами розв’язання 

проблем. Їх поділяють на фронтальні (пропонують розв’язати всій групі), групові 

(ставлять перед окремою групою студентів), індивідуальні (студент розв’язує 

самостійно).  

 У межах проблемного навчання варто застосовувати відповідні методи 

навчання. У цьому контексті актуальними видаються такі методи: проблемний 

виклад матеріалу, частково-пошуковий та дослідницький. Вибір методів 

навчання обумовлено певними факторами: рівень самостійності студентів, вид 

заняття (лекція чи практичне заняття), тема заняття тощо. Наприклад, метод 

проблемного викладу матеріалу безперечно є актуальним переважно на 

лекційних заняттях. Суть цього методу полягає в створенні проблемної ситуації, 

її аналізу, виявлення протиріч, визначення проблеми та способів її розв’язання, 

висунення гіпотез та обґрунтування їх. Однак цей метод застосовують не тільки 

в монологічному режимі лекції, а й в діалогічному режимі семінару. Наприклад, 

у контексті нашого дослідження  актуальними були б проблемні запитання в 

процесі вивчення теми «Лексикологія»: Чим омоніми відрізняються від 

багатозначних слів? Проблема: і омоніми, і багатозначні слова звучать та 

пишуться однаково, мають різне значення. Частково-пошуковий метод 

передбачає пояснення нового матеріалу в поєднанні з проблемними запитання та 

завданнями. Тут важливо, щоб студенти самостійно формулювали проблеми, 

ставили проблемні запитання, але під керівництвом викладача. У цьому 

контексті актуальними видаються евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 

штурм». Наприклад, у процесі проведення проблемного семінару доречно 

запровадити групову роботу з використанням частково-пошукових методів. 

Розподілити студентів на дві групи: генератори ідей та експерти. Генератори ідей 

ставлять проблеми, висувають гіпотези, експерти оцінюють їх. У такий спосіб 
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буде досягнуто колективне розв’язання проблеми. Застосування дослідницького 

методу вимагає високого рівня самостійності студентів. Цей метод варто 

застосовувати, за умови наявності у студентів тієї теоретичної бази, яка 

необхідна для розв’язання досліджуваної проблеми. Викладач пропонує 

проаналізувати  та систематизувати факти,  організовує пошукову діяльність 

студентів, надає низку завдань, чим спонукає до самостійної роботи. Завдання 

можуть бути розраховані на кілька хвилин заняття, а також на кілька днів, тижнів 

та навіть місяців. Тут актуальною є використання першоджерел, застосування 

досвіду експерименту. 

Отже, проблемне навчання сприяє формуванню в студентів:  здатності 

самостійно визначити та сформулювати проблему; висунути гіпотезу, знайти 

спосіб її перевірки, визначити дані, проаналізувати їх, запропонувати методику 

їх оброблення; сформулювати висновки та побачити можливості практичного 

застосування отриманих результатів; визначити проблему загалом, аспекти та 

етапи її розв’язання самостійно або в колективній роботі. 

Таким чином, у результаті дослідження ми дійшли висновку, проблема –  

це складне теоретичне чи практичне завдання, яке потребує вирішення, проте не 

відомі жодні конкретні способи його розв’язання, ні його кінцевий результат. 

Поштовхом до виникнення наукової проблеми є виявлення невідомих раніше 

фактів, неспроможність пояснити їх у межах наявних у студентів знань. 

Проблемне навчання – специфічна технологія навчального процесу, яка 

передбачає наявність проблемного запитання, проблемного завдання, проблеми, 

проблемної ситуації. Істотною ознакою проблемного запитання є прихована 

суперечність, яка надає можливість отримати неоднотипні відповіді. У ньому 

відсутня заздалегідь визначена схема і передбачено самостійний аналіз 

суперечливої ситуації. Відповідно студенти повинні володіти певним обсягом 

знань та вмінь, щоб самостійно отримати  результат. 

Технологія проблемного навчання – один із найперспективніших напрямів 

розвитку особистості майбутніх учителів початкової школи. Безумовно, 

проблемне навчання забезпечує не тільки наявність системи знань, умінь та 
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навичок, але й сприяє формуванню в них здатності до оволодіння знань шляхом 

самостійної діяльності, розвиває інтерес до навчання. Однак у цьому контексті 

важливо зауважити, що проблемне навчання буде якісним та успішним за певних 

умов: наявність відповідної науково-методичної бази викладача, готовність 

студента до проблемного викладу матеріалу, науково-методична забезпеченість 

процесу навчання щодо створення проблемних ситуацій, урахування 

особливостей певної дисципліни (тема, обсяг годин на тему тощо). 

 

3.4. Моделювання та конструювання в процесі математичної 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти 

 

У сучасних умовах ми не можемо ігнорувати стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, які суттєво оновлюють зміст, форми, 

організаційних засади та функціонування закладів освіти. У зв’язку із цим, 

особливої уваги потребує посилення вимог до професійної підготовки майбутніх 

учителів для Нової української школи, впровадження ефективних методик в 

освітній процес. 

Важливо зауважити, що заклади вищої освіти спрямовують зусилля на 

створення новітнього освітнього середовища, в якому реалізуються 

компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, синергетичний і 

технологічний підходи. 

Вирішення завдань дослідження передбачає обґрунтування доцільності 

підготовки майбутніх учителів початкової освіти до застосування у практиці 

ЗВО моделювання та конструювання у математичній підготовці вчителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти. 

Здійснений нами аналіз наукових праць, публікацій у періодичних 

виданнях та освітньої практики дозволяє стверджувати, що оновлення 

математичної підготовки у системі вищої освіти України здійснюється шляхом 

перегляду змісту професійної підготовки майбутніх учителів на принципах 

фундаменталізації і гуманізації; науково-освітнього партнерства з іншими 
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науково-дослідними й освітніми установами, у тому числі – зарубіжних країн; 

оптимального поєднання у закладах вищої освіти науково, освітнього, 

проєктного та управлінського процесів. 

Використання моделювання та конструювання у математичні підготовці 

вчителів початкових класів ЗЗСО у підготовці фахівців початкової школи 

дозволяє залучати до розв’язання проблем, наближених до майбутньої 

професійної діяльності. 

Важливо зауважити, що активізація професійної підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів ЗЗСО, готовність до використання сучасних освітніх 

технологій в певній мірі залежить від кваліфікації і педагогічної майстерності 

викладача закладу вищої освіти, його ерудиції, наукової й методичної творчості, 

особистісних якостей, під впливом яких у студентів формується відповідне 

ставлення до навчання та майбутньої професійної діяльності [55; 82]. 

Проблеми удосконалення підготовки фахівців початкової освіти 

актуалізують необхідність науково обґрунтованих змін у стратегії і структурі, 

пошук нових методів, форм навчання і технологій у закладах вищої освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених щодо математичної підготовки вчителів початкових класів 

(М. Богданович, Б. Друзь, Н. Істоміна, Я. Король, Л. Кочина та ін.); 

фундаментальних положень теорії і методики навчання математики, теорії і 

методики професійної освіти (В. Бевз, Д. Бевз, П. Гусак, Г. Саранцев, В. Швець, 

М. Шкіль та ін.); психолого-педагогічних основ навчання математики, 

розв’язування задач і навчання розв’язуванню задач як основи формування 

продуктивного мислення (Г. Балл, М. Бурда, Ю. Колягін, Д. Пойа, З. Слєпкань та 

ін). 

Більшість дослідників однозначно зазначають, що рівень математичної 

освіти залежить не тільки від теоретичної успішності вчителя-фахівця 

початкової освіти, який має бути добре обізнаним із системою математичних 

понять, а практичної готовності до її формування у молодших школярів 

(Я. Гаєвець, Н. Глузман, Л. Коваль, Н. Листопад, М. Овчіннікова, С. Скворцова). 
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Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, метою 

математичної освітньої галузі є «формування математичної та інших ключових 

компетентностей; розвиток мислення; здатності розпізнавати і моделювати 

процеси та ситуації з повсякденного життя які можна розв’язувати з 

застосуванням математичних методів, а також здатності зробити усвідомлений 

вибір» [76]. 

Саме тому метою математичної освіти у сучасному закладі вищої 

освіти, що здійснюють підготовку вчителів для Нової української школи є: 

- оволодіння майбутніми педагогами основами математичного апарату, 

необхідного для розв’язання математичних і життєвих задач; 

- формувати вміння складати математичні моделі різних явищ, процесів та 

вироблення навичок їх математичного дослідження; 

- розвиток логічного та креативного мислення [77, с. 180]. 

Важливо зазначити, що бажання майбутніх педагогів використовувати у 

своїй професійній діяльності конструювання та моделювання діалектично 

пов’язано з постійним пошуком нестандартних дидактичних, методичних, 

технологічних рішень, оптимальних форм роботи та організації освітнього 

процесу у закладах освіти. Це, в свою чергу, сприяє оновленню підходів у 

математичній підготовці студентів за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

Моделювання педагогічних процесів К. Гнезділова та С. Касярум 

визначають як найкращий метод, який надає певну інформацію про процеси, що 

протікають у так званих «живих системах» [28, с. 8]. 

Моделювання – це спосіб дослідження будь-яких явищ, процесів або 

об’єктів шляхом побудови та аналізу їх моделей. У широкому розумінні і. 

моделювання є однією з основних категорій теорії пізнання і чи не єдиним  

науково обґрунтованим методом наукових досліджень систем і процесів будь-

якої природи в багатьох сферах людської діяльності [107, с. 203]. 

У філософській літературі терміном «модель» позначають деяку реально 

існуючу систему або ту, що уявляється в думках, яка, заміщаючи й відображаючи 

в пізнавальних процесах іншу систему-оригінал, знаходиться з нею у відношенні 
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подібності, завдяки чому вивчення моделі дає змогу стримати нову інформацію 

про оригінал. У «Педагогічному словнику» М. Ярмаченка модель визначена як 

уявно або матеріально реалізована система, яка, відображаючи чи відтворюючи 

об'єкт дослідження, здатна замінити його так, що її вивчення дає нову 

інформацію про об’єкт [87, с. 372]. 

Крім того, створення в освітньому процесі у закладах вищої освіти 

ситуацій, які моделюють майбутню діяльність, готують студентів до взаємодії з 

учнями, викликають потребу використання таких освітніх технологій, як-от: 

ігрові та інтерактивні технології, тренінги, моделювання, семінари-практикуми, 

майстер-класи, круглі столи, що сприяє формуванню креативного й критичного 

мислення, ініціативи, розвитку здібностей і компетенцій. 

Ми переконані, що зазначене вище, повністю узгоджується із основними 

важливими компетенціями сучасного педагога: 

1) проактивність; 

2) професійна та особистісна гнучкість; 

3) новітні технології як учителський інструмент; 

4) націленість на розвиток; 

5) «helicopter view» («бачення згори»); 

6) гуманна педагогіка як життєвий принцип; володіння практиками роботи зі 

стресом [16]. 

У педагогічній літературі підкреслюється важливість застосування засобів 

моделювання, що забезпечує практичну спрямованість навчання. Проблема 

моделювання досліджувалася у таких контекстах: моделювання педагогічних 

ситуацій як способу підготовки майбутніх фахівців (О. Березюк, О. Власенко, 

А. Дахін, Ф. Жихаренко, Ю. Кулюткін та ін..); визначення психолого-

педагогічних аспектів моделювання (О. Братко, В. Штофф, Д. Ельконін та ін.); 

обґрунтування теоретико-методологічних основ математичного моделювання 

професійної діяльності вчителя (Р. Шеннон, М. Якубовські та ін.). 

Метод моделювання є предметом широкого використання у сучасних 

науково-педагогічних дослідженнях (В. Гриньова. О. Дубасенюк, Н. Ничкало, 
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С. Сисоєва, В. Чайка, В. Чернілевський та ін.), зокрема моделювання 

професіограми майбутнього вчителя (В. Беспалько, Н. Кузьміна, А. Маркова, 

В.Сластьонін та ін.), підготовки майбутнього вчителя (О. Будник, Н. Глузман, 

О. Савченко, Л. Хомич та ін.); як метод пізнання, що має метою відображення 

цілісного процесу професійної підготовки майбутніх фахівців та його 

проєктування (Л. Виготський, В. Мануйлов, В. Рубцов, О. Ярошинська та ін.). 

У довідкових джерелах «модель» (від лат. modulus – мірило, зразок) 

визначається як об’єкт – замісник, що у визначених умовах може заміняти об’єкт 

– оригінал, відтворюючи властивості, що цікавлять, і характеристики оригіналу; 

зразок, що відтворює, імітує будову і дію будь – якого об’єкта, використовується 

для одержання нових знань про об’єкт; уявний чи умовний (зображення, опис, 

схема і т.п.) образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що 

використовується як його «представник» [22]. 

Модель – слово багатозначне, використовується в різних галузях знань, 

виробництві, техніці, освіті. Саме тому, моделювання в широкому сенсі – це 

особливий пізнавальний процес, метод теоретичного практичного 

опосередкованого пізнання, коли суб’єкт замість безпосереднього об’єкта 

пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об’єкт – замісник 

(модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет 

вивчення. 

До моделювання також зверталися такі дослідники, як Ю. Бабанський [8], 

В. Помагайбін [91] та ін. 

Як стверджує О. Дубасенюк, «методологія моделювання зорієнтована на 

аналіз, визначення умов та шляхів розвитку педагогічної освіти і потребує 

формування багаторівневої системи моделі» [38]. 

Крім того, моделювання зумовлює мисленеве розчленування (аналіз) 

реальної системи – оригіналу – елементів, які так чи інакше пов’язані між собою. 

Метод моделювання відносять до інтегрованих , оскільки він об’єднує емпіричне 

і теоретичне, дозволяє глибше проникнути в сутність об’єкта дослідження. 

В. Маслов під моделюванням розуміє творчий цілеспрямований процес 
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конструктивно-проєктивної, аналітико-синтетичної діяльності (на основі 

обробки існуючої інформації) з метою відображення об’єкта в цілому або його 

характерних компонентів, які визначають функціональну спрямованість об’єкта, 

забезпечують стабільність його існування та розвитку [66]. 

Як зазначає І. Подласий, «наукова модель – це мисленнєво представлена 

або матеріально реалізована система, яка адекватно відображає предмет 

дослідження і здатна заміщувати його так, що вивчення моделі дозволяє 

отримати нову інформацію про цей об’єкт» [89, c. 66]. Як зазначає дослідник, 

моделювання у педагогіці, зокрема в дидактиці, «успішно застосовується для 

розв’язування наступних важливих задач:  

- оптимізації структури навчального матеріалу; 

- покращення планування освітнього процесу;  

- керування пізнавальною діяльністю;  

- керування освітнім процесом;  

- діагностики, прогнозування, проектування навчання» [89, c. 67]. 

Навчальна модель служить наочним засобом в роботі з учнями і є 

посібником, яке відтворює об'єкт або його частини в тривимірному вимірюванні. 

Простіше кажучи, навчальна модель – це копія дійсного об’єкта, яка дає досить 

повне уявлення про його устрій. Моделі можуть повністю відтворювати об'єкти 

або передавати лише загальне схожість з ними. У першому випадку модель є 

копією, у другому – стилізованої моделлю. 

Крім того, моделі (у тому числі – й математичні) можуть бути рухомими та 

статичними (нерухомими). 

Основними етапами моделювання є: 

1. Первинний збір інформації. Дослідник має одержати якнайбільше 

інформації про різноманітні характеристики реального об’єкта: його властивості, 

що відбуваються у процесах, закономірності поводження за різних зовнішніх 

умов. 

2. Постановка завдань. Визначається мета дослідження, основні його 

завдання, визначається, які нові знання в результаті проведеного дослідження 
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хоче одержати дослідник. Цей етап часто є одним з найбільш важливих і 

трудомістких. 

3. Обґрунтування основних припущень. Іншими словами, спрощується 

реальний об’єкт, виокремлюються неістотні для цілей дослідження 

характеристики. 

4. Створення моделі, її дослідження. 

5. Перевірка адекватності моделі реальному об’єктові. Вказівка меж 

можливого застосування моделі. 

У процесі дослідження використання моделювання та конструювання у 

математичній підготовці ми керувалися також Професійним стандартом вчителя 

початкових класів ЗЗСО, освітньо-професійною програмою, навчальними 

планами та програмами навчальних дисциплін фахової підготовки за напрямом 

підготовки 013 Початкова освіта [71]. 

Серед типових проблем вивчення математики та методики її навчання є 

постійне зменшення кількості аудиторних годин з одного боку та небажання 

студентів вчити математику – з іншого. З метою ефективного використання 

математичних знань і понять у Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського було запроваджено інтегрований курс «Теорія і 

методика навчання математичної освітньої галузі», в якому вивчення дисципліни 

базується на використанні міжпредметної інтеграції. Це сприяє поєднанню теорії 

з практикою (вивчення математичних положень, теорій і властивостей дозволяє 

розглядати взаємозв’язки математики та методикою її навчання у початкових 

класах); формуванню методико-математичних умінь та їх застосуванню у 

майбутній професійній діяльності. 

Важливо зазначити, що особливе місце у математичній освітній галузі 

займають сюжетні задачі, які є фундаментом для вирішення життєвих ситуацій. 

Проте не є секретом той факт, що, на жаль, під час розв’язування задач зазнають 

труднощів як діти, так і студенти. Саме тому даному розділу програми у 

професійній підготовці фахівців початкової освіти відводиться належна увага. 

Серед традиційних підходів оформлення короткого запису задач у курсі 
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методики виділяють: словесний («опорні слова»), табличний, схематичний 

(М. Богданович, М. Козак, Я. Король, М. Моро, А. Пишкало та ін.). Проте у 

сучасних дослідженнях (В. Волошена, Я. Гаєвець, Л. Коваль, Я. Пасічник, 

С. Скворцова та ін.) перевага надається математичному моделюванню. 

Моделювання сюжетних задач – це практичне відтворення заданої у задачі 

ситуації за допомогою креслення, схеми, таблиці, що дозволяє наочно 

представити зв’язки та взаємозалежності між даними і шуканими величинами. 

Крім того, за переконанням С. Скворцової, моделювання сприяє 

дослідницькій діяльності здобувачів освіти : аналіз та синтез запропонованої 

ситуації у змісті задачі є «поштовхом» до обрання шляхів її розв’язування. 

З поступовими ускладненням задач (прості – складені, що утворені шляхом 

об’єднання двох простих – складені задачі різних видів) ускладнюються моделі, 

що тісно пов’язано із вимогами результатів освітньої діяльності за циклами 

початкової освіти. Математичне моделювання – потужний метод пізнання 

зовнішнього світу, прогнозування й управління. 

Аналіз математичної моделі дозволяє проникнути в суть досліджуваних 

явищ. Розвиток в учнів правильних уявлень про характер відображення 

математичних явищ і процесів реального світу, ролі математичного 

моделювання в науковому пізнанні і на практиці має велике значення для 

формування у них наукового світогляду [114]. 

Проблема формування в учнів умінь розв’язування текстових 

математичних задач завжди була однією із найскладніших. Для того, щоб 

переформулювати зміст задачі мовою математики, учням необхідно ретельно 

вивчити і правильно тлумачити задачу, формалізувати запитання в ній, 

виразивши шукані величини за допомогою відомих та введених змінних [94]. 

Також у процесі складання математичної моделі учні відволікаються на 

несуттєві для конкретної задачі властивості об’єктів, на другорядні умови, що не 

впливають на розв’язок задачі. Моделювання використовується при 

розв’язуванні задач різних видів для подолання труднощів, які виникають в ході 

розв’язування. Для подолання цих труднощів використовуються моделі у вигляді 
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схем, креслень тощо, які називають допоміжними моделями задачі. При цьому 

пошук розв’язання і саме розв’язування здійснюється при опорі на побудовану 

допоміжну модель. 

Вид і характер моделювання визначаються головним чином характером 

сформованих в учня евристичних схем пошуку розв’язання і характером самої 

задачі. Найбільш загальним підходом до розв’язування таких задач на сьогодні 

є: 1) аналіз структури умови задачі у вигляді певної моделі (схеми) чи 

послідовності моделей; 2) створення математичної моделі задачі (зазвичай у 

вигляді арифметичних дій, числового виразу чи рівняння); 3) перетворення 

математичної моделі відомими засобами та отримання розв’язку математичної 

моделі задачі; 4) трансляція розвозів моделі задачі на її умову [85]. 

Отже, моделювання у процесі розв’язування задач дозволяє відтворити, 

унаочнити зміст будь-якої задачі, сприяє реалізації дослідницької діяльності та 

творчому використанню набутих знань і досвіду здобувачами освіти. 

Підсумовуючи, ми можемо зробити такі висновки. 

1. Удосконалення математичної підготовки вчителів початкових класів у 

контексті освітніх змін Нової української школи залишається актуальною 

проблемою. 

2. Реалізація технологізації освіти неможлива без використання активних 

форм проведення навчальних занять, методів активного опитування, діагностики 

й контролю за якістю вищої освіти. 

3. Використання моделювання та конструювання у математичній підготовці 

дозволяє структурувати уміння, навички, досвід і компетенції студентів, 

простежувати динаміку процесу їх формування у процесі професійної 

підготовки. 

4. Серед сучасних концептуальних ідей удосконалення фахової підготовки 

вчителів початкових класів ЗЗСО визначено інтеграцію, технологізацію, а серед 

основних принципів: створення інноваційного простору на основі освітньої і 

наукової підтримки й забезпечення соціального контексту вищої освіти. 
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3.5. Технології групового навчання в процесі підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

 

Нагальна потреба українського суспільства в новій генерації 

конкурентоспроможних учителів початкової освіти, здатних адекватно 

реагувати на виклики часу підтверджується державною нормативно-правовою 

базою освіти (Закон України «Про освіту» (2017 р.), Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (2018 р.), Концепція розвитку освіти України на період 2015-

2025 рр. (2015 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, Державний стандарт початкової загальної освіти (2018 р.)). 

Відповідно особистість учителя сьогодні посідає особливе місце, адже 

саме йому належить здійснювати практичну реалізацію розпочатих реформ. 

Сучасний педагог має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів у 

світовому культурному просторі, поєднувати глибокі фундаментальні 

теоретичні знання й практичну підготовленість, бути готовим до здійснення 

педагогічної діяльності на засадах професіоналізму,  що актуалізує пошук 

ефективних технологій підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. 

Однією з таких технологій є групова робота студентів на семінарських 

(практичних) заняттях. Вагомою перевагою групової форми навчання є 

взаємонавчання та поглиблення знань, формування умінь вести діалог, дискусію, 

аргументувати свої думки. Наприклад, робота студентів у підгрупах, 

взаємонавчання у парах (діадах) змінного складу, дає, як свідчить наша 

багаторічна педагогічна практика, позитивні результати. 

Розроблення досліджуваної проблеми науковцями знайшло своє 

відображення в таких її аспектах, як: групові форми пізнавальної діяльності 

студентів вивчали М. Артюшина, М. Бондаренко, Д. Джонсон, Р. Джонсон, В. 

Дьяченко, О. Коваленко, С.Кушнірук, Х. Лійметс, Ю. Мальований, Л. Марисова, 

Г. Молодих, К. Сміт, Р.Славин, С. Френе, Ю. Фурман Г.О., Цукерман, 

О.Г.Ярошенко та ін.; технологія співробітництва та взаємодії учасників 
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навчально-виховного процесу розглядається у працях О. Болан, Р. Грановської, 

В. Дьяченко, А.Колесник, Я. Колкер, В. Корнещук, А. Ксенофонтової, Є. Полат, 

Н.Поліванової та ін. 

Відповідно до теоретичних розробок вчених групова форма організації 

навчальної діяльності – це форма організації навчання у малих групах студентів, 

об’єднаних спільною навчальною метою. [4]. За такої організації навчання 

викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, 

якими він спрямовує діяльність групи. До її істотних ознак можна віднести: 

наявність спільної мети роботи та розподілу функцій між членами групи; 

організацію спільного пошуку рішень; індивідуальне виконання підзавдань та 

обов’язкове обговорення у групі; оцінку індивідуального внеску кожного члена 

групи та загальну оцінку роботи групи; підтримку та координацію з боку 

викладача. Перед груповою формою роботи стоїть три основні завдання: 

конкретно-пізнавальне, яке пов’язане з безпосередньою навчальною ситуацією; 

комунікативно-розвивальне, в процесі якого виробляються основні навички 

спілкування в середині та за межами даної групи; соціально орієнтоване, що 

виховує громадянські якості, необхідні для адекватної соціалізації індивіда в 

суспільстві [93]. 

Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та 

індивідуальної, не ізолює студентів один від одного, а навпаки, дозволяє 

реалізувати компетентнісний підхід у системі підготовки майбутніх учителів, 

природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці, здатності 

практично діяти, приймати ефективні рішення, застосовувати сучасні 

педагогічні техніки і технології в усіх сферах суспільного життя, а також навичок 

безперервної самоосвіти та рефлексії. 

Групова навчальна діяльність виконує ряд функцій. Вона створює умови 

для позитивної мотивації, адже під час групової роботи активізується діяльність 

всіх виконавців, а також створюються умови для оволодіння студентами 

формами взаємодопомоги. У груповій роботі студенти показують високі 

результати засвоєння знань, формування умінь. Слабкі студенти виконують 
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більший обсяг завдань. Виховна функція групової діяльності формує 

колективізм, гуманні якості особистості. Організаційна функція навчання 

полягає в розвитку уміння розподіляти обов’язки, вміння спілкуватися. 

Групова робота має такі переваги: по-перше, за однаковий проміжок часу 

обсяг виконаної роботи набагато більший; по-друге, висока результативність у 

засвоєнні знань і формуванні умінь; по-третє, формується вміння співпрацювати; 

по-четверте, формуються мотиви навчання; по-п’яте, розвивається навчальна 

діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль). 

Е.І. Федорчук виділяє дещо інші переваги групової роботи [108, с. 52-53]: 

взаємозалежність членів групи; особиста відповідальність кожного члена групи 

за власні успіхи та успіхи одногрупників; спільна творча навчально-пізнавальна 

діяльність; можливість працювати в міру своїх сил і здібностей; соціалізація 

особистості кожного члена групи у процесі діяльності; формування таких рис, як 

терпимість, готовність визнавати думку інших, відстоювати власну думку 

точними, лаконічними аргументами; загальна оцінка роботи групи. 

Разом з тим, варто відмітити і недоліки групової роботи інтерактивними 

методами: робота в малій групі, навпаки, може вимагати зайвих витрат часу, 

поки члени групи знаходять спільну мову; роботою мікрогруп важче керувати, 

особливо при великій їх кількості; у такій групі відсутній стимул особистих 

амбіцій, бо досягнуті окремим членом групи результати не ставляться йому в 

заслугу, а стають загальним надбанням; свою низьку інтелектуальну здатність 

можна приховати за спинами інших учасників. 

С.С. Вітвицька виділяє наступні елементи в технологічному процесі 

групової роботи [23, с. 166-167]. 

1. Підготовка до виконання групового завдання: постановка пізнавального 

завдання; інструктаж про зміст і послідовність роботи; рекомендації щодо 

дидактичного матеріалу в групах; 

2. Групова робота: знайомство з матеріалами, планування роботи в групі; 

розподіл завдань між членами групи; індивідуальне виконання завдань; 

обговорення індивідуальних результатів роботи в групі; обговорення 
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загальних завдань групи (зауваження, доповнення, уточнення, 

узагальнення); підведення підсумків групового завдання. 

3. Заключна частина: повідомлення про результати роботи в групі; аналіз 

пізнавального завдання; загальний висновок про групову роботу і 

виконання поставленого завдання; висновки про робочу групу і її членів. 

У процесі групової роботи викладач виконує такі функції: контролює хід 

роботи в групах; консультує, відповідає на запитання; координує діяльність, при 

необхідності допомагає окремому студенту чи групі в цілому. 

Методично правильно організована робота в матих групах надає всім 

учасникам можливості діяти, практикувати навички співробітництва, 

міжособистісного спілкування (зокрема, володіння прийомами активного 

слухання, вироблення загального рішення, розв'язання протиріч). Роботу в малих 

групах варто використовувати, коли потрібно вирішити проблему, з якою важко 

впоратися індивідуально. При комплектуванні груп необхідно ураховувати 

індивідуально-психологічні особливості студентів. 

Організація групової роботи в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти реалізує наступні функції: 

1. Навчальна функція передбачає поглиблення знань професійно-

педагогічного спрямування. 

2. Науково-світоглядна функція сприяє формуванню дослідних вмінь 

студента на цілісне бачення об'єкта, на комплексне співвіднесення його з 

соціально-історичною дійсністю; активізує різні рівні методологічного аналізу.  

3. Функція концептуалізації дає можливість сформувати концептуа-льні 

засади дослідження, досягти його відповідності усталеним у науці поглядам; 

забезпечує формування загальної стратегії дослідження відповідно до 

загальноприйнятих норм;  

4. Функція технологізації допомагає досягати коректних характеристик 

технологічної сторони процесу пізнання; забезпечує вибір адекватних завданням 

дослідження і його концептуальних засад принципів, засобів, способів і 

прийомів вивчення об'єктів дослідження. 
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5. Пізнавальна функція допомагає студентам пізнати зміст основних 

державних документів. 

6. Розвиваюча функція сприяє розвитку у майбутнього фахівця мис-лення, 

умінь спостерігати, аналізувати педагогічну літературу, навичок самостійної, 

творчої, дослідної роботи, вміння  працювати з першоджерелами, оперувати 

поняттями. 

При організації групової роботи в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти застосовуються рызноманітні форми роботи. Наприклад, на 

семінарських заняттях доцільним буде використання "прес"-методу. Цей метод 

допомагає студентам навчитися аргументовано і в чіткій формі формулювати та 

висловлювати свою думку з дискусійного питання. Як правило, метод "прес" 

складається з наступних етапів - висловлювань студентів: 

1. «Я вважаю, що ...»(позиція). 

2. «Тому що ...»(обґрунтування). 

3. «Наприклад ...»(приклад, наведення фактів та аргументів). 

4. «Отже, я вважаю ...» (висновки). 

Пошуки шляхів підвищення ефективності підготовки майбутніх вчителів 

початкової освіти дали змогу вийти на гнучкі технології навчання. Інтенсивна 

технологія навчання перш за все передбачає нові організаційні форми взаємодії 

викладача та студента, а також нову систему діагностики та контролю 

навчального процесу. Проте, їх характерною ознакою є перенесення центру 

уваги у навчанні на самостійну роботу, на створення умов, які б стимулювали 

систематичне, активне, самостійне оволодіння знаннями. Викладач контролює 

хід роботи в группах, консультує, відповідає на запитання, координує діяльність, 

при необхідності допомагає окремому студенту чи групі в цілому. Він повинен 

дбати про високий навчальний потенціал кожної групи. Для цього доцільно 

добирати диференційовані завдання, враховуючи навчальні можливості кожного 

студента. Якщо ж завдання виявилося для студента складним, то слід його 

замінити на простіше, доступніше для студента. На ефективність групової 

діяльності впливають також відносини між студентами в групі. Тому важливо, 
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щоб студенти допомагали один одному в навчанні, взаємоперевіряли завдання 

один в одного, пояснювали незрозуміле в навчальному матеріалі. Якщо ж на 

занятті створена атмосфера взаємодопомоги, то це створює умови для 

ефективного оволодіння знаннями і формування позитивних якостей студентів. 

Робота кожної групи повинна оцінюватися викладачем. 

Практика свідчить, що в тих групах, де застосовується групова навчальна 

діяльність, студенти генерували творчі продуктивні ідеї та проголошували 

спільні пропозиції. Результати творчих засідань обговорювались у формі 

круглого столу. Під час презентації власних проектів студенти демонстрували й 

розвивали індивідуальні здібності – декламаторські, художні, конструктивні, 

організаційні тощо. 

Для того щоб оптимізувати процес навчання під час практичних занять, 

зробити його більш цікавим, насиченим, інформативним ми використовували 

інтерактивні методи навчання, які є чудовим способом активізації пізнавальної 

діяльності, формування в студентів критичного та творчого мислення, ухвалення 

виважених рішень, дискутування й спілкування з іншими людьми, відчуття 

впевненості в собі. 

Окремо зупинемося на інтерактивних методах, які були використані під 

час практичних занять. 

Метод «мозкового штурму» – метод організації спільної групової творчої 

роботи з метою підвищення розумової активності учасників і знаходження 

цікавих ідей, конструктивних рішень, розв’язання складних проблем або 

нестандартних ситуацій [53]. 

Метод інтерактивного навчання «Асоціативний кущ» віддалено нагадує 

побудову «дерева цілей», яке широко застосовують у маркетингу [53]. На 

кожному практичному занятті ми використовували цей метод. На початку 

заняття було визначено тему, а студенти висловлювали свої асоціації, пов’язані 

з ним. При цьому ми фіксували всі відповіді-думки у вигляді своєрідного 

«куща», який поступово «розростався». Цей метод універсальний, адже його 

можна використовувати на будь-якому етапі заняття, оскільки він не потребує 
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підготовки, разом з тим він допомагає активізувати мислення й образну пам’ять 

студентів. Метод роботи в парах використовують переважно для закріплення 

нових знань, перевірки й активізації раніше засвоєних знань, розвитку 

професійно орієнтованих умінь і навичок тощо. Корисність цього методу ми 

вбачаємо в можливості кожного студента висловитися, посперечатися, 

спробувати довести свою думку і тільки після парного обговорення виступати 

перед аудиторією. 

Метод роботи в групах є логічним продовженням попереднього методу. 

Він надає можливість усім учасникам групи спільно діяти, формувати навички 

співробітництва й роботи в команді в процесі міжособистісного спілкування. 

Цей метод краще застосовувати, коли виникає проблема, яку важко розв’язати 

індивідуально або при вивченні нового матеріалу. Метод роботи в групах 

допомагає «втягнути» в роботу різних студентів, а особливо корисний є для 

«слабких», оскільки вони намагаються не відставати від інших. Робота в малих 

групах і парах дозволяє студентам набути навичок, які необхідні для творчого 

спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання спільного завдання 

командою. Творчі ідеї, що виробляються в групі, допомагають учасникам бути 

корисними одне одному. 

Ураховуючи той факт, що професія учителя початкової школи передбачає 

не лише навчальну діяльність, а також безпосередньо практично-творчий аспект, 

пов’язаний з творчою реалізацію набутого студентами практичного досвіду, 

закріплення умінь та навичок, необхідних для формування інформаційно-

комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти у період 

проходження педагогічної практики. Основними методами та формами 

вирішення завдань цього етапу були: педагогічне спостереження, проектування 

уроків у початковій школі. 

Використання групової роботи допомагає слабким студентам збагатитися 

новою інформацією, вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих 

питань. Завдяки контролю з боку сильних студентів вони припускаються менше 

помилок. 
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У деяких дидактичних ситуаціях доречним є застосування методу 

«мікрофон», який вчить лаконічно висловлюватись з приводу певної фахової 

проблеми. Умовний предмет («мікрофон») передається від одного студента 

іншому, надаючи можливість кожному висловитись аргументовано, швидко, 

коротко, по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи 

позицію. Правила використання методу такі: говорити має тільки той, у кого 

«символічний» мікрофон; відповіді не коментуються і не оцінюються; коли 

хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити чи 

коментувати у процесі обговорення проблеми студентам надається слово перед 

уявним «мікрофоном», коли власну точку зору або концентровану думку групи 

слід висловити максимально логічно та лаконічно. 

Цікавим інтерактивним методом є «Мозаїка», суть якого полягає в тому, 

що студентам пропонується самостійно опрацьовувати різний матеріал за певний 

проміжок часу і законспектувати його. Після цього вони мають почергово 

виступати перед групою, а всі інші повинні за ними законспектувати сказане. 

Використання прийому «Навчаючи, учись» полягає у створенні ситуації, 

коли студенти мають виконати конкретні функції вчителя. На певному етапі 

заняття студенти групуються в пари. Один з студентів виступає у ролі вчителя, 

інший – учня. Перед кожною парою ставиться конкретне навчально-методичне 

завдання. В ході виконання поставленого завдання, студенти починають 

усвідомлювати усю відповідальність, складність і непередбачуваність 

майбутньої професійної діяльності. Такі рольові ігри сприяють розвитку 

професійного мислення та формуванню комунікативних навичок. Вказаний 

прийом відіграє важливу роль при формуванні професійних якостей студентів 

педагогічних навчальних закладів, зокрема: особистісних (врівноваженість, 

відповідальність та самокритичність); комунікативних (вміння володіти собою, 

культура та виразність мови); педагогічних (педагогічний такт, інтерес до 

педагогічної діяльності); методичних (здібність пояснювати, спроможність 

організувати навчання). 

«Прийом «Найкраще завдання» полягає у тому, що викладач пропонує 
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студентам творчу роботу, яка полягає у створенні самостійного завдання за 

наперед визначеною темою. Автори найоригінальнішого завдання відзначаються 

високими балами. Зазначений прийом сприяє розвитку особистісних 

(відповідальність та вимогливість) та педагогічних (педагогічна креативність) 

якостей майбутнього вчителя. 

«Прийом «Втримай власну позицію» полягає у створенні викладачем 

ситуації, при якій кожна група студентів має відстояти всіма силами свою 

кардинально протилежну до іншої позицію. Студенти, які наведуть найбільшу 

кількість аргументів в захист своєї позиції і будуть переможцями змагання. 

Викладач при цьому має поставити конкретне навчально-методичне завдання, 

пояснити правила змагання і слідкувати за чітким їх дотриманням. Даний 

прийом має важливе значення при формуванні професійних якостей, зокрема: 

особистісних (принциповість, витримка, доброзичливість); комунікативних 

(толерантність, ерудованість, упевненість в собі); методичних (вміння слухати). 

 «Прийом «Змагання»  базується на використанні елементів групової 

ігрової діяльності студентів. Викладач розбиває групу на команди та ставить 

перед кожною з команд чітко визначене завдання. Виграє команда яка 

справиться зі своїм завданням у найкоротший термін. Даний прийом сприяє 

формуванню навичок самостійно організовувати власну навчальну діяльність, 

умінь виділяти головне, шукати ефективні шляхи вирішення поставлених 

завдань. Використання даного прийому допоможе майбутньому вчителю набути 

таких особистісних (цілеспрямованість та об’єктивність) та методичних 

(спроможність організувати навчання) професійних якостей майбутнього 

вчителя». 

«Прийом «Часових обмежень» базується на впливі часового фактора на 

навчальну діяльність студентів. Викладач пропонує студентам за обмежену 

кількість часу (10-15 хвилин) виконати певну добірку вправ. При  цьому 

студентам дозволяється обговорювати їх розв’язання з сусідами по парті або 

іншими студентами, яких визначив викладач. По завершенні відведеного часу 

викладач може запросити до бесіди будь-кого із студентів. Прийом «Часових 
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обмежень» сприяє формуванню таких особистісних якостей як 

дисциплінованість та наполегливість. 

«Прийом «Рефлексії власної діяльності» застосовується наприкінці 

заняття. Студенти під керівництвом викладача аналізують власну діяльність та 

діяльність своїх одногрупників, чого очікували і що вдалося, які моменти 

викликали особливі труднощі і на що потрібно звернути увагу на наступному 

занятті при повторенні вивченого. Можлива як усна так і письмова форма 

використання даного прийому. Даний прийом сприяє встановленню таких 

відносин, при яких мали б місце доступність і відкритість досвіду кожного 

студента для інших, можливість порівнювати свої досягнення з досягненнями 

інших та оцінювати їх, формуванню відповідальності за власні дії, прийняття 

студентами спільних рішень, відстоювання власної думки. Використання даного 

прийому є невід’ємною складовою формування професійно-важливих якостей 

майбутнього вчителя, зокрема:  особистісних (самокритичність, 

вимогливість та об’єктивність); комунікативних (толерантність, виразність 

мови); педагогічних (педагогічна грамотність); методичних (аналітичне 

мислення)» [53]. 

«Прийом «Раптових заборон» застосовується у випадку, коли поставлене 

перед студентами завдання має декілька способів вирішення. Суть даного 

прийому полягає в забороні викладачем застосовувати той чи інший спосіб його 

виконання, після того як він був озвучений студентами. Згодом накладається 

заборона на кожний наступний озвучений спосіб. Запропонований прийом 

змушує студента по-іншому поглянути на вирішення тієї чи іншої проблеми, 

руйнуючи при цьому звичні і сталі установки щодо способів її розв’язання). 

Вказаний прийом сприяє активізації навчальної діяльності студентів, 

підвищенню їх методичного рівня. При формуванні професійних якостей у 

студентів педагогічних навчальних закладів вказаний прийом сприяє 

формуванню таких професійних якостей: особистісних (дисциплінованість, 

принциповість), комунікативних (ерудованість), педагогічних (педагогічна 

креативність) та методичних (здібність пояснювати). 
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До основних умінь, які впливають на продуктивність такої діяльності, 

відносимо: 

- гностичні – вміння аналізувати літературу, різні педагогічні концепції, 

досліджувати об'єкт, процес і результат власної праці; аналізувати педагогічну 

ситуацію та її вплив на розвиток і формування особистості; правильно 

сприймати та аналізувати матеріал; 

- конструктивні – вміння реалізувати поставлені завдання; добирати 

продуктивні форми, методи та прийоми у роботі; визначати мету та планувати 

засоби вдосконалення власної діяльності; 

- комунікативні – вміння встановлювати доцільні, доброзичливі стосунки 

у групі; проявляти педагогічний такт, душевну чутливість, делікатність, уміння 

керувати своїми емоціями за будь-яких обставин; 

- організаторські – організовувати групову діяльність, приймати 

самостійні, оптимальні рішення; розвивати організаторські здібності; 

- оцінні – вміння оцінювати результати власної роботи; контролювати свої 

дії, психічний стан, поведінку; 

Отже, в результаті нашого дослідження з’ясовано, що  використання технологій 

групового навчання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової освіти 

здійснюється на різних етапах навчання і має багато різновидів, але в усіх 

випадках зберігає свою головну властивість – бути формою співпраці у процесі 

навчання, створювати умови для самостійного навчання. 

 

3.6. Технології розвитку критичного мислення в процесі підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти 

 

В умовах національного відродження України і створення демократичної 

держави важливе значення має формування самостійно і творчо мислячих 

особистостей. Однією з причин гальмування соціально-економічного розвитку 

суспільства є те, що значна частина людей не готова до свідомої участі в цьому 

процесі, не здатна критично осмислювати факти та події навколишньої дійсності, 
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інформацію, вносити нові ідеї в усі сфери життя, бути вільними від догматизму. 

Від наявності чи відсутності таких рис залежить певною мірою доля суспільства. 

А критичне мислення є не тільки наслідком демократичного способу життя, але 

і чинником його формування. 

Метою модернізації освіти України є створення нової школи, у якій буде 

приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 

зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. А це означатиме одне – нові вимоги 

до умов реалізації загальноосвітніх програм шкіл і основними умовами 

побудови уроку вважатимуться індивідуальність, варіативність та відкритості, 

де невід’ємною складовою сучасного уроку є використання прийомів 

критичного мислення. 

Концепція педагогічної освіти наголошує на необхідності посилення 

технологічної складової підготовки сучасного вчителя початкових класів, суть 

якої полягає в засвоєнні студентами досвіду щодо взаємодії з учнями в урочний 

і позаурочний час, важливість розвитку цього феномену в школярів закріплена 

в Концепції НУШ (2016). Отже, у майбутніх фахівців у галузі початкової 

освіти має бути сформована готовність до практичного застосування набутих 

знань щодо особливостей використання в освітньому процесі сучасних 

педагогічних технологій, до вироблення особистісної педагогічної концепції. 

Значний інтерес у контексті порушеної проблеми становлять наукові 

розвідки, в яких започатковано розв'язання питань, пов’язаних із формуванням 

готовності педагогів до професійної діяльності в умовах реформування освіти 

(Л. Антонюк, Я. Баранець, В. Гладуш, І. Демченко, Л. Прядко, Т. П’ятакова, 

Ю. Шумиловська та ін.). Концептуальні засади підготовки учителів початкових 

класів до   творчої професійної діяльності   розкрито   у наукових доробках 

Н. Бібік, Л. Бірюк, О. Біди, Л. Волик, Н. Казакової, Ю. Клименюк, Л. Коваль, 

О. Комар, О. Кучая, О. Кучерявого, С. Литвиненко, С. Мартиненко, Л. Онищук, 

І. Осадченко,   І.   Пальшкової,   М.   Прокоф’євої,   О.   Фізеші,   Л. Хомич, 

І. Шапошнікової. Критичне мислення стало предметом дослідження багатьох 

українських науковців   та педагогів (І. Бондарчук,  Т. Воропай,  Н. Вукіної,   
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Н. Дементієвської,  О. Марченко, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно,  О. Тягло,  

І. Сущенко,  Н. Харченко, Н. Чернеги). 

Визначенню поняття «КМ» присвячено значну кількість наукових розвідок 

вітчизняних і зарубіжних дослідників різних галузей: педагогіки, психології, 

предметних методик. 

Основоположним для нашого дослідження є визначення поняття КМ, 

надане Дж. Дьюї, де КМ постає як «активні, тривалі та обережні роздуми про 

переконання або певні форми знання у світлі їх підґрунтя та відповідні наступні 

висновки». Фундаторами КМ є   також   М. Ліпман,   Д. Халперн,   А. Кроуфорд, 

С. Метьюз, Д. Макністер, Дж. Браус, Д. Вуд, Р. Поул. Зважаючи на те, що ці 

науковці займалися проблемою локально, то й представляють цю дефініцію з 

певними відмінностями. Спостерігаємо певну розбіжність названих учених у 

поглядах на це визначення: 

– Д. Халперн: «використання когнітивних технік, які збільшують 

імовірність отримання бажаного кінцевого результату. Це визначення 

характеризує мислення як обґрунтований та цілеспрямований процес – такий тип 

мислення, до якого вдаються при вирішенні завдань, формулюванні висновків, 

імовірнісної оцінки та прийнятті рішень»; 

 – А. Кроуфорд, С. Метьюз, Д. Макінстер, В. Саулія: «мислення, що 

розвивається на основі ретельного оцінювання не лише припущень, але й фактів, 

і призводить до найбільш об’єктивних висновків шляхом аналізування всіх 

доцільних чинників і використання обґрунтованих логічних процесів»; 

– Дж. Браус, Д. Вуд: «розумне рефлексивне мислення, яке сфокусоване на 

розв’язуванні питання щодо того, що робити і що брати на віру»; 

– М. Ліпман: «уміле відповідальне мислення, що дозволяє людині 

формулювати надійні вірогідні судження. КМ є майстерним, відповідальним 

мисленням, яке сприяє гарному судженню, оскільки воно: а) ґрунтується на 

критеріях; б) є таким, що самокоригується; в) є чутливим до контексту»; 

Р. Поул: «мислення про мислення, коли ви мислите задля вдосконалення 

свого мислення. Тут є важливими дві обставини: 1) КМ не просте мислення, а 
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мислення, яке спричиняє самовдосконалення; 2) бажане самовдосконалення 

приходить з навичками використання стандартів коректної оцінки процесу 

мислення. ... це самовдосконалення мислення на підставі певних стандартів». 

Автори сайту «Критичне мислення» так визначають поняття КМ: є те, що і 

спосіб мислення про будь-який предмет, зміст або проблему, у якому мислитель 

покращує якість власного мислення, уміло аналізуючи, оцінюючи й 

реконструюючи його. КМ ‒ це самостійне, самодисципліноване, 

самоконтролювальне й самокоригувальне мислення. Це передбачає згоду із 

суворими стандартами якості й уважним керівництвом з їхнього використання. Це 

тягне за собою ефективні навички спілкування й вирішення проблем, а також 

обов’язок подолати наш егоцентризм і соціоцентризм. 

Також визначення КМ класифікують за видами діяльності: 

- розумова діяльність: «продуктивна й позитивна розумова діяльність, що 

характеризується певними ознаками…» (О. Барболіна) [25, с. 193]; «здатність 

людини самостійно мислити, аналізувати інформацію» (В. Ягоднікова); «наукове 

мислення, сутність якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних 

рішень» (Ю. Саньков) [83, с. 112]; «особливий тип мислення людини, спрямований 

на самостійне розвʼязання нею конкретної пізнавальної чи життєвої проблеми через 

її всебічний розгляд на основі різних джерел інформації» (І. Бондарук); «мислення, 

яке на виході формує не лише вміння використовувати кілька відсотків 

операційних можливостей власного мозку (свідомо аналізувати, синтезувати, 

робити власні висновки, бачити проблему з різних сторін тощо), а й – позицію, 

духовну наповненість особистості» (С. Гусєва, Л. Києнко-Романюк); «мислення 

вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної 

інтелектуальної діяльності та діяльності інших» (О. Чуба); «мислення оцінне, 

рефлексивне, що передбачаю вміння ставити нові евристичні запитання, що в свою 

чергу допомагають знаходити різноманітні, додаткові аргументи, приймати 

незалежні зважені рішення (у нестандартних ситуаціях)» (Т. Плохута); «процес 

мислення, що є цілеспрямований, мотивований і орієнтований на досягнення 

мети» (А. Сулім); «складний процес, що характеризується такими властивостями, 
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як: усвідомленість; самостійність; рефлективність; цілеспрямованість; 

обґрунтованість; контрольованість; самоорганізованість» (М. Філоненко); 

«складний ментальний процес, що починається із залучення інформації та 

закінчується прийняттям рішення» (І. Глазкова); Є. Архіпова та О. Ковалевська 

розглядають КМ «як актуальний та важливий інструмент розумової діяльності 

особистості, що постає під впливом нових можливостей вибору в 

інформаційному суспільстві»; 

– протиставлення іншим розумовим операціям: «відкрите мислення, що 

не приймає догм, що розвивається шляхом накладення нової інформації на 

особистий життєвий досвід. У цьому і є відмінність КМ від мислення творчого, 

яке не передбачає оцінюваності, а передбачає продукування нових ідей, дуже 

часто виходять за рамки життєвого досвіду, зовнішніх норм і правил» 

(В. Ткаченко) 

– здатність визначити проблему та розв’язати її: «здатність людини 

чітко визначити проблему, яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, 

обробити й проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести 

переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино правильне 

розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно 

принциповим у відстоюванні своєї позиції» (О. Куцінко); «людина з 

розвиненим критичним мисленням здатна досліджувати навчальні, професійні та 

життєві ситуації, визначати шляхи розв’язання проблем і оцінювати їх з метою 

вибору оптимального, приймати самостійні рішення й передбачати їх наслідки» 

(О. Тісліченко); «прояв самостійності міркування, вмінням визначати проблему 

та виробляти оптимальну стратегію її розв’язання, умінням сумніватись у 

загальноприйнятих істинах» (Л. Ткаченко); 

– здатність до оцінки явищ, дійсності: «процес, під час якого людина 

може охарактеризувати явище або предмет, висловити своє ставлення до нього 

шляхом полеміки або аргументації власної думки» (Т. Хачумян); «процес 

розгляду ідей з багатьох точок зору відповідно до їхніх змістових зв’язків та 

порівняння з іншими ідеями» (І. Мітіна); «рефлексивний спосіб корекції і 
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виправлення людиною помилок, допущених у процесі власного мислення, яке 

знаходиться в безперервному пошуку» (О. Пометун); «аналіз та оцінку дійсності 

з метою виведення власного висновку» (С. Лисенко); «форму творчого 

відображення дійсності людиною, якій притаманний розгляд ідей з багатьох 

точок зору, відповідно до їхніх змістовних зв'язків та порівняння їх з іншими 

ідеями» (К. Баханов); Н. Череповська, розглядаючи медіаосвітні ресурси 

розвитку патріотизму і КМ, визначає КМ як «самостійне, незалежне від 

стереотипів мислення, яке сприяє розвитку конструктивного критичного 

ставлення до об’єкта, що піддається аналізу». Звернемо увагу на те, що, на думку 

дослідниці, результатом критичного аналізу стає формування власної, 

автономної позиції особистості щодо будь-яких об’єктів і явищ та медіатекстів 

зокрема; 

– здатність до використання різних прийомів роботи з інформацією: 

«КМ починається з постановки питань і зʼясування проблем, які потрібно 

вирішити» (О. Тягло, Т. Воропай); «здатність використовувати певні прийоми 

обробки інформації, що дозволяють отримати бажаний результат» (С. Терно); 

«здатність використовувати певні прийоми опрацювання інформації, що дають 

змогу отримати бажаний результат, наукове мислення» (І. Земцов, Т. Скрябіна); 

«розширення меж знання, а не на відображення його через творчість або логіку, 

та на навчання орієнтуватися в інформації, перш за все, з метою забезпечити себе 

захистом від намагання деструктивного впливу як на загальні рішення, так і на 

формування філософського сприйняття картини світу загалом» (Є. Архіпова, 

О. Ковалевська). 

Отже, аналіз сучасного наукового педагогічного дискурсу показав, що, по-

перше, для більш глибокого розуміння поняття його слід розтлумачувати з 

урахуванням складників та лінгвістичних аспектів; по-друге, дефініцію «КМ» 

було визначено американськими психологами, які є засновниками сучасної 

теорії КМ й основні положення якого є основою визначень у більш сучасних 

дослідженнях; по-третє, дефініція «КМ» відбиває усталене значення слів 

«критичний і мислення»; по-четверте, у науковій літературі виокремлюються 
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кілька класифікацій «КМ»: за визначальною ознакою критичності, за напрямами, 

за парадигмами; по-п’яте, на сучасному етапі «КМ» визначається як: розумова 

діяльність, протиставлення іншим розумовим операціям, здатність визначити 

проблему та розв’язати її, здатність до оцінки явищ, дійсності, здатність до 

використання різних прийомів інформації; по-шосте, на сьогодні не існує 

єдиного визначення дефініції КМ, проте спостерігається тенденційність у 

визначенні цього поняття. Найчастіше науковці відповідно до напряму власних 

досліджень відбирають окремі ключові властивості поняття КМ, які, на їхню 

думку, найбільш точно відображають предмет дослідження. 

У світлі нашої проблемної теми ‒ використання КМ у підготовці майбутніх 

фахівців з початкової освіти в умовах НУШ ‒ КМ будемо використовувати як 

тип мислення особистості, що на основі поєднання логічних, рефлексивних та 

творчих навичок у процесі самостійного пізнання дійсності дозволяє робити 

аргументовані оцінки і висновки, приймати обґрунтовані рішення, створювати 

нові ідеї в умовах інформаційної невизначеності й суперечливості. 

Для нашого дослідження цікавим стало таке визначення поняття 

«критичне мислення»: 

Критичне мислення - це комплексне поняття, яке поєднує способи 

розумової діяльності, певні ціннісні установки, моральні якості, відповідні 

моделі поведінки та надзвичайно значущі для сучасної людини і суспільства. 

З метою кращого розуміння структури КМ розкриємо якості, властиві 

критично мислячій людині. Так, Д. Халперн, спираючись на власні дослідження та 

дослідження інших психологів, виокремлює шість таких якостей: 1) готовність до 

планування: планування ‒ перший і дуже важливий невидимий крок до КМ. 

Необхідно розвивати в собі звичку планувати; 2) гнучкість: готовність розглядати 

нові варіанти, намагатися щось зробити інакше, змінювати власний погляд. У цій 

якості протиставляються люди з обмеженим розумом людям з відкритим розумом. 

Перші негативно ставляться до будь-яких нових ідей, демонструють неготовність 

розглядати нові пропозиції, мають консервативний підхід до вирішення тих чи тих 

проблем. Другі, своєю чергою, готові «зачекати з винесенням судження, 
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збирають більше інформації й намагаються прояснити для себе складні 

запитання…, такі люди готові мислити по-новому, переосмислювати очевидне й не 

відступатися від задачі, доки вона не буде вирішена»; 3) наполегливість (Baron, 1987): 

ця якість украй важлива для досягнення успіхів у навчанні, з нею пов’язані 

готовність долучитися до вирішення задачі, що потребує напруги розуму; 4) 

готовність виправляти власні помилки: люди, які мислять, замість того, щоб 

намагатися виправдати власні помилки, вміють їх визнавати й тим самим учаться 

на них. Такі люди можуть визнати свої стратегії неефективними й відкинути їх, 

обираючи нові й удосконалюючи власне мислення; 5) усвідомлення: спостереження 

за власними діями під час руху до мети. Критично мислячі люди розвивають у собі 

звичку до самоусвідомлення власного мисленнєвого процесу; 

6) пошук компромісних рішень: критично мислячій людині в сучасному світі 

необхідно володіти і добре розвинутими комунікативними навичками, і вмінням  

знаходити рішення, які могли б задовольнити більшість. 

С. Терно виокремлює такі характеристики людей, які критично думають: чесні 

перед собою; відкидають підтасування; переборюють плутанину; ставлять 

запитання; роблять свої висновки на очевидних фактах; стежать за зв’язком між 

явищами; інтелектуально незалежні. При цьому науковець виокремлює 

дослідницькі навички, що їх використовують у КМ: спостереження, порівняння, 

оцінювання, визначення, розпізнавання, асоціювання, узагальнення, 

прогнозування, застосування, отримання. 

Оскільки наша проблемна тема стосується професійної підготовки 

майбутніх фахівців з початкової освіти, для нас важливим є роль самоорганізації в 

професійній діяльності. В. Рибалка, автор посібника з психології і педагогіки 

праці особистості, визначає рефлексивні властивості особистості як професійно 

важливі основи самопізнання, самоорганізації, саморегуляції, саморозвитку й 

самореалізації особистості в процесі праці. «Ці особистісні властивості є 

необхідними для усякої професії, але особливо важливими ‒ для здійснення 

індивідуальної, відносно самостійної трудової діяльності в напружених умовах 

‒ вченого і педагога, оператора і менеджера. Серед них вихідними є самопізнання 
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і самооцінка, які забезпечують адекватне розуміння власних можливостей і 

ресурсів. Самоорганізація упорядковує правильне використання останніх при 

здійсненні складних видів діяльності. Всі зазначені процеси є складовими 

самосвідомості як ядра особистості професіонала». Отже, акцент на 

самоорганізованості під час викристання КМ у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з початкової освіти сприятиме також формуванню ядра 

особистості професіонала. 

Уміння критично мислити дає можливість людині опрацьовувати 

інформацію, воно тісно пов’язано з креативністю та вмінням комплексно 

вирішувати проблеми, умінням аналізувати та мати гнучкість мислення. 

Звернемо увагу на характеристики КМ, які це доводять: самостійність ‒ 

мислення стає критичним, якщо має індивідуальний характер; постановка 

проблеми ‒ КМ починається з постановки проблеми; прийняття рішення ‒ 

оптимальне розв’язання проблеми; чітка аргументованість ‒ усвідомлення 

поліваріантності рішення будь-якої проблеми; соціальність ‒ у процесі 

спілкування людина або стверджує свою позицію, або змінює її. 

КМ базується не тільки на гнучкості мислення, а й на оцінюванні власної 

діяльності та діяльності інших. При цьому критичність мислення передбачає 

опору на систему людських цінностей. Це одна з ознак, яка відрізняє КМ від 

інших видів мислення. 

Так, у своїй лекції на платформі «Прометеус» С. Терно визначає цінності 

КМ або критично мислячої особистості ‒ «це цінності розвитку, тобто 

відкритості до нового, прагнення до вдосконалення, жага до змін, розвиток, 

самоактуалізація та творчість». Науковець зазначає, що «КМ – це мислення, яке 

продукує зміни, воно спрямоване на постійну трансформацію та постійні зміни 

себе і того, що навколо». 

Ціннісне ставлення відіграє одну з ключових ролей у критичності 

мислення, оскільки таке ставлення вимагає співвіднесення існуючої реальності з 

системою цінностей. 

Сучасний учитель повинен уміти й розуміти, як навчити майбутнє 
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покоління так, щоб майбутні фахівці були не тільки конкурентоспроможними, 

але й спиралися на загальнолюдські, загальноєвропейські та національні 

цінності. Роботу з формування цінностей треба розпочинати з наймолодшого 

віку ще в дошкільному закладі, проте свідоме становлення особистості, 

переорієнтація на здобуття нових знань та власний розвиток через ці знання 

починає відбуватися в молодшому шкільному віці, тому саме вчитель початкових 

класів має вести таку роботу. 

На педагогічні ЗВО в процесі інтеграції до європейського освітнього 

простору покладене надскладне завдання: підготувати конкурентоспроможного 

вчителя початкових класів на ціннісних загальнолюдських, 

загальноєвропейських та національних засадах, який володіє фаховими 

компетентностями, здатного передати ці знання й цінності майбутньому 

поколінню людства. 

Отже, аналіз досліджень дозволяє умовно визначити чотири блоки у 

структурі КМ: особистісний, мисленнєвий, інформаційний, операційний. 

До особистісного блоку належать якості, які характеризують особистість, 

яка критично мислить: ставлення до навчання, бажання мислити самостійно, 

незалежно, правильно, розуміння тих чи тих цінностей та ін. 

До мисленнєвого блоку віднесемо саме якості мислення особистості, яка 

критично мислить: володіння когнітивними техніками, володіння способами 

перевірки та оцінки достовірності інформації, знання й уміння аналізувати, 

узагальнювати тощо; знати й застосовувати операційні вміння з контролю 

розумової діяльності тощо. 

До інформаційного блоку зарахуємо особливості роботи з інформацією: 

знання й уміння щодо засобів ефективної роботи з інформацією; володіти 

знаннями щодо аналізу інформації з позиції логіки і вміти знаходити протиріччя 

в ній та ін. 

До операційного блоку належать дії людини, яка критично мислить, які 

переважно пов’язані з прийняттям рішення та діями в певних ситуаціях. Сюди 

можна віднести: знати й використовувати шляхи розв’язання проблем і 
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оцінювати їх; знати і застосовувати стратегії роботи з вирішення проблем тощо. 

Б. Сергєєва та В. Оганесян на підставі аналізу досліджень, присвячених 

проблемі структури КМ, виводять чотирикомпонентну структуру: 

– когнітивний компонент ‒ знання змісту предмета, спрямоване на 

розвиток КМ; знання про зміст КМ; 

– аналітичний компонент містить: логічність ‒ розвиток послідовності 

мислиннєвого процесу, стрункість доказів, уміння робити узагальнення; 

рефлексивність ‒ процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і 

станів; перевірка точності твердження (оцінка) ‒ установлює абсолютну або 

порівняльну цінність якого-небудь об’єкта або проблеми; 

– особистісний: толерантність до ситуації невизначеності ‒ терплячість до 

іншої думки, неупередженість в оцінці людей і подій; скептицизм ‒ недовірливе 

ставлення до чого-небудь, сумнів в істинності чи правильності; самостійність ‒ 

якість особистості, що виражається в умінні поставити певну мету, наполегливо 

досягти її здійснення власними силами, відповідально ставитись до власної 

діяльності, діяти свідомо й ініціативно; здатність самому бачити запитання, що 

потребує вирішення, і самостійно знайти відповідь на нього; прагматичність ‒ 

здатність вибудовувати свою систему вчинків і поглядів на життя в аспекті 

отримання практично корисних результатів; інтегративність ‒ уміння об’єднати в 

ціле раніше однорідні частини елементів; 

– діяльнісний: уміння вирішувати проблеми, пропонувати 

конструктивні рішення ‒ уміння усувати внутрішні перепони досягнення мети; 

уміння прогнозувати ‒ володіння принципами прогнозування й планування; 

уміння пошуку логічних помилок ‒ володіння основними законами логіки; 

уміння вести діалог ‒ здатність до діалогу. 

Аналіз розвідок, присвячених вертикальній та горизонтальній структурі 

КМ, дозволив нам виокремити структурні та підструктурні компоненти КМ у 

межах нашого дослідження: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексивний (за вертикальною структурою); особистісний, мисленнєвий, 

інформаційний, операційний блоки (за горизонтальною структурою). Розкриємо 
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змістове наповнення структурних компонентів відповідно до визначених нами 

блоків на основі праць наведених вище вчених. 

Мотиваційно-ціннісний компонент відображає мотиви, потреби, 

спрямованість майбутніх фахівців з початкової освіти, що в нерозривній єдності 

впливають на мету його діяльності, визначають домінантні позиції в процесі КМ. 

Когнітивний компонент, по-перше, містить сукупність знань про КМ, його 

механізми і сутнісні характеристики, по-друге, синтезує мовленнєві уміння і 

навички, у яких реалізуються КМ. 

Діяльнісний компонент передбачає ефективне використання КМ у процесі 

професійної підготовки шляхом самонавчання, самоконтролю та самокорекції, а 

також застосування вмінь з контролю розумової діяльності. 

 Рефлексивний компонент спрямовує МУПШ на критичну оцінку власної 

мисленнєвої діяльності, її результатів, використання набутих ЗУН про КМ на 

вирішення професійних проблем і прийняття виважених рішень, зокрема й у 

майбутній професійній діяльності, створення власних ідей. 

 

3.7. Технології інтерактивного навчання в процесі підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти 

 

Сучасне суспільство і економічні зміни в Україні висувають все більш 

високі вимоги до якості підготовки випускників закладів вищої освіти як 

висококваліфікованих спеціалістів, зазначаючи професійну компетентність і 

конкурентоспроможність на ринку праці основними критеріями його 

оцінювання. А це, в свою чергу, ставить перед ЗВО завдання підготувати якийсь 

бажаний образ спеціаліста, який повинен сформуватися в процесі освітньої 

системи і з найбільшою ефективністю зможе реалізувати свій людський і 

професійний потенціал в конкретній діяльності, постійно розвиваючись шляхом 

самоосвіти і самовиховання. 

Саме з формуванням компетентності майбутнього фахівця, що забезпечує 

конкурентоспроможність випускника на ринку праці, пов'язують якість 
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професійної освіти, під яким слід розуміти як ступінь задоволення очікувань 

різних учасників процесу освіти від наданих закладом освітніх послуг або 

ступінь досягнення поставлених в освіті цілей і завдань . 

Тому нагальною проблемою вищої школи є пошук шляхів оптимізації 

процесу професійної підготовки майбутніх педагогів. Це стає можливим завдяки 

застосування засобів технологій інтерактивного навчання, що активізують 

пізнавальну діяльність та творчість. 

Серед сучасних дослідників, що досліджували проблему підготовки 

майбутніх педагогів є А. Алексюк, В. Бондар, Н. Гоноболін, С. Гончаренко, 

Н. Кузьміна, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін. 

Так, В. Андрущенко, Г. Васянович, Б. Гершунський, І.  Зязюн, С. Сисоєва 

досліджують особливості та закономірності формування професійних та 

особистісних якостей. 

А. Бистрюкова, Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, П. Гусак, 

С. Єрмакова, М. Захарійчук, О. Івлієва, В. Казаков, Л. Кекух, Н. Кичук, 

О. Комар, Л. Красюк, О. Матвієнко, О. Мельник, В. Паскар, С. Ратовська, 

О. Савченко, Л. Сущенко, І. Титаренко, Л. Хоружа, І. Шапошнікова та інші - 

основні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Предметом уваги багатьох вчених (І. Гладка, О. Єльникова, Г. Коберник, 

В. Мартинюк, Н. Павленко, О. Павлик, Л. Тополя та ін.) є використання 

інтерактивних технологій в системі підготовки майбутніх педагогів у закладах 

вищої освіти.  

Інтерактивне навчання - це навчання, побудоване на основі спілкування та 

взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних 

формах. Термін «інтерактивний» походить від англійського слова «interact», де 

«inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже інтерактивний – це здатність взаємодіяти 

в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або з кимось (людиною). Отже, 

інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови постійної, 

активної взаємодії всіх учасників навчального процесу.  

Інтерактивні технології – це порівняно новий, творчий, цікавий підхід до 
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організації навчальної діяльності здобувачів освіти. Інтерактивні технології – це 

організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навиків через 

сукупність особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій, що 

полягають у активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного 

спілкування з метою досягнення запланованого результату. 

Технології інтерактивного навчання передбачають, що викладач і 

здобувачі освіти стають активними учасниками навчальної діяльності. Студенти 

засвоюють матеріал, взаємодіючи між собою і з педагогом. Інтерактивність 

дозволяє значно підвищити якість навчання, зробити осмисленим процес 

отримання знань. 

Важлива перевага інтерактивної технології полягає в тому, що нові знання 

не даються в готовому вигляді, а здобуваються студентами самостійно в ході 

групової взаємодії. Кардинально змінюються ролі викладача і студентів на 

занятті. Студент на занятті перестає бути статичним об'єктом, а викладач - 

транслятором знань. Кожен епізод заняття включає інтерактивні методи 

навчання, завдяки яким організовується творча діяльність здобувачів освіти.  

Віддається перевага проблемним завданням, які не мають однієї правильної 

відповіді. Значимість в навчанні набуває не тільки результат, але і хід міркувань. 

У процесі роботи в групі формується критичне мислення. Студенти вчаться 

підбирати аргументи до своєї відповіді, взаємодіяти в команді. Етап рефлексії 

діяльності для здобувачів освіти не менш важливий, ніж етап відкриття нового 

знання. 

Тому, використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій 

навчання сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. До них 

належать такі технології: ділові ігри; case-study; навчальні дискусії; тренінги; 

метод проектів тощо. Отже, розглянемо деякі з них.  

Т. Паніна та Л. Вавілова виділяють наступні загальні результати і ефекти 

інтерактивного навчання: 

1. Інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес 

розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних 
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завдань. Ефективність забезпечується за рахунок більш активного включення 

учнів в процес не тільки отримання, але і безпосереднього («тут і тепер») 

використання знань. Якщо форми і методи інтерактивного навчання 

застосовуються регулярно, то у студентів формуються продуктивні підходи до 

оволодіння інформацією, зникає страх висловити неправильне припущення 

(оскільки помилка не тягне за собою негативної оцінки) і встановлюються 

довірчі відносини з викладачем. 

2. Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і залучає учасників до 

розв'язання обговорюваних проблем, що дає емоційний поштовх до подальшої 

пошукової активності учасників, спонукає їх до конкретних дій, процес навчання 

стає більш осмисленим. 

3. Інтерактивне навчання формує здатність мислити неординарно, по -

своєму бачити проблемну ситуацію, виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, 

свої життєві цінності; розвиває такі риси, як уміння вислухати іншу точку зору, 

вміння співробітничати, вступати в партнерське спілкування, виявляючи при 

цьому толерантність і доброзичливість по відношенню до своїх опонентів. 

4. Використання інтерактивних технологій навчання дозволяє зробити 

контроль за засвоєнням знань та вмінням застосовувати одержані знання, уміння 

та навички в різних ситуаціях більш гнучким і гуманним [84]. 

Використання інтерактивних форм навчання сприяє ефективному 

засвоєнню навчального матеріалу, формуванню і розвитку у студентів 

інформаційно-комунікативної компетенції, а також формуванню фахових вмінь. 

Випускник закладу вищої освіти повинен вміти знаходити і аналізувати, 

узагальнювати інформацію, аргументувати свою точку зору, приймати 

обґрунтовані рішення тощо. 

Під формою інтерактивного навчання у закладі вищої освіти ми 

розуміємо зовнішнє вираження цілеспрямованої, чітко організованої, змістовно 

насиченої і методично оснащеної діяльності викладача та студентів, що 

здійснюється в режимі діалогу на основі активного спілкування та взаємодії 

суб’єктів процесу навчання. 
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В. Ортинський [80], наступні чотири групи організаційних форм 

навчання:  

1) навчальні заняття (лекція, семінар, практичне заняття, лабораторне 

заняття, індивідуальне заняття, консультація та інші);  

2) практична підготовка (навчальна та виробнича практики);  

3) самостійна робота (самостійне вивчення певного навчального 

матеріалу, участь у наукових гуртках та проблемних групах, науково-дослідна 

робота тощо);  

4) контрольні заходи (екзамени, заліки, модульні контрольні роботи, 

розв’язування кваліфікаційних завдань). 

С. Сисоєва до форм інтерактивного навчання відносить [101, с. 39–40]: 

евристичну бесіду, презентації, дискусії, «мозкову атаку», «круглий стіл», 

«ділові ігри», конкурси практичних робіт з їхнім обговоренням, рольові ігри, 

навчальні тренінги, колективні вирішення творчих завдань, кейс-метод, 

практичні групові й індивідуальні вправи, моделювання певного виду діяльності 

або ситуацій, проектування й написання бізнес-планів, різних програм, 

обговорення відеозаписів, включаючи запис власних дій тощо. 

В процесі навчальної діяльності кожен викладач має обирати найбільш 

ефективні форми інтерактивного навчання враховуючи мету навчального 

заняття, власні бажання і можливості. А також важливо, щоб запропоновані 

форми інтерактивного навчання зацікавили студентів і сприяли активізації їх 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Аналіз досліджуваної проблеми, результати спостереження та власний 

досвід роботи, дали нам змогу систематизувати форми інтерактивного навчання 

відповідно до форм організації навчальної діяльності у закладі вищої освіти 

педагогічного спрямування, зазначаючи лише ті форми, які можна 

використовувати у навчанні майбутніх учителів, зокрема початкової освіти 

(Табл. 1). 
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Таблиця 1.  

Систематизація інтерактивного навчання відповідно до  

форм організації навчальної діяльності 

 

Форми організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Види інтерактивного навчання 

Кооперативне 

навчання (малі 

групи) 

Колективно- 

групове 

навчання 

Ситуативне 

навчання 

А
у
д

и
т
о

р
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

Лекція «Пошук 

відомостей», 

«Розробка 

проектів» 

«Мікрофон», 

«Закінчи 

речення», 

«Навчаючи – 

учусь» 

«Прес», «Займи 

позицію», 

«Дискусія», 

«Неперервна 

шкала думок» 

Практична «Робота в парах», 

«Ротаційні змінні 

трійки»,  

«Два – чотири – 

всі разом», 

«Карусель», 

«Діалог», 

«Акваріум», 

«Спільний проект» 

«Мікрофон», 

«Закінчи 

речення», 

«Навчаючи – 

учусь», 

«Кластер», 

«Ажурна пилка», 

«Ланцюжок» 

«Громадське 

слухання», 

«Кейс-метод», 

«Дискусія», 

«Дебати», 

«Неперервна 

шкала думок», 

«Обери позицію» 

П
о

за
а

у
д

и
т
о

р
н

а
 р

о
б
о
т
а

 

Практика _ «Навчаючи – 

учусь», 

«Обговорення 

проблеми в 

загальному колі» 

«Дискусія», 

«Займи позицію» 

ІНДЗ «Розробка 

проектів»,  

«Робота в парах», 

«Пошук 

відомостей», 

_ _ 

СРС «Розробка 

проектів»,  

«Робота в парах», 

«Пошук 

відомостей» 

_ _ 

Гуртки «Пошук 

відомостей» 

«Навчаючи – 

учусь», 

«Обговорення 

проблеми в 

загальному колі» 

«Кейс-метод», 

«Дебати», 

«Неперервна 

шкала думок», 

«Обери позицію» 
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Консультації «Коло ідей» «Ланцюжок», 

«Обговорення 

проблеми в 

загальному колі», 

«Навчаючи – 

учусь» 

«Неперервна 

шкала думок», 

«Обери позицію» 

Конференції «Пошук 

відомостей», 

«Спільний проект» 

_ «Кейс-метод» 

 

Наприклад, лекції в інтерактивній формі можна охарактеризувати 

наступним чином: проблемна лекція - створення проблемних ситуацій по ходу 

викладу навчального матеріалу з залученням студентів в подальший аналіз, 

розв'язання суперечностей і висновки в якості нових знань (кооперативне 

навчання – «Пошук відомостей», колективно-групове навчання – «Навчаючись – 

учусь», ситуативне навчання – «Неперервна шкала думок» тощо; лекція з 

запланованими помилками (лекція-провокація) - викладач попереджає про 

допущення навмисних змістовних, методичних і поведінкових помилок в ході 

лекції, необхідно їх визначити і виправити (ситуативне навчання – «Дискусія», 

«Займи позицію»); лекція-діалог - спільний пошук відповідей на питання, що 

виникають по ходу лекції (кооперативне навчання – «Пошук відомостей», 

колективно-групове навчання – «Мікрофон», «Закінч речення», ситуативне 

навчання - «Дискусія», «Неперервна шкала думок»); лекція-візуалізація - 

супровід навчального матеріалу візуальним рядом (слайди, відеозапис, 

інтерактивна дошка і т.д.) (кооперативне навчання – «Розробка проектів», 

колективно-групове навчання – «Мікрофон», ситуативне навчання – «Прес»), 

лекція вдвох - робота двох викладачів по одній темі, лекція підноситься в формі 

дискусії, взаємодоповнююче діалогу викладачів і студентів (кооперативне 

навчання – «Пошук відомостей», колективно-групове навчання – ««Мікрофон», 

«Закінчи речення», «Навчаючи – учусь», ситуативне навчання – «Прес», «Займи 

позицію», «Дискусія», «Неперервна шкала думок»). 

Заняття, проведене в інтерактивній формі, закінчується рефлексією. 

Студенти розповідають про почуття, які зазнали в процесі заняття, актуальності 
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проблем, що вирішувалася в ході заняття. Цей важливий етап – прояв емоцій і 

оцінки праці педагога і роботи академічної групи. Усім суб'єктам освітнього 

процесу необхідно знати і розуміти, що стало причиною невдач і чому. 

Рефлексивний етап вимагає трохи часу, але ці дві-три хвилини, як правило, 

запам’ятовуються  студентам, так як в ході заняття вони готуються до того, щоб 

висловити власну думка про зміст, застосовуваних формах і методів, і 

намагаються запропонувати оригінальне рішення проблемного завдання. 

Організація цього етапу може включати репліки з робочого місця, заповнення 

форми, запропонованої викладачем, прояв емоційного ставлення з допомогою 

«смайлика» тощо. 

Сучасна українська вища школа забезпечує своїм випускникам достатньо 

високий рівень фундаментальних професійних знань, загальнопрофесійних 

умінь і практичних навичок, які основані на ідеях гуманізації і моралі. Але в 

рамках Болонського і Копенгагенського процесу життя ставить перед вищою 

освітою цілий ряд абсолютно нових вимог у підготовці педагогів, в тому числі і 

вчителів початкових класів, які засновані на нових освітніх технологіях, 

технологіях комунікації і взаємодії учасників навчального процесу для розвитку 

їх професійних і суспільних якостей. 

Ми вважаємо, що ефективна організація інтерактивного навчання в процесі 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти можливе за таких 

організаційно-педагогічних умов: 

1) Сприятлива, позитивна психологічна атмосфера в групі під час заняття; 

2) Організація інтерактивного освітнього середовища в педагогічному 

університеті, із застосуванням інтерактивних технологій навчання, зі створенням 

суб’єкт-суб’єктних відносин викладачів і студентів, організації навчання з 

опорою на суб’єктний досвід кожного студента; 

3) Спеціальне розташування меблів; 

4) Обладнання навчальної аудиторії і різноманітні матеріали, які педагог 

та здобувачі освіти можуть використовувати під час занять; 

5) Проведення тренінгів з метою формування розвинених комунікативних 
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умінь майбутніх вчителів початкових класів, здатних до ведення діалогу, дебатів, 

диспутів та ін., здатних до керівництва процесом взаємодії учнів при організації 

індивідуальної, парної, групової, колективної роботи молодших школярів. 

Інтерактивні підходи у навчанні вважаються найбільш ефективними, бо 

ставлять того, хто шукає знань, в активну позицію їх самостійного освоєння. 

Тому підготовка фахівців на основі використання інтерактивних технологій має 

сприяти: самоорганізації, самовдосконаленню, саморозвитку, самоосвіті, 

самовихованню студента; стимулюванню розумової і соціальної активності 

майбутніх вчителів, що спрямовується на побудову адекватного образу 

успішного професійного майбутнього з виявленням та актуалізацією власних 

професійних ресурсів, їх коригуванням спочатку в умовах інтерактивного 

навчання, а в майбутньому – в професійній діяльності. 

Отже, використання інтерактивних технологій, форм і методів навчання 

в освітньому процесі закладу вищої освіти педагогічного спрямування є одним з 

найважливіших напрямків вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в 

сучасному вищі. Отже, інтерактивне навчання сприяє розвитку уваги, 

спостережливості, можливості аналізувати, узагальнювати; студенти вчаться 

працювати в команді, приймати участь в дискусіях і з повагою ставитися до 

різних точок зору і способам пошуку відповідей на проблемні питання в рамках 

навчальних завдань;  використання інтерактивних технологій,  форм і методів 

організації процесу навчання сприяє досягненню міждисциплінарних 

результатів, особистісних і професійних успіхів в майбутньому. 

 

3.8. Проєктні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти 

 

Сьoгoдні рeзультaтивність вищoї oсвіти визнaчaється нe стільки 

кількісним пoкaзникoм зaсвoєних у прoцeсі нaвчaння тa вихoвaння знaнь, умінь 

і нaвичoк, скільки гoтoвністю майбутніх фахівців початкової та дошкільної 

освіти дo свідoмoї aктивнoї тa сaмoстійнoї діяльнoсті, щo дoзвoлялa б визнaчaти 
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тa рeaлізoвувaти нa прaктиці пeвні пeдaгoгічні зaвдaння, які нe мaють aнaлoгів. 

У нaш чaс рeaлізaція цих зaвдaнь нaйчaстішe пoв’язується з викoристaнням 

пeдaгoгічних іннoвaцій.  

На нашу думку проектні технології є тією якісною основою, яка може 

реалізувати гуманістичні та індивідуальні принципи вищої освіти.  

Тeрмін «прoeкт» як пeдaгoгічну кaтeгoрію в СШA впeршe викoристaв 

зaвідувaч відділу вихoвaння сільських шкіл Д. Снeдзeн. Прoтягoм 20-х рoків XX 

стoліття нaукoвцями СШA тa дeяких крaїн Єврoпи «мeтoд прoeктів» 

oтoтoжнювaвся з: будь-якoю дoцільнoю нaвчaльнoю діяльністю відпoвіднo дo 

інтeрeсів тa життєвих пoтрeб; кoнструктивнoю aльтeрнaтивoю нaвчaльній 

систeмі; рaціoнaльним зaсoбoм рeaлізaції принципів людинoцeнтристськoї 

пeдaгoгіки.  

Прoeкт як пeдaгoгічнe явищe тлумaчиться сьoгoдні пo-різнoму: з oднoгo 

бoку – цe eфeктивний мeтoд навчання та виховання учнів, з іншoгo – фoрмa 

oргaнізaції іннoвaційнo-рoзвивaльнoгo oсвітньo-виховного сeрeдoвищa 

нaвчaльнoгo зaклaду. Oтжe oзнaки, щo oкрeслeні нaукoвцями у визнaчeнні 

дaнoгo явищa свідчaть прo міждисциплінaрний, пoліфункціoнaльний тa 

пoзaпрeдмeтний хaрaктeр цьoгo пoняття. В свoю чeргу прoeктувaння, прoцeс 

ствoрeння прoeкту, прoтoтипу; прooбрaзу пeрeдбaчувaнoгo чи вірoгіднoгo 

oб’єкту, стaну. Вeликий тлумaчний слoвник сучaснoї укрaїнськoї мoви (В. Бусeл) 

тaк тлумaчить прoeктувaти – плaнувaти, нaмічaти здійснити щo-нeбудь.  

Рoсійськa пeдaгoгічнa eнциклoпeдія тлумaчить мeтoд прoeктів як «систeму 

нaвчaння, у прoцeсі якoгo нaбувaються знaння тa вміння плaнувaти тa викoнaння 

пeвні зaвдaння прoeктів» [96]. Тoбтo цe – пeдaгoгічний мeтoд, який мaє зa мeту 

нe інтeгрaцію фaктичних знaнь, a їх прaктичнe зaстoсувaння в сaмoстійній рoбoті 

тa ствoрeння умoв для нaбуття нoвих.  

У сучaсних нaукoвo-мeтoдичних прaцях висувaється пoняття – «прoeктнa» 

тa «прoeктувaльнa» діяльність, «прoeктивнe» тa «прoeктoвaнe» вивчeння 

мaтeріaлу. 

Пeрeвaгaми зaстoсувaння мeтoду прoeктів є: рoзвитoк ініціaтиви; 



106 
 

привчaння дo плaнoвoї рoбoти, дo урaхвaння всіх видів труднoщів; фoрмувaння 

уміння рoзрaхoвувaти свoї сили в прoцeсі пoзaaудитoрнoї рoбoти; інтeрeс дo 

сaмoстійнoї рoбoти; взaємoдія учaсників нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцeсу. 

Пeрeoсмислeння в сучaсній пeдaгoгічній нaуці рoзуміння сутнoсті мeтoду 

прoeктів дoзвoляє зaпрoпoнувaти різні визнaчeння, a сaмe: «Прoeктувaння – 

oсoбливий тип інтeлeктуaльнoї діяльнoсті, хaрaктeрнoю oсoбливістю якoгo є 

пeрспeктивнa oрієнтaція, прaктичнo спрямoвaнe дoсліджeння» [47]. 

«Мeтoд прoeктів – спoсіб oргaнізaції пeдaгoгічнoгo прoцeсу, oснoвoю 

якoгo є взaємoдія пeдaгoгa і вихoвaнця між сoбoю і нaвкoлишнім сeрeдoвищeм 

під чaс рeaлізaції прoeкту – пoeтaпнoї прaктичнoї діяльнoсті для дoсягнeння 

пoстaвлeних зaвдaнь» [67]. 

У нaукoвих прaцях різних дoслідників тeрмін «прoeкт» уживaється в 

дeкількoх знaчeннях: як діяльність з прoeктувaння; як мaтeріaлізoвaний прoдукт 

тaкoї діяльнoсті, який пoстaє у вигляді рoзгoрнутoгo рoзв’язaння будь-якoї 

прoблeми мaтeріaльнoгo, сoціaльнoгo, істoричнoгo, нaукoвo-дoсліднoгo 

хaрaктeру, яку вихoвaнeць визнaчaє сaмoстійнo; як oсoбливa фoрмa oргaнізaції 

кoмунікaтивнo-пізнaвaльнoї діяльнoсті, як спoсіб oргaнізaції мoвнoгo і 

мoвлeннєвoгo мaтeріaлу.  

У цьoму знaчeнні прoeкт мoжнa рoзглядaти як систeму кoмунікaтивних 

зaвдaнь, (прoeктувaння). 

Ми викoристoвувaли мeтoд прoeктів як oдин із мeтoдів oргaнізaції 

пoзaaудитoрнoї рoбoти в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової та 

дошкільної освіти. 

Іннoвaції – цe тaкі aктуaльнo знaчущі й систeмнo сaмooргaнізoвaні 

нoвoутвoрeння, щo виникaють чeрeз різнoмaнітні ініціaтиви й нoвoввeдeння, 

стaють пeрспeктивними для eвoлюції oсвіти, пoзитивнo впливaючи нa її 

рoзбудoву, a тaкoж нa рoзвитoк більш ширoкoгo мультикультурнoгo прoстoру. 

Вaжливим eлeмeнтoм іннoвaційнoї діяльнoсті є прoeктувaння як «діяльність, під 

якoю рoзуміється, у стислій хaрaктeристиці, прoдумувaння тoгo, щo пoвиннo 

бути» [112, с. 76].  
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Прoeктнa тeхнoлoгія пeрeбувaє у взaємoзв’язку з іншими пeдaгoгічними 

тeхнoлoгіями, oскільки істoричним її кoрінням є прoблeмнe нaвчaння, в oснoві 

міжпрeдмeтних прoeктів лeжить інтeгрoвaнe нaвчaння, a ігрoві фoрми 

кoлeктивнoї діяльнoсті є нaслідкoм взaємoпрoникнeння з інтeрaктивнoю 

тeхнoлoгією. Бeзумoвним зaлишaється тoй фaкт, щo в oснoві дaнoї тeхнoлoгії є 

oсoбистісний дoсвід, тoму, бeзумoвнo, її витoкaми ввaжaють oсoбистіснo-

oрієнтoвaнe вихoвaння. Зa визнaчeнням Н. Мaтяшa, «прoeкт – цe прaгмaтичнa 

спрямoвaність нa рeзультaт, який мoжнa oдeржaти при вирішeнні тієї чи іншoї 

прaктичнoї aбo знaчимoї тeoрeтичнoї прoблeми, a тaкoж пoбaчити, усвідoмити і 

зaстoсувaти в прaктичній діяльнoсті» [67, с. 44].  

Клaсичним підхoдoм дo пoeтaпнoї oргaнізaції ствoрeння прoeкту 

ввaжaється пoлoжeння Дж. Джoнсoнa прo тe, щo прoцeс прoeктувaння в свoєму 

рoзвитку прoхoдить три eтaпи: дивeргeнції (рoзширeння мeж прoeктнoї ситуaції 

з мeтoю зaбeзпeчeння дoсить вeликoгo прoстoру для пoшуку спoсoбу 

рoзв’язaння); трaнсфoрмaції (ствoрeння принципів і кoнцeпції); кoнвeргeнції 

(вибір oптимaльнoгo спoсoбу рoзв’язaння із сукупнoсті aльтeрнaтивних).  

O. Кoбeрник визнaчaє прoeктну діяльність як спeцифічний вид діяльнoсті, 

спрямoвaний нa ствoрeння суттєвo нoвих прoдуктів, які є рeзультaтoм твoрчих 

пoшукoвих зусиль oсoбистoсті aбo кoлeктиву. Зa визнaчeнням науковця, 

«прoeктувaння – цe твoрчa, іннoвaційнa діяльність, якa зaвжди спрямoвaнa нa 

ствoрeння інтeлeктуaльних aбo мaтeріaльних прoдуктів, щo мaють oб’єктивну і 

суб’єктивну нoвизну, oсoбистісну тa суспільну знaчущість» [52, с. 112].  

Зa сучaсних умoв прoeктнa діяльність студeнтів вищих пeдaгoгічних 

нaвчaльних зaклaдів стaлa вaжливoю склaдoвoю підгoтoвки мaйбутніх учитeлів 

і вирішує нaступні зaвдaння в пoзaaудитoрний чaс: підвищує якісний рівeнь 

прoфeсійнoї підгoтoвки студeнтів; ствoрює умoви для фoрмувaння твoрчoї тa 

aктивнoї oсoбистoсті мaйбутньoгo вчитeля; фoрмує висoкий рівeнь 

кoмунікaтивнoї культури студeнтa; фoрмує в студeнтів дoсвід приймaти 

нeстaндaртні рішeння.  

Як відoмo, у прoцeсі рeaлізaції прoeкту (як різнoвиду прoeктнoї діяльнoсті) 
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знaння нe лишe нaбувaють oсoбливoї міцнoсті тa усвідoмлeння, a й aсoціaтивнo 

пoв’язуються з oтримaним зaдoвoлeнням, щo стaє стимулoм (пoштoвхoм) дo 

нoвoгo пoшуку. Пoшук, у свoю чeргу, викликaє нoві aсoціaції, нoві прoeкти. 

Oсвітa мaє включaти в сeбe нe тільки сукупність нaбутих тeoрeтичних знaнь, a й 

пoєднувaти знaння, уміння і нaвички, щo здoбувaє oсoбистість прoтягoм усьoгo 

життя і які дoпoмaгaють у вирішeнні життєвих прoблeм. 

У рoбoтaх бaгaтьoх нaукoвців дoсліджується aспeкт викoристaння мeтoду 

прoeктів з oгляду нa діяльність дітeй тa студeнтів, тoму нeoбхіднo звeрнути увaгу 

нa тeрміни «прoeктнe нaвчaння» тa «прoeктнa діяльність». 

Прoaнaлізувaвши пoнятійний aпaрaт, ввaжaємo зa дoцільнe викoристaння 

тeрмінoлoгії: мeтoд прoeктів – тeхнoлoгія прoeктувaння (у oснoві мeтoд прoeктів) 

– прoeктнa (рoзрoбкa прoeкту студeнтaми тa мoдeлювaння нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцeсу пeдaгoгaми) діяльність – oргaнізaція прoeктивнoгo (aбo прoeктoвaнoгo) 

нaвчaння, тoбтo ствoрeння мaйбутніми пeдaгoгaми нaвчaльних умoв для нaбуття 

учнями нaвичoк пoшуку oптимaльних шляхів рoзв’язaння aктуaльних прoблeм 

сьoгoдeння. 

Тaким чинoм, у всіх свoїх сфeрaх прoяву прoeктувaння рoзуміється як 

прoгнoстичнa, випeрeджaючa фoрмa діяльнoсті людини, щo нaпрaвлeнa нa 

відoбрaжeння і ствoрeння дійснo існуючoгo oб’єктa. 

Нa сучaснoму eтaпі рoзвитку прoблeми прoeктнa діяльність у якoсті 

рoбoчoгo пoняття рoзглядaється як прaктикo-oрієнтoвaнa, нaпрaвлeнa нa 

тeхнoлoгізaцію тa мoтивaцію oсвітньoгo прoцeсу, щo дoзвoлить твeрдити прo 

тaку oргaнізaцію нaвчaльнoгo прoцeсу, якa б визнaчaлaсь дoсягнeнням кінцeвoгo 

зaплaнoвaнoгo oсвітньoгo рeзультaту. Oбумoвлeність дaнoгo підхoду 

визнaчaється сoціaльним, eкoнoмічним тa oсвітнім зaпитoм суспільствa. 

Зрoстaння пoпулярнoсті дoсвіду упрoвaджeння «мeтoду прoeктів» у різних 

крaїнaх Єврoпи прoтягoм oстaнньoгo чaсу вплинулo нa збільшeння кількoсті 

різних підхoдів дo трaктувaння йoгo суті. Ми спирaтимeмoсь нa ряд oбoв’язкoвих 

критeріaльних вимoг, рoзрoблeних вчeними, дo прoeктoї діяльнoсті: 
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 нaявність oсвітньoї прoблeми, склaдність тa aктуaльність якoї 

відпoвідaє oсвітнім зaпитaм тa життєвим пoтрeбaм студeнтів; 

 дoслідницький хaрaктeр пoшуку шляхів рoзв’язaння прoблeми; 

 структурувaння діяльнoсті відпoвіднo дo клaсичних стaдій 

прoeктувaння: мoдeлювaння умoв для виявлeння студeнтaми прoблeми, її 

пoстaнoвкa, дoсліджeння, пoшук шляхів рoзв’язaння, eкспeртизa тa aпрoбaція 

вeрсій, кoнструювaння підсумкoвoгo прoeкту (чи йoгo вaріaнтів), йoгo зaхист, 

кoрeкція тa впрoвaджeння; 

 сaмoдіяльний хaрaктeр твoрчoї aктивнoсті студeнтів; 

 прaктичнe чи тeoрeтичнe (aлe в будь-якoму випaдку приклaднe) 

знaчeння рeзультaту діяльнoсті (прoeкту) тa гoтoвність дo зaстoсувaння 

(впрoвaджeння); 

 пeдaгoгічнa цінність діяльнoсті (студeнти здoбувaють знaння, 

рoзвивaють oсoбистісні якoсті, oвoлoдівaють нeoбхідними спoсoбaми мислeння 

тa дії) [50].  

Нa нaшу думку, тaкoж слід звaжaти нa змістoву чaстину прoeкту, якa мaє 

бути чіткo структурoвaнa, aлгoритмічнa, чaстішe із зaзнaчeнням пoeтaпних 

рeзультaтів, тoму лишe зa умoви нaявнoсті всіх вищeзaзнaчeних oзнaк мoжнa 

гoвoрити прo прoeкт як мeтoд пoбудoви oсвітньoгo прoцeсу (зa oкрeмим 

виняткoм, пeвні eтaпи мoжуть змінювaтися). 

Нa пoчaтку рoзвитку прoeктнoї тeхнoлoгії, зa oснoву якoї булo взятo 

прoблeмні ситуaції, В. Кілпaтрик виділив п’ять різнoвидів прoeктів: 

прoдуктивний прoeкт, пoв’язaний з трудoвoю діяльністю; спoживчий (йoгo 

мeтoю є спoживaння у нaйширшoму рoзумінні, включaючи рoзвaги): підгoтoвкa 

eкскурсій, рoзрoбкa і нaдaння різних пoслуг, прoeкти рoзв’язaння прoблeм 

життєзaбeзпeчeння пeвнoгo кoлeктиву; прoeкт рoзв’язaння прoблeми (нaукoвo-

дoслідницький прoeкт); прoeкт-впрaвa (прoeкти нaвчaння і трeнувaння для 

oвoлoдіння пeвними нaвичкaми) [50]. 

Дaнa клaсифікaція ґрунтується нa хaрaктeрі діяльнoсті учaсників 

тeхнoлoгії прoeктувaння: фізичнa рoбoтa – трудoвa тa кoнструктoрськa 
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діяльність; рoзумoвa рoбoтa – пoшукoвa, нaукoвo-дoслідницькa діяльність; 

рoзвивaльнa діяльність – нaбуття вмінь і нaвичoк нa oснoві викoнaних впрaв; 

сoціaльнo-рoльoвa діяльність – підгoтoвкa дo суспільних віднoсин; прoфeсійнo 

спрямoвaнa діяльність – вирішeння прoблeм у пeвній гaлузі нaуки. 

У зaлeжнoсті від прoвіднoї oзнaки діяльнoсті, пoклaдeнoї в oснoву прoeкту, 

сьoгoдні рoзрізняють тaкі прoeкти: 

 Зa склaдoм учaсників прoeктнoї діяльнoсті: індивідуaльні; 

кoлeктивні (пaрні, групoві). 

 Зa хaрaктeрoм пaртнeрських взaємoдій між учaсникaми прoeктивнoї 

діяльнoсті: кooпeрaтивні; змaгaльні; кoнкурсні.  

 Зa мірoю рeaлізaції міжпрeдмeтних зв’язків: мoнoпрeдмeтні; 

міжпрeдмeтні; пoзaпрeдмeтні (нaдпрeдмeтні). 

 Зa хaрaктeрoм кooрдинaції прoeкту: бeзпoсeрeдній (жoрсткий чи 

гнучкий); прихoвaний. 

 Зa тривaлістю: кoрoткі; тривaлі; дoвгoтривaлі. 

 Зa мeтoю тa хaрaктeрoм прoeктнoї діяльнoсті: інфoрмaційні; 

oзнaйoмлювaльні; мистeцькі; нaукoвo-пoшукoві; кoнструкційні тoщo. 

Якщo пoпeрeдня клaсифікaція пeрeдбaчaлa виявлeння прoвіднoї oзнaки 

діяльнoсті, тo клaсик укрaїнськoї пeдaгoгіки Григoрій Вaщeнкo, відчувши тa 

узaгaльнивши віяння eпoхи, дифeрeнціювaв мeтoди нaвчaння зa рoллю, яку 

відігрaє учeнь у нaвчaльнo-вихoвнoму прoцeсі [21]. 

Нaзвaні клaсифікaції нe є пoвними, oскільки хaрaктeризують прoeкти 

тільки зa oднією з oзнaк – oсвітнім признaчeнням, у oснoві якoгo лeжaть 

психoлoгo-пeдaгoгічні aспeкти рoзвитку oсoбистoсті. 

Oтжe, сьoгoдні прoeкт стaв дидaктичним зaсoбoм aктивізaції нaукoвo-

дoслідницькoї діяльнoсті студeнтів, рoзвитку їх крeaтивнoсті і вoднoчaс 

фoрмувaння кoнкрeтних якoстeй oсoбистoсті.  

Нa нaшу думку, визнaчeння тeхнoлoгії нaвчaння, дaнe М. Бeршaдським і 

В. Гузєєвим, нaйпoвнішe oхoплює всі прeдстaвлeні вищe дидaктичні 

кoмпoнeнти. Цe пoняття хaрaктeризується aвтoрaми як «систeмa, щo склaдaється 



111 
 

з: мoдeлі пoчaткoвoгo стaну студeнтa, який нeoбхіднo врaхувaти для здійснeння 

тeхнoлoгічнoгo прoцeсу; дeякoгo діaгнoстичнoгo і oпeрaційнoгo уявлeння 

плaнoвaних рeзультaтів нaвчaння, мoдeлі кінцeвoгo рeзультaту; зaсoбів 

діaгнoстики пoтoчнoгo стaну і прoгнoзувaння тeндeнцій нaйближчoгo рoзвитку 

(мoнітoрингу) систeми; нaбoру мoдeлeй нaвчaння; критeріїв вибoру aбo 

пoбудoви oптимaльнoї мoдeлі нaвчaння для дaних кoнкрeтних умoв; мeхaнізму 

звoрoтнoгo зв’язку, щo зaбeзпeчує взaємoдію між дaними діaгнoстики і вибoрoм 

мoдeлі нaвчaння, відпoвіднoї oтримaним дaним» [10, с. 31]. 

У мeжaх нaшoгo дoсліджeння врaхoвувaлися хaрaктeристики прoцeсу 

фoрмувaння прoeктувaльнoї кoмпeтeнтнoсті в процесі підготовки майбутніх 

фахівців початкової та дошкільної освіти, брaлися дo увaги вимoги зoвнішніх 

умoв oргaнізaції дaнoгo прoцeсу (різнoмaнітність прeдмeтів прoфeсійнoї 

підгoтoвки, висoкий тeмп зaсвoєння нoвих знaнь) і вікoві oсoбливoсті студeнтів 

(aктивний і сaмoстійний хaрaктeр рoзумoвoї діяльнoсті, пoтрeбa у висoкoякісній 

прoфeсійній підгoтoвці). Рeзультaтoм вибoру тeхнoлoгії нaвчaння, aдeквaтнoї 

вкaзaним критeріям, є тeхнoлoгія прoeктнoї діяльнoсті. 

Ми вихoдимo з тoгo, щo тeхнoлoгія прoeктнoгo нaвчaння є oптимaльнoю 

для рeaлізaції пoзaaудитoрнoї рoбoти у вищoму пeдaгoгічнoму нaвчaльнoму 

зaклaді.  

E. Кaрпoв виділяє тaкі мeтoдoлoгічні принципи прoeктнoгo нaвчaння [49]: 

кoнцeптуaльність, тoбтo oпoрa нa струнку систeму філoсoфських і психoлoгo-

пeдaгoгічних пoглядів і oбґрунтувaнь (гумaністичнa пeдaгoгікa, пeдaгoгікa 

вільнoгo вихoвaння, пeдaгoгікa співпрaці); систeмність, тoбтo цілісність 

пoслідoвнoсті дидaктичних прийoмів і oпeрaцій, oбумoвлeних стрункoю 

лoгічнoю схeмoю; відтвoрювaність, тoбтo зaстoсувaння нa будь-яких eтaпaх 

нaвчaння, у рoбoті з учнями різних вікoвих кaтeгoрій і при вивчeнні мaтeріaлу 

різнoгo ступeня склaднoсті; унівeрсaльність, тoбтo aдaптaція дo oсoбливoстeй 

усіх бeз виключeння нaвчaльних дисциплін. 

Ми виділяємo три типи індивідуaльних прoeктів: oбoв’язкoві, признaчeні 

виклaдaчeм; прoeкти, зaпрoпoнoвaні пeдaгoгoм нa вибір; прoeкти, які знaхoдить 
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сaм студeнт.  

Aнaліз літeрaтури і пeдaгoгічнoгo дoсвіду дoзвoлив нaм виділити нaступні 

eтaпи викoнaння пoзaaудитoрнoгo прoeкту: вибір тeми прoeктнoгo зaвдaння; 

oцінкa інтeлeктуaльних, мaтeріaльних і фінaнсoвих мoжливoстeй, нeoбхідних 

для викoнaння прoeкту; збір і oбрoбкa нeoбхіднoї інфoрмaції; рoзрoбкa ідeй 

викoнaння прoeкту; плaнувaння, oргaнізaція і викoнaння прoeкту, пoтoчний 

кoнтрoль і кoрeктувaння діяльнoсті; oцінкa якoсті викoнaнoї рoбoти, зaхист 

прoeкту [36]. 

Діяльність виклaдaчa при рeaлізaції мeтoду прoeктів здійснюється зa 

трьoмa oснoвними нaпрямaми: фoрмувaння бaнку зaвдaнь, ствoрeння умoв для 

рoзрoбки і здійснeння студeнтaми прoeктів і oзбрoєння їх нeoбхідними для цьoгo 

знaннями і вміннями. Oхaрaктeризуємo склaдoві прoeкту, який oргaнізується для 

студeнтів у пoзaaудитoрний чaс, мeтoю якoгo є ствoрeння умoв, зa яких студeнти: 

сaмoстійнo нaбувaють нoві знaння; учaться кoристувaтися нaбутими знaннями 

для вирішeння пізнaвaльних і життєвих прoблeм; oвoлoдівaють кoмунікaтивнoю 

кoмпeтeнтністю, прaцюючи в групaх; рoзвивaють інфoрмaційну кoмпeтeнтність. 

Систeмa дій пeдaгoгa і студeнтa визнaчaється eтaпoм прoeктнoї діяльнoсті. 

У тoй жe чaс слід зaзнaчити oбмeжeння у викoристaнні прoeктів у 

пoзaaудитoрний чaс: низькa мoтивaція студeнтів дo учaсті в прoeкті; нeдoстaтній 

рівeнь сфoрмoвaнoсті вмінь прoeктнoї діяльнoсті. У дaнoму випaдку виклaдaчaм, 

курaтoрaм груп нeoбхіднo oвoлoдіти мeтoдoлoгічними oснoвaми прoeктувaння у 

кoнтeксті тeoрії діяльнoсті, які прeдстaвлeні в прaцях психoлoгів В. Дaвидoвa, 

O. Лeoнтьєвa.  

Oтжe, узaгaльнюючи нaукoві підхoди вчeних дo прoeктувaння ми прийшли 

дo виснoвку, щo відміннoю хaрaктeристикoю є йoгo спрямoвaність нa рoзвитoк 

oсoбистoсті, щo є вaжливим у прoфeсійній підгoтoвці мaйбутніх учитeлів. Дoсвід 

рoзрoбки тa впрoвaджeння сучaсних іннoвaційних тeхнoлoгій вивчaється 

кaфeдрoю початкової освіти Микoлaївськoгo нaціoнaльнoгo унівeрситeту імeні 

В. O. Сухoмлинськoгo.  

Дoсліджуючи у пeдaгoгіці прoeктну діяльність, ми з’ясувaли, щo грунтoвнe 
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вивчeння нaзвaнoї прoблeми нaлeжить вчeнoму В. Бeспaлькo, який рoзвивaючи 

ідeї A. Мaкaрeнкa, схaрaктeризувaв зміст прoeктнoї діяльнoсті в сфeрі oсвіти тa 

увів у нaукoвo-пeдaгoгічний oбіг пoняття «пeдaгoгічнa тeхнoлoгія».  

Для нaшoгo нaшoгo дoсліджeння вaжливим є знaння й зaстoсувaння 

прaктичних (aбo кoнкрeтних) критeріїв, які дoзвoляють oцінити життєздaтність 

прoeкту і ступінь йoгo oбґрунтoвaнoсті щoдo відпoвіднoсті рeaльним 

мoжливoстям. В. Слoбoдчикoв визнaчив нaступні критeрії: «рeaлістичність – 

відпoвідність ідeї, цілeй і зaдaч прoeкту рeaльній oсвітній ситуaції, рівeнь 

зaбeзпeчeнoсті прoeкту різнoгo рoду рeсурсaми, нaявність джeрeл дoдaткoвих 

рeсурсів; рeaлізуємість – нaявність, включeння у прoцeс рeaлізaції прoeкту інших 

суб’єктів і пoгoджeність їхніх дій з діями aвтoрів прoeкту; упрaвляємість (aбo 

інструмeнтaльність) – нaявність нaукoвo-oргaнізaційнoгo зaбeзпeчeння, спoсoбів 

і плaну дій щoдo рeaлізaції прoeкту, сфoрмoвaність oсвітніх рeсурсів» [104]. 

Прoвeдeний aнaліз прoeктнoї діяльнoсті дoзвoлив нaм припустити, щo вoнa 

є прoдуктивним рoзвивaльним oсвітнім сeрeдoвищeм фoрмувaння культури 

дoзвілля майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти. Відзнaчимo, щo 

при фoрмувaнні прoeктувaльнoї кoмпeтeнтнoсті у студeнтів вищих пeдaгoгічних 

нaвчaльних зaклaдів дeякі oзнaки прoeктів є інвaріaнтними: нeoбхіднo, щoб 

спрямoвaність нa зміст мaйбутньoї прoфeсійнoї діяльнoсті булa oднією з цілeй 

прoeктнoї діяльнoсті; всі прoeкти пoвинні бути дeтeрмінoвaні кoлeктивним 

хaрaктeрoм прoфeсійнoї прaці, a, oтжe, бути групoвими; звaжaючи нa вимoги дo 

oргaнізaції прoцeсу прoфeсійнoї підгoтoвки студeнтів в вищoму пeдaгoгічнoму 

нaвчaльнoму зaклaді, прoeкти, нe пoвинні бути дoвгoстрoкoвими; нaслідкoм 

пoпeрeдньoгo пoлoжeння є внутрішній хaрaктeр прoeктів.  

Oтжe, тeхнoлoгія прoeктувaння, як і будь-якa іншa пeдaгoгічнa тeхнoлoгія, 

мaє свій зміст тa мeту, зaгaльні зaвдaння, дидaктичні мeтoди, пeрeдбaчaє видoву 

клaсифікaцію прoeктів, психoлoгічні тa вікoві oсoбливoсті їх викoристaння, 

eтaпи прoцeсу прoeктувaння. 
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РОЗДІЛ 4. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Дослідно-експериментальна робота з проблеми інноваційно-технологічної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти 

проводилася протягом 2020-2021 рр. у декілька етапів: 

- діагностико-концептуальний (лютий – грудень 2020 р.); 

- формувальний (січень – грудень 2021 р.). 

Відповідно до мети і визначених завдань отримано такі результати: 

Діагностико-концептуальний етап: 

- розроблено програму інноваційно-технологічної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у закладі вищої освіти; 

- визначено науковий апарат дослідно-експериментальної роботи; 

- концепція концепція підготовки вчителів початкової школи засобами 

інноваційних технологій; 

- визначено рівні інноваційно-технологічної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у закладі вищої освіти; 

- розроблено структурно-функціональну модель інноваційно-

технологічної підготовки вчителів початкової школи в умовах середовища 

закладу вищої освіти; 

- 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; 

- надруковано наукові статті з проблеми з проблеми інноваційно-

технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої 

освіти у фахових виданнях України та виданнях країн ОЄСР; 

- 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 
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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 Всеукраїнські інтернет-конференції з проблем вищої 

освіти і науки:  «Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти» (м. Миколаїв, 29 жовтня 2020 р.) (Наказ № 432 від 29.10.2020); 

«Інноваційно-технологічна  підготовка майбутніх учителів початкової школи у 

закладі вищої освіти» (м. Миколаїв, 02 грудня 2021 р.) (Наказ №442 від  

22.11.2021). 

Результати наукової роботи також висвітлено на : Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті 

становлення Нової української школи. (24 березня 2021 року, Житомир), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток гнучких умінь (soft 

skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика». (25 лютого 2021 року, 

Глухів), Міжрегіональній онлайн-конференції «Сучасна освіта: проблеми, реалії 

та перспективи» (29 квітня 2021 року, Миколаїв) тощо. 

- Викладачами кафедри взято участь у щорічній серпневій педагогічній 

конференції для освітян міста і області з циклом семінарів відповідно до теми 

кафедри (28.08.2021 року, Миколаїв). 

- Проводиться робота в лабораторії-класі (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 
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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. 

- Отримано державну премію у номінації «Дошкільна і позашкільна 

освіта» за комплексну науково-прикладну роботу «Перспективність і 

наступність між дошкільною та початковою освітою засобами інтегрованої 

особистісно-орієнтованої технології в умовах Нової української школи» 

(Якименко С.І.) Указ президента України №418/2020. 

- 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). 

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 інноваційно-технологічної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти. Проблема 

формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

інноваційно-технологічної підготовки ще не була предметом спеціального 

дослідження.  

2. Уточнено визначення понять «професійна підготовка», «професійно-

педагогічна підготовка», «інновація», «технологія навчання», «інноваційні 

освітні технології у ЗВО». 

3. Вивчено стан дослідженості теоретичних і методичних засад 

інноваційно-технологічної підготовки вчителів початкової школи в умовах 

середовища закладу вищої освіти у педагогічній, науково-методичній теорії та 

педагогічній практиці. 

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. Розроблено структурно-функціональну модель інноваційно-

технологічної підготовки вчителів початкової школи в умовах середовища 

закладу вищої освіти.  

 

 



118 
 

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. Абасов З. А. Проектирование студентами педвуза профессиональной 

стратегии. Социологические исследования. 2006. № 4. С. 105–110. URL: 

http://www. ecsocman. edu. ru/db/msg/175395. html.  

2. Анисимов О. С. Развитие. Моделирование. Технологии Калуга : И. 

М. У., 1996.  92 с.   

3. Антонова О. Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, 

технологія формування: [монографія] / Антонова О. Є.  Житомир: ЖДПУ, 2003.  

208 с.  

4. Артюшина М.В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та 

дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. 

пед. наук: Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. 20 с.  

5. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе: его законо- 

мерные основы и методы: учеб.-метод. пособие / Архангельский С. И. Москва : 

Высш. шк., 2001. 368 с.  

6. Атаманчук П.С., Сосницька Н.Л. Основи впровадження технологій 

навчання фізиці: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. 200 

с.  

7. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной образовательной 

школе / Бабанский Ю. К.  Москва : Просвещение, 1985. – 208 с.  

8. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения 

(Общедидактический аспект). Москва: Педагогика», 1977. 256 с.  

9. Барабанщиков А.В. Проблемне навчання: підсумки підбито – 

проблеми залишаються. ВВШ. 1985. №11.  

10. Бершадский М. Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические 

основания образовательной технологии. Москва : Центр «Педагогический 

поиск», 2003. 256 с.  

11. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: 

Педагогика. 1989. 192 с.  



119 
 

12. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ, 

Україна: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 125 с. 

13. Бондар В. І. і Шапошнікова, І. М. Управління формуванням 

професійної компетентності вчителя. Освіта і управління, 9 (2), 20−27.  

14. Богданова І. М. Технології в освіті: теоретико-методологічний 

аспект. Одеса, 1999. 225 с.  

15. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання 

математики в початкових класах: Навч. посібник. 3-те вид., перероб. і доп. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 336 с.  

16. Бондар М. Таких вчителів завжди шукають школи: 7 важливих 

компетенцій сучасного вчителя. [Електронний ресурс]. URL: 

https://education.24tv.ua/yakim-maye-buti-suchasniy-vchitel-7-vazhlivih-novini-

ukrayini_n1434022.  

17. Бреславська Г.Б. Істoрикo-тeoрeтичні aспeкти прoблeми дoзвілля 

студетентів педагогічних спеціальностей. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки 

: реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 77. С. 28-31.  

18. Бреславська Г.Б. Формування фахової компетентності майбутніх 

учителів засобами проєктів у особистісно орієнтованому просторі«Перспективи 

та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія 

«Медицина»)»: журнал. 2021. № 5(5) 2021.99-111  

19. Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до 

формування гуманістичних відносин молодших школярів [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / І. В. Бужина; Ін-т педагогіки 

АПН України. Київ, 2004. 42 с.  

20. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза: 

Теоретичний аспект. Київ: Науковий світ, 1999. 37 с.  

21. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, 

https://education.24tv.ua/yakim-maye-buti-suchasniy-vchitel-7-vazhlivih-novini-ukrayini_n1434022
https://education.24tv.ua/yakim-maye-buti-suchasniy-vchitel-7-vazhlivih-novini-ukrayini_n1434022


120 
 

молоді та батьків : у 2 т. Полтава : Редакція газети «Полтавський вісник, 1994. Т. 

1. 199 с.  

22. Великий тлумачний словник української мови / за ред. В. Т. Бусел, 

Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004 С. 535.  

23. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи [Електронний 

ресурс]. К., 2003. 271 с.  URL:  http://nashaucheba.ru/v12486/  

24. Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник. 2-ге вид, доп. Київ: 

Видавництво «Академвидав», 2007. 615 с.  

25. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: 

як цьому навчати: Науково-методичний посібник / За наук. ред. О.І.Пометун. 

Харків, 2007. 190 с.  

26. Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти 

[Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013  

27. Глазкова І. Я. Навчальний діалог як засіб формування навичок 

критичного мислення. Збірник наукових праць Бердянського державного 

педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2008.№ 4. С. 

57‒62.  

28. Гнезділова К. М., Касярум С. О.  Моделі та моделювання у 

професійній діяльності викладача вищої школи: навч. посіб. Черкаси: Видавець 

Чабаненко Ю. А., 2011. 124 с.  

29. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко 

С.У. Київ: Либідь, 1997. 376 с.  

30. Горохова І.В. Значущість критичного мислення для сучасних 

суспільства та освіти. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди "Філософія". Харків, 

2019. №42. С.226-240.  

31. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. 

М.: Сентябрь, 1996. 112 с. 

32. Гулакова М. В., Харченко Г. И. Интерактивные методы обучения в 

вузе как педагогическая инновация. Концепт, 2013., № 11.  



121 
 

33. Гусак Л.Є. Підготовка майбутніх учителів до асоціативного 

навчання іноземних мов учнів початкової школи: моногр. Луцьк: Вежа-Друк, 

2014. 364 с.  

34. Гусак П. М. Теорія і технологія диференційованого навчання 

майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / П. М. Гусак. – 

К., 1999. 37 с.  

35. Джеджера К.В. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця 

як проблема професійної підготовки [Електронний ресурс]. Український 

науковий журнал «Освіта регіону». 2010. № 1. – Режим доступу : http://social-

science.com.ua/article/188   

36. Дидактические возможности проектного обучения при 

формировании у студентов технических вузов проектировочной 

компетентности. Интернет журнал СахГУ «Наука, образование, общество». 

URL: http: //journal. sakhgu. ru/work. php?id=8 .   

37. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої 

освіти: навч. посібн. Х., 2008.  140 с.  

38. Дубасенюк О. А. Концептуальні моделі педагогічної освіти6 наукові 

пошуки і здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні 

моделі та тенденції розвитку / За заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С. 8-28.  

39. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач 

Н.П. Наволокова. Х.: Вид. група «Основа», 2009. 176 с. (Серія «Золота 

педагогічна скарбниця»).  

40. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / [под ред. 

С. Я. Батышева]. Москва : АПО. 1999. Т. 2  М  П  1999. 440 с.  

41. Закон України “Про освіту”. Законодавчі акти з питань освіти / 

Верховна Рада України. Комітет з питань освіти і науки: офіц. вид. Київ: 

Парламентське вид - во, 2004. С. 21 – 52.  

42. Закон України “Про вищу освіту”. аконодавчі акти з питань освіти / 



122 
 

Верховна Рада України. Комітет з питань освіти і науки: офіц. вид. 

Київ.Парламентське вид - во, 2014. – Режим доступу : (www.zakon.rada.gov.ua).  

43. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Збірник 

законодавчих актів / Верховна Рада України. офіц. вид. Київ: Парламентське вид 

- во, 2007. 152 с.  

44. Закон України “Про інноваційну діяльність”. Економіст.  2004. № 5. 

С. 4 – 9 / [Електронний ресурс] Режим доступу : (www.zakon.rada.gov.ua).  

45. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Укладачі: Л.В. Буркова, 

Н.Ф. Федорова. Київ: Вид. «Київська правда», 2001. 120 с.  

46. Зоркина Н. В. Критическое мышление – мышление XXI в. 

Методичний вісник історичного факультету №1. Харків: Консум, 2002. C. 77-82.  

47. Иконникова С. Н. Социализация молодежи и проблемы воспитания. 

Л. : Лик, 1988. 78 с.       

48. Івашньова С.В. Організаційно-педагогічні засади вдосконалення 

методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2010. 20 с.  

49. Карпов Г. Г., Синцов М.Д., Клубна справа. К. : Держполітвидав 

УРСР, 1960.  366 с.    

50. Килпатрик В. Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе. Л. : Блокгауз – Ефрон, 1925. 43 с.  

51. Коберник О. М. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної 

педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Коберник, Г. І. Коберник. 

– Режим доступу : http://studentam.net.ua.  

52. Коберник О. М. Проектування навчально-виховного процесу в 

школі. К. : Хрещатик, 1995. 153 с.          

53. Коберник О. М., Киричук О.В. Психолого-педагогічне проектування 

навчально-виховного процесу.  Педагогіка і психологія. 1996. № 4. С. 4–9.  

54. Ковалевская Є.В. Проблемне навчання: підхід, метод, тип, система 

(на матеріалі навчання іноземних мов): Книжка 2.  Москва: МНПИ, 2000.  

55. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової 



123 
 

школи: технологічна складова: монографія / Л. В. Коваль. Донецьк: Юго-Восток, 

2009. 375 с.  

56. Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: 

теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 

«Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., 

допов. і переробл.]. Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. 414 с.  

57. Козак Л.В. Застосування педагогічних інновацій в технологізації 

навчального процесу у вищій школі. Вища освіта України. 2011. Додаток 2 до № 

3, т. ІV (29). С. 148–155.  

58. Колеснікова І.В. Формування вмінь вибору методів навчання в 

процесі загально дидактичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів: 

дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.09. Київ, 2008. 238 с.  

59. Коломієць А. М. Теоретичні і методичні основи формування 

інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / А. М. Коломієць. Київ, 2008. 42 с.  

60. Кроуфорд, А. і Саул, В. Технології розвитку критичного мислення. 

Київ, Україна: Плеяди, 2006. 278 с.  

61. Кудрявцев В.Т. Проблемне навчання: витоки, сутність, перспективи. 

М.: «Знання», 1991. 80 с.  

62. Кузьміна Н. В. Формирование педагогической направленности у 

студентов в процессе изучения педагогики и психологи. Психология и педагогика 

/ Учен. зап. ЛГУ. Л. : Изд-во ЛГУ, 1975. №224. С. 137–140.  

63. Курик М. Формування пізнавальної активності школярів через 

сюжетно-рольові та дидактичні ігри [Електронний ресурс] М. Курик. Гірська 

школа Українських Карпат. 2016. № 14. С. 240-242. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_59   

64. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс].   

Київ,2005. 399 с. URL: http://pidruchniki.ws/12631113/ 

pedagogika/problemne_navchannya_vischomu_navchalnomu_zakladi  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625936
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625936
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_59


124 
 

65. Маркіна К. Ю. Дидактичні ігри як засіб національного виховання 

молодших школярів у хореографічній діяльності [Електронний ресурс] К. Ю. 

Маркіна. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і 

методика мистецької освіти. 2010. Вип. 9. С. 65 – 68. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2010_9_18  

66. Маслов В. І. Концептуальні засади побудови, зміст і структура 

орієнтованої моделі функціональної компетентності керівників навчальних 

закладів. Післядипломна освіта в Україні. 2009. № 2. С. 3-10.  

67. Матяш Н. В., Семенова Н.З. Подготовка будущих учителей 

технологии к обучению школьников проектной деятельности. Брянск, 2000. 256 

с.  

68. Моделирование на уроках математики в начальной школе. 

Техническое моделирование и конструирование в начальной школе 

Использование моделирования на уроках в начальном звене. URL: 

https://citionhall.ru/social-studies/modelirovanie-na-urokah-matematiki-v-nachalnoi-

shkole/   

69. Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: 

навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2008. 256 с.  

70. Навчаємо мислити критично: пос. для вчителів / автори-укладачі 

О.І.Пометун, І.М.Сущенко. Дніпро: ЛІРА, 2016. 144 с.  

71. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2021 № 357. Про 

затвердження стандарту вищої освіти України за спеціальністю 013 Початкова 

освіти. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS35181. 

72. Національна доктрина розвитку освіти України. Освіта України. 

2001. № 29. С.7 – 25.  

73. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013  

74. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии. 

Волгоград: Учитель, 2007. С. – 91.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2010_9_18
https://citionhall.ru/social-studies/modelirovanie-na-urokah-matematiki-v-nachalnoi-shkole/Н
https://citionhall.ru/social-studies/modelirovanie-na-urokah-matematiki-v-nachalnoi-shkole/Н
https://ips.ligazakon.net/document/MUS35181


125 
 

75. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 

середньої школи. Київ. 2016. URL: https://www.osvita.ua/school/51062.  

76. Новий Державний стандарт початкової освіти. URL: nus.org.ua/uryad-

opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoj-osvity-docyment.pdf.  

77. Новицька Л., Левчук О. Стан математичної підготовки студентів-

екологів аграрних ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: 

«Педагогіка. Соціальна робота», 2017. Випуск 1( 40). С. 179-183.  

78. Новейший философский словарь / [cост. А. Грицанов]. – Мн. : Изд. 

В. Скакун, 1998.  896 с.  

79. Олефіренко     Н.  В.   Модернізація      підготовки    сучасного     

вчителя  початкової     школи    в   умовах    інформатизації     освіти.   Наукові     

записки  Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: 

Психолого-педагогічні науки. 2013. № 3. С. 144-148.   

80. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.]. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.  

81. Оршанський Л. В. Проектування як важлива умова професійної 

підготовки. URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/380/1/Orshanskuj.pdf   

82. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. 

О. М. Пєхоти. К.: А.С.К., 2001. 256 с.  

83. Основи критичного мислення: метод. пос. для вчителів /  

О.І.Пометун, І.М.Сущенко. Дніпро: ЛІРА, 2016. 156 с.  

84. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации 

обучения. М.: Академия, 2008. 176 с.  

85. Панченко Л. В. Система прикладних задач як засіб формування 

вмінь математичного моделювання у майбутніх вчителів математики. 

Математика в школі. 2004. № 9-10. С. 21-28.  

86. Педагогическая энциклопедия / Гл. редактор Каирова А.И. Москва: 

Сов. Энциклопедия, 1988. Т. 3. С. 573.  

87. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: Пед. думка, 

https://www.osvita.ua/school/51062
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/380/1/Orshanskuj.pdf


126 
 

2001. 514 с.  

88. Перегуда І., Мирончук Н.М. Застосування проблемного навчання у 

вищому навчальному закладі. Модернізація вищої освіти в Україні та за 

кордоном: збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.  

С. 127–129.  

89. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб, 

заведений: в 2 кн. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 576 с.  

90. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання: Наук.-метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. К.: А.С.К., 2006. С. 192.  

91. Помогайбин В. Н. Теоретические аспекты оптимизации психолого-

педагогических исследований. Инновации в образовании. 2001. № 3 С. 26-37.  

92. Пpo   затвердження      професійного       стандарту    «Вчитель      

початкових  класів  закладу  загальної  середньої  освіти»  :  Наказ  

Мінсоцполітики  №  1143  від 10.08.2018 року. URL: 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61635/  

93. П'ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та 

методика їх застосування у вищій школі. URL: 

http://tourlib.net/books_others/pedtehnol3.htm (дата звернення 11.06.2020)  

94. Ріжняк Р., Кушнір В., Кушнір Г. Використання евристичних 

алгоритмів та модельних перетворень у процесі розв‘язування текстових 

математичних задач. Математика в школі. 2009. № 1-2. С. 17-22.  

95. Рогозіна В. Особливості розвитку творчих здібностей молодших 

школярів.Мистецтво та освіта. 1997. №2. С.5-9.  

96. Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В. В. Давыдов. 

М. : «Большая Российская энциклопедия», 1993. 608 с.          

97. Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. Початкова школа.  2001.  № 7. С. 1—4.  

98. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для 

студентів педагогічних факультетів. Київ: Абрис, 1997. 416 с.  

99. Савченко О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах 

http://tourlib.net/books_others/pedtehnol3.htm


127 
 

Державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний 

аспекти. Початкова школа.  2011. №8. С.2 – 29.  

100. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Москва: 

Народное образование. 1998. 256 с.  

101. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-

метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ: 

ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.  

102. Скворцова С. О. Структурно-функціональна модель формування 

методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики учнів 

початкових класів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. 

Херсон: ХДУ, 2015. С. 270-276.  

103. Скворцова С. О., Гаєвець Я. С. Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні 

математичні задачі: [монографія]. Харків: Ранок-НТ, 2013. 332 с.  

104. Слободчиков В. И. Образовательная середа : реализация целей 

образования в пространстве культуры. Новые ценности образования: 

культурные модели школ. Вып. 7. М. : Инноватор_Bennett Colledge, 1997. С. 177–

184.  

105. Словарь иностранных слов : актуальная лексика, толкования, 

этимология / Н. С. Арапова, Р. С. Кимягарова и др. 2-е изд., доп.  Москва: 

Цитадель, 1999. 336 с.  

106. Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. 

Київ: Наук, думка, 2000. 680 с.  

107. Словник термінів з професійної освіти / авт. кол. за заг. ред. 

О. І. Шалран. Переяслав-Хмельницький: Видавництво КСВ, 2013. 276 с.  

108. Сучасні педагогічні технології: навчально-методичний посібник / 

Автор-укладач Федорчук Е.І. Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006 с. 52-53.  

109. Теличко   Н.   В.   Теоретичні   і   методичні   засади   формування   

основ  педагогічної  майстерності  майбутнього  учителя  початкових  класів:  

дис.  …  докт. : спец. 13.00.04. Тернопіль, 2014. 421 с.  



128 
 

110. Томашевський В. М. Моделювання систем. Київ: Видавнича група 

ВНV, 2005. 352 с.  

111. Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури. Наукові 

праці Запорізького національного університету. 2015. Вип. 44, том 2. С. 179‒183.  

112. Тимошенко З. І., Тимошенко О.І. Болонський процес в дії : словник 

– довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл.ОК. : 

Європ. ун-т, 2007. 57 с.  

113. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя 

початкових класів : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Хомич Лідія Олексіївна. 

Київ, 1999. 408 с.  

114. Швець В. О. Математичне моделювання як змістова лінія шкільного 

курсу математики. Дидактика математики : проблеми і дослідження : 

міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2009. № 32. С. 

16-23.  

115. Штофф В. А. Моделирование и философия / Виктор Александ- рович 

Штофф. – М.–Л. : Наука, 1966. – 301 с.  

116. Якименко С.І. Педагогічний супровід духовного становлення 

майбутнього вчителя початкових класів. Університет як центр організації 

освітньо-виховного середовища в регіоні: Тези доповідей науково-практичної 

конференції. Миколаїв : МДУ, 2009. С.283 - 284.  

117. Якименко С.І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього 

фахівця до використання гри в навчальному процесі. Актуальні проблеми 

психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка  АПН 

України; за ред. С.Д. Максименка. Т. 7.: Психологія освітнього простору. Київ; 

Миколаїв : Іліон. Вип. 18. 2009. С. 461-464.  

118. Якименко С.І. Формування естетичної культури майбутнього 

вчителя засобами мистецтва. Науковий часопис НПУ ім. М.Л. Драгоманова. 

Сер.16.: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Київ, 2009. 

Вип.9(19). С.156-160.  

119. Якименко С.І., Щербак І.В. Підготовка майбутнього вчителя до 



129 
 

громадянського виховання учнів початкової школи: монографія. Київ : 

Видавничій Дім «Слово», 2011. 240 с.  

120. Якименко С.И. Профессиональная подготовка будущего учителя. 

Инновационные технологи в образовании: теория и практика : монография / Е.А. 

Комарова, С.С. Корнеенков, Ю.И. Молотков, Я.А. Максимов. Красноярск: 

Научно-инновационный центр, 2011. Кн. 5. С. 247–274.  

121. Якименко С.І., Якименко П. Професійна компетентність 

майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності. 

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого 

навчального закладу : науковий посібник. Київ, 2011. С.24-63.  

122. Якименко С.І.  Формування професійної компетентентності 

майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу: науковий посібник. 

Київ : Видавничий Дім «Слово», 2011. 464 с.  

123. Якименко С.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя до 

духовно-етичного виховання учнів. Науковий вісник Миколаївського 

державного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць; за 

ред. В. Д. Будак, О. М. Пєхота. Миколаїв : МДУ, 2011. Вип. 35. С. 240-245.  

124. Якименко С.І., Якименко П. Професійна компетентність 

майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. 

Вип. 4. Частина 1. С.205-211.  

125. Якименко С.І. Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до 

застосування технологій створення «Ситуації успіху». Проблеми підготовки 

сучасного вчителя: збірник наукових праць УДПУ ім. П. Тичини; гол. ред.  

Побірченко Н.С. Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. Вип. 5. Ч. 2. С. 144-150. 

126. Якименко С.І., Якименко П. Професійна компетентність 

майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності. Тези 

міжнародної науково-практичної конференції «Проектування і розвиток 

професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі 



130 
 

університету» (4-5 жовтня 2013 року). Миколаїв, 2013. С.309-312.  

127. Якименко С. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя до 

впровадження інтегрованого простору в початковій школі. Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія і практика професійної підготовки 

фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів» (20-21 

квітня 2016 року). Житомир, 2016. С.347.  

128. Якименко С.І.  Інтегрований урок – урок формуючий світогляд 

молодших школярів. Проблеми професійної підготовки вчителя школи 

майбутнього: зб. Всеукраїнської наук.-практ. конференції. 30-31 жовтня. 2001 р. 

Мелітополь, 2001. С. 155-159.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



131 
 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ВИКОНАВЦІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ 

1. Авраменко К. Б. Особливості вдосконалення математичної 

грамотності майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. / За ред. проф. Т. М. Степанової. № 1 (68), лютий 

2020. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. С. 9-13 . DOI: 

10.33310/2518-7813-2020-68-1-9-13. 

2. Авраменко К. Б. Впровадження технологічного підходу у 

методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи . Colloguium-

journal, № 13 (65), 2020. Czesc 3. (Warszawa Polska). С. 25-28.  

3. Авраменко К. Б. Проблеми формування математичних понять 

майбутніх учителів початкової школи. International scientific professional 

periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». Vienna, Austria, 2020. С. 15-16. 

4. Авраменко К. Б. Математична грамотність майбутніх учителів 

початкової школи. Die wichtigsten Vectoren für die Entwicklung der Wissenschaft 

im Iahr 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «LOГO» zu den 

Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 24 

Januar, 2020. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: Europaische 

Wissenschaftsplatform. P. 16-17. 

5. Авраменко К. Б. Використання технологічного підходу при розробці 

навчально-методичного комплексу у закладах вищої освіти України. The 6th 

International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern 

society» (February, 5-7, 2020). Cognum Publishing House, Liverpool, United 

Kingdom, 2020. 1418 p. P. 404-410. 

6. Авраменко К. Б., Рехтета Л.О. Особливості формування 

математичної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти. Virtus : 

Scientific journal Editor –in - Chief M. A. Zhurba 2020. № 45. С. 118-122. URL : 

http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej 

https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej


132 
 

7. Авраменко К. Б. Рroblems of mathematical training of future primary 

school teachers. (Проблеми математичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи (укр. мовою). Modern approaches of socio-economic development 

of regions: in theory and practice. Monograf. Opole: The Academy of Management 

and Administration in Opole, 2020. P. 190-197. URL : 

https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/05/ebook_nowoczesne_podejscie_spoleczno-gospodarcze.pdf. 

8. Білявська Т. М., Авраменко К. Б. Problem learning as a way of 

improvement motivations of future primary school teachers. (Проблемне навчання як 

засіб підвищення мотивації майбутніх учителів початкової школи (укр. мовою). 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE. № 34 (2020). VOL. 2. P. 53-55. URL : 

https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/12/POLISH-JOURNAL-OF-

SCIENCE-%E2%84%9634-2020-VOL.-2.pdf. 

9. Авраменко К. Б. Проблеми підготовки вчителів початкових класів в 

умовах дистанційного та змішаного навчання у вищих навчальних закладах (укр. 

мовою). International Journal of Education and Science (IJES), vol. 4, No 2, 2021, p-

ISSN, 2618-0553; e-ISSN, 2618-0561. DOI: 10.26697/ijes. 2021.2.2. URL: 

https://ijes.culturehealth.org/en/archive/previous-issues/27-archiv/volume-4-no-2-

2021/87-volume-4-2-2021. 

10. Авраменко К. Б., Паршук С. М. Formation of general cultural literacy 

of the future primary school teachers by means of the educational branch «Аrt» 

(Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів засобами освітньої галузі «Мистецтво» (укр. мовою). KELM 

(Knowledge, Education, Law, Management). № 1 (37), 2021, vol. 1. Р. 3-9. URL : 

http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/5553. 

11. Авраменко К. Б. Освітні технології у математичній підготовці 

майбутніх учителів початкових класів. Colloguium-journal, № 17 (104), 2021. 

Czesc 3. (Warszawa Polska). С. 27-29. DOI: 10.24412/2520-6990-2021-17104-27-

29. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2021/06/colloquium-journal-17104-chast-3.pdf. 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/ebook_nowoczesne_podejscie_spoleczno-gospodarcze.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/ebook_nowoczesne_podejscie_spoleczno-gospodarcze.pdf
https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/12/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9634-2020-VOL.-2.pdf
https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/12/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9634-2020-VOL.-2.pdf
https://ijes.culturehealth.org/en/archive/previous-issues/27-archiv/volume-4-no-2-2021/87-volume-4-2-2021
https://ijes.culturehealth.org/en/archive/previous-issues/27-archiv/volume-4-no-2-2021/87-volume-4-2-2021
http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/5553
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/06/colloquium-journal-17104-chast-3.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/06/colloquium-journal-17104-chast-3.pdf


133 
 

12. Степанова Т. М., Авраменко К. Б. Логіко-математичний розвиток 

дітей 5-6 років з використанням казок В. О. Сухомлинського. Використання 

педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної 

освіти: моногр. / В. Д. Будак, Т. М. Степанова, О. С. Соколовська та ін.; за 

загальн. ред. В. Д. Будака, Т. М. Степанової. Київ: Видавничий дім «Слово», 

2021. С. 135-146. 

13. Авраменко К. Б. Проблеми самоосвітньої компетентності як 

складової професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

The scientific heritage. Vol. 5. № 80 (2021). P. 6-9.  DOI: 1024412/9215-0365-2021-

80-5-6-9. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/12/The-

scientific-heritage-No-80-80-2021-Vol-5.pdf. 

14. Авраменко К.Б. Лего-технологія у математичній підготовці 

майбутніх учителів початкових класів. Міжнародний науковий журнал «Грааль 

науки» № 5 (Червень, 2021) : за матеріалами І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation 

processes», що проводилася 4 червня 2021 року ГО «Європейська наукова 

платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative 

Management» (Відень, Австрія). С. 300-301. (науковометрична база Index 

Copernicus). DOI: 10.36074/graile-of-science.04.06.2021.056. 

15. Авраменко К. Б. Використання технології портфоліо у підготовці 

вчителів початкових класів. Débats scientifiques et orientations prospectives du 

développement scientifique: collection de papiers scientifiques 

«ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et 

pratique internationale (Vol. 5), Paris, 5 février 2021 . Vinnytsia-Paris: Plateforme 

scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. Р. 24-27.DOI: 10.36074/logos-

05.02.2021.v5.08. 

16. Авраменко К. Б. Методика вивчення величин та дробів у початковій 

школі: навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 78 с. 

ISBN-867-345-684-344-7. 

http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/12/The-scientific-heritage-No-80-80-2021-Vol-5.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/12/The-scientific-heritage-No-80-80-2021-Vol-5.pdf


134 
 

17. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до практичних занять з 

курсу «Математика з методикою навчання» (змішане навчання)» для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта (укладач доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв, 

2021. 93 с. ISBN-867-345-684-702-4. 

18. Білявська Т.М. Орфографічна компетенція як складова  фахової 

мовної підготовки майбутніх учителів початкової школи (укр. мовою) Socio-

economic development of regions in conditions of transformation. Monograf. Opole: 

The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 237–242. 

19. Білявська Т.М. Формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців початкової освіти. Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи: колективна 

монографія / за заг. ред. проф. Якименко С. І. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020.  

С. 49–71. 

20. Білявська Т.М. Формування орфоепічної компетенції майбутніх 

учителів початкової школи в процесі мовної підготовки. Colloguium-journal, 

№ 13 (65), 2020. Czesc 3. (Warszawa Polska).  С. 34–38. 

URL: http://www.colloquium-journal.org/1365-2 (ОЄСР) 

21. Білявська Т.М. Лексична компетенція як складова фахової мовної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. International scientific-practical 

congress of pedagogues, psychologists and medics «Mind technologies: GENESIS OF 

THOUGHT», Desember 2019–January 2020, Bern, Switzerland. P. 5–8. 

22. Білявська Т.М. Акцентологічна грамотність як умова якісної мовної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. Scientific journal Virtus. March. 

№ 42. 2020. P.28–31. URL:  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf 

(ОЄСР) 

23. Білявська Т.М. Технологія проблемного навчання в процесі мовної 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Colloguium-journal, 

№ 15 (67), 2020. Czesc 3. (Warszawa Polska) URL:  http://www.colloquium-

journal.org/wp-content/uploads/2020/06/colloquium-journal-1567-chast-3.pdf 

(ОЄСР) 

http://www.colloquium-journal.org/1365-2
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/06/colloquium-journal-1567-chast-3.pdf
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/06/colloquium-journal-1567-chast-3.pdf


135 
 

24. Білявська Т.М. Питання мотивації майбутніх учителів початкової 

школи в контексті проблемного навчання. Administrative and socio-economic 

systems: scientific and practical aspects of sustainable development. Monograph. 

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-

83-66567-29-0; pp. 292 –297. 

25. Білявська Т. М. Методика навчання української мови: 

практикум. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 180 с. 

26.  Білявська Т. М. Методика навчання української мови в початковій 

школі: навчально-методичний посібник. Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. 128 с. 

27. Бреславська Г.Б. Істoрикo-тeoрeтичні aспeкти прoблeми дoзвілля 

студетентів педагогічних спеціальностей. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки : 

реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 77. С. 28-31. DOI 

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.06 (категорії Б) 

28. Бреславська Г., Тертична А. STORYTELLING – як цікаво 

розповідати історії. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на 

розвиток сучасного суспільства: збірник тез міжнародної науково-практичної 

конференції (м.Харьків, Україна, 12-13 березня 2021 р.). Харків: 

Східноукраїнська організація» Центр педагогічних досліджень», 2021. С.56-59 

29. Бреславська Г.Б. Гуманістична спрямованість інноваційної освіти в 

процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи. 

Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка, 11 грудня 2020 року) / [редактор-упорядник: О.В.Діброва] – 

Кременчук: Методичний кабінет, 2020. С. 88-91 

30. Бреславська Г. Формування фахової компетентності майбутніх 

учителів засобами проєктів у особистісно орієнтованому просторі. «Перспективи 

та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія 



136 
 

«Медицина»)»: журнал. 2021. № 5(5) 2021.99-111 (категорія Б) ISSN 2786-4952  

Online  DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5) 

31. Бреславська Г.Б. Метод проектів як особистісно орієнтована 

позааудиторна робота студентів. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 

проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ; Тампере, 07 грудня 2021 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. 

Жукової. Київ; Тампере: ГО «ВАДНД», 2021. С. 162-167 

32. Бреславська Г.Б. Використання проєктних технологій у процесі 

вивчення курсу «Історія педагогіки». Пріоритети розвитку початкової освіти в 

контексті становлення Нової української школи: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 березня 2021 року) / за заг. 

ред. Т. І. Шанскової. Житомир, 2021. С. 72-74 

http://eprints.zu.edu.ua/32705/1/А4_11.05_орігінал-

макет_збірник_%282%29%20%281%29.PDF 

33. Бреславська Г.Б. Студент як суб’єкт дозвіллєвої діяльності вищого 

педагогічного навчального закладу. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management)» № 7(43), 2021 Р.  ISSN 2353-8406 (ОЄСР) 

34. Бреславська Г.Б., Зубарова Н.В. Методичні рекомендації до 

виконання, оформлення та захисту курсових робіт з педагогіки. Методичний 

посібник. Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2021. 42 с. ISBN 867-345-684-652-6 

35. Зубарова Н.В., Копійка О.А. Використання технології розвитку 

критичного мислення у процесі формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців початкової освіти. Virtus. Scientific Journal. May.№ 54.2021. 

P57-60. 

36. Іванець Н.В. (Зубарова Н.В.) Інтеграція мультикультурного змісту 

освітнього середовища Нової української школи. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf


137 
 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 4. С. 22-27. http://www.aphn-

journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf (категорії Б) 

37. Іванець Н.В. (Зубарова Н.В.) Методика формування ключових та 

предметних компетентностей молодших школярів: навчально-методичний 

посібник. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 200 с. 

38. Паршук С. М., Стасюк В.О. Формування національно-патриотичної 

ідентичності у професійній діяльності  майбутніх фахівців початкової школи. 

Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief M. A. Zhurba. Canada (Monreal), 2020. 

№43. (ОЄСР) 

39. Паршук С. М., Стасюк В.О. Художньо-естетичне виховання 

здобувачів вищої освіти як складова загальнокультурної готовності майбутніх 

учителів початкової школи. Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief M. A. 

Zhurba. Canada (Monreal), 2020. №48. (ОЄСР) 

40. Паршук С. М., Мойсєєнко С.О., Товкач І. В. Сучасні підходи до 

формування творчої особистості здобувачів початкової освіти засобами ігрових 

технологій. Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020.  №48. (ОЄСР) 

41. Паршук С. М., Мойсєєнко С.О., Товкач І. В. Використання ігрових 

технологій під час формування творчої особистості здобувачів початкової 

освіти. Монографія. Ополе: The Academy of Management and Administration in 

Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-29-0; pp.342-350. 

42. Паршук С. М., Мойсєєнко С.О., Товкач І. В. Розвиток творчої 

особистості здобувача початкової освіти шляхом застосування ігрових 

технологій під час уроків. Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief M. A. 

Zhurba. Canada (Monreal), 2021.  №57. (ОЄСР) 

43. Паршук С.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Методика 

роботи в ДОТ». Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2021. 64 с. 

44. Паршук С.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Методика 

навчання образотворчого мистецтва». Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

2020. 64 с. 



138 
 

45. Паршук С М., Кузюк І. А, Назаренко А. А.  Сучасні підходи до 

формування особистості засобами дидактичної гри у початковій школі. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні 

тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року. 

46. Паршук С М., Стасюк В. О.  Використання ігрових технологій на 

уроках мистецтва в початковій школі. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції « Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти»( м. Миколаїв, Україна, 29 жовтня 2020 року. 

47. Паршук С. М. Громадянське виховання молоді: зарубіжний досвід . 

Матеріали Міжрегіональної онлайн-конференції «Сучасна освіта: проблеми, 

реалії та перспективи» (м. Миколаїв, 29.04.2021 року). 

48.  Паршук С. М. Використання ігрових технологій в організації 

педагогічної практики в початковій школі. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної  конференції «Розвиток гнучких умінь у процесі освітньої діяльності» 

(м. Глухів, 25.02.2021 року).  

49. Паршук С. М., Стасюк В.О., Богачук К. О. Підготовка майбутніх 

учителів до формування національної свідомості у здобувачів початкової освіти. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Національна 

ідентичність як проблема науки й освіти» (м. Київ, 12.03.2020 року).  

50. Паршук С. М., Сікорська Н. І. Проектна діяльність вчителя 

початкових класів як чинник формування майстерності (за педагогічною 

спадщиною В. О. Сухомлинського). Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної  інтернет-конференції «В.О. Сухомлинський і осівті XXI століття: 

соціальні, педагогічні та психологічні виміри» (м. Миколаїв, 23.09.2021 року).  

51. Паршук С. М., Кудіна В. А. Розкриття значення креативності вчителя 

в педагогіці В. О. Сухомлинського. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «В.О. Сухомлинський і осівті XXI століття: 

соціальні, педагогічні та психологічні виміри» (м. Миколаїв, 23.09.2021 року). 



139 
 

52. Паршук С. М. Ігрові технології  в процесі мистецько-технологічної 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційно-технологічна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти» (м. Миколаїв, 

02.12.2021 року). 

53. Паршук С. М., Трифонова О. С. Підготовка руки дитини 5-6 років до 

письма засобами образотворчого мистецтва. Монографія. Переддошкільна 

освіта у педагогічному вимірі В. О. Сухомлинського: за заг. ред. Т. М. 

Степанової.К : Видавничий дім «Слово», 2021. 384 с. 

54. Тимченко А.А. Результати експериментального дослідження 

підготовки майбутніх учителів початкової освіти до формування інформаційно-

комунікаційної компетентності у здобувачів початкової освіти. Scientific 

Journal Virtus Issue № 44, May, 2020. P. 162–164. URL: http://virtus.conference-

ukraine.com.ua/Journal44.pdf  (ОЄСР) 

55. Тимченко А.А. Історико-педагогічний напрям наукового доробку М. 

М. Грищенка. Scientific Journal Virtus Issue № 46, September, 2020. P. 121–124 

URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal46.pdf (ОЄСР) 

56. Тимченко А.А. Реалізація педагогічних умов формування 

громадянськості у  майбутніх учителів початкової освіти.  Scientific Journal 

Virtus Issue № 58, Desember, 2021. P. 162–164. (ОЄСР) 

57. Тимченко А.А. Формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх фахівців початкової освіти Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи: монографія / за 

заг. ред. проф. Якименко С. І. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. С. 110–132. URL: 

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/706 

58. Тимченко А.А. Використання технологій групового навчання в 

процесі підготовки майбутніх фахівців початкової освіти Administrative and 

socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. 2021. 

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal44.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal44.pdf
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal46.pdf
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/706


140 
 

P. 349–355. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Web-

book-monograf-2021.pdf 

59. Тимченко А.А. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до 

впровадження оновленого Державного стандарту початкової освіти. Labyrinths 

of Reality: сollection of scientifical works / edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM 

«ASF», 2020. Issue 3 (8). P. 88–90. 

60. Тимченко А.А. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до 

проведення інтегрованих уроків інформатичного спрямування в умовах Нової 

української школи. Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти. Методичний вісник кафедри початкової освіти / за заг. ред. 

С. І. Якименко : матеріали Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти і 

науки, м. Миколаїв, Україна, 29 жовтня 2020 р. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 

Вип 11. С. 87–89. 

61. Тимченко А.А. Формування патріотичних почуттів у майбутніх 

вчителів початкової освіти в процесі професійно-педагогічної підготовки. ХІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство. 

Сучасність. Військово-патріотичне виховання молоді: традиції, досвід, 

проблеми та перспективи». Миколаїв, 14-15 травня 2020 року, Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського. 

62. Тимченко А.А. Використання ідей В. Сухомлинського в 

підготовці майбутніх учителів початкових класів до впровадження оновленого 

державного стандарту початкової освіти.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція. «Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя 

(актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)» (дистанційно) 24-25 вересня 2020 року, 

Миколаїв. 

63. Тимченко А.А. Інформаційно-комунікаційна компетентність як 

ключова компетентність майбутнього вчителя Нової української школи. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Нова українська 

школа: наступність у підготовці старших дошкільників до навчання у 1-му 

класі» (дистанційно) 06 жовтня 2020 року, Миколаїв. 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Web-book-monograf-2021.pdf
https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Web-book-monograf-2021.pdf


141 
 

64. Тимченко А.А. Використання ідей В.О.Сухомлинського з 

патріотичного виховання у викладанні історико-педагогічних дисциплін.  ІІ 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Патріотичне виховання 

особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та 

проблеми» 12-13 листопада 2020 року, м.Миколаїв. 

65. Тимченко А.А. Технології групового навчання в процесі підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти. Інноваційно-технологічна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти: Матеріали 

Всеукраїнської інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (м. 

Миколаїв, Україна, 02 грудня 2021 року) // Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. 

Вип. 13. 144 с. 

66. Тимченко А. А., Галамат Л. М. Погляди В. О. Сухомлинського на 

виховання почуття любові до Батьківщини у молодших школярів 

В. О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та 

психологічні виміри: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (23 вересня 2021 року, м. Миколаїв) / за ред. 

В.Д. Будака, Т.М. Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

2021. С. 67. 

67. Тимченко А. А., Карпенко Н. В. Формування світоглядної культури 

студентів на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

В. О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та 

психологічні виміри: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (23 вересня 2021 року, м. Миколаїв) / за ред. 

В.Д. Будака, Т.М. Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

2021. С. 69. 

68. Тимченко А. А., Лагутіна А. Р. Формування громадянськості у 

майбутніх вчителів початкових класів за спадщиною В. О. Сухомлинського. В. 

О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та психологічні 

виміри: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-



142 
 

конференції (23 вересня 2021 року, м. Миколаїв) / за ред. В.Д. Будака, Т.М. 

Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2021. С. 72. 

69. Тимченко А. А., Ломага Ю. М. Принцип партнерства у педагогічній 

системі В. О. Сухомлинського. В. О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: 

соціальні, педагогічні та психологічні виміри: збірник тез за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23 вересня 2021 року, 

м. Миколаїв) / за ред. В.Д. Будака, Т.М. Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2021. С. 75. 

70. Тимченко А. А., Пастернак М. Ю. Особливості професійної 

підготовки вчителя початкових класів на Миколаївщині (друга половина ХХ-

початок ХХІ ст.). В. О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, 

педагогічні та психологічні виміри: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (23 вересня 2021 року, м. Миколаїв) / 

за ред. В.Д. Будака, Т.М. Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2021. С. 77. 

71. Тимченко А. А., Шишко Ю. М. Мас-медіа як чинник впливу на 

формування особистості здобувача початкової освіти. В. О. Сухомлинський і 

освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та психологічні виміри: збірник тез 

за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23 

вересня 2021 року, м. Миколаїв) / за ред. В.Д. Будака, Т.М. Степанової. Миколаїв 

: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2021. С. 80. 

72. Тимченко А. А. Психодидактика у початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності 013 

Початкова освіта. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 195 с. 

73. Тимченко А. А. Інформатика та сучасні інформаційні технології з 

методикою навчання (для дистанційного та змішаного навчання). Миколаїв : 

СПД Румянцева, 2021. 262 с. 

74. Філімонова Т. В. Технології інтерактивного навчання в процесі 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). March, № 42. Р. 96-99. (ОЄСР) 



143 
 

75. Філімонова Т.В. Форми інтерактивного навчання в процесі 

підготовки здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті. Virtus: 

Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). September, 

№ 46, 2020. P. 125-128. (ОЄСР) 

76. Філімонова Т.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 

віку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 5. С.  163–275. 

(категорія Б) 

77. Філімонова Т.В. Використання інтерактивних технологій навчання в 

процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями початкової 

освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 4. С. 190-195. 

(категорія Б) 

78. Філімонова Т.В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи: 

навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 218 с. 

79. Філімонова Т.В. Наступність в  роботі закладу дошкільної освіти і 

першого класу школи: навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД 

Румянцева, 2020. 276 с. 

80. Філімонова Т.В. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти 

засобами технологій інтерактивного навчання. VIІI Міжнародної науково-

практичної конференції Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works (April 

29-30, 2020) /edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 3 (8). 194 

р. Р.91-93. (ОЄСР) 

81. Філімонова Т.В. Технологія інтерактивного навчання – одне із 

важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових класів. 

Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти і науки «Сучасні тенденції 



144 
 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (29 жовтня 2020 р. 

м.Миколаїв). Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти: Матеріали Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 29 жовтня 2020 року). Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 

Вип. 11. 120 с. 

82. Філімонова Т.В. Педагогічні умови ефективної організації 

інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти. Deutsche internationale Zeitschrift fur German International Journal of Modern 

zeitgenossische Wissenschaft. № 4 2021. VOL.2. P. 53-57. (ОЄСР) 

83. Філімонова Т.В. Застосування технологій інтерактивного навчання у 

підготовці майбутніх фахівців початкової освіти. Virtus: Scientific Journal / Editor-

in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). January, № 50, 2021. P. 135-137. (ОЄСР) 

84. Філімонова Т.В. Модель готовності майбутніх фахівців початкової 

освіти засобами технологій інтерактивного навчання. Deutsche internationale 

Zeitschrift fur German International Journal of Modern zeitgenossische Wissenschaft. 

№ 15 2021. P. 35-38. (ОЄСР) 

85. Філімонова Т.В. Кейс-технології в процесі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – Вип. 35. – Т.6. – С. 222-226. (категорія Б) 

86. Філімонова Т.В. Формування пізнавального інтересу молодших 

школярів на інтегрованих уроках в умовах концепції НУШ. Acta Paedagogiсa 

Volynienses. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

Вип. 5, 2021. С. 124-130.  (категорія Б) 

87. Філімонова Т.В. Технології виховання в ЗОШ І ступеня (для 

дистанційного та змішаного навчання): навчально-методичний посібник. 

Миколаїв : СПД Румянцева, 2021. 204 с. 



145 
 

88. Філімонова Т.В., Колесніченко А.М. Патріотичне виховання учнів 

початкових класів в умовах Нової української школи. Human Virtual: New 

Horizons: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 1 (8). P. 

43-45. 

89. Філімонова Т.В., Дрібниця А.М. Особливості формування 

пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку. Human Virtual: New 

Horizons: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 1 (8). P. 

46-50. 

90. Філімонова Т.В., Азза Т.В. Теоретичні аспекти процесу 

індивідуалізації навчання майбутніх вчителів початкових класів у ЗВО. 

Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. 

Issue 7 (12). P. 45-49. 

91. Філімонова Т.В., Борко М.В. Виховання основ національної 

свідомості молодших школярів у навчальній діяльності. Labyrinths of Reality: 

Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 7 (12). P. 49-52. 

92. Філімонова Т.В., Леоненко О.В. Стан сформованості національного 

світогляду у майбутніх учителів початкової школи. Labyrinths of Reality: 

Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 7 (12). P. 52-55. 

93. Філімонова Т.В., Фаюк О.В. Функції тьютора мережі відкритої 

дистанційної освіти. Психологія та  педагогіка сучасності:  проблеми та стан  

розвитку науки і  практики в Україні:  Збірник тез наукових  робіт учасників       

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28  серпня 2021 

року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. С. 85-88. 

94. Філімонова Т.В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку 

початкової освіти в контексті становлення Нової української школи. (24 березня 

2021 року, Житомир). Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті 

становлення Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (24 березня 2021 року) / за заг. ред. Т. І. 



146 
 

Шанскової. Житомир, 2021. 108 с. 

95. Філімонова Т.В. Теоретичні основи формування гнучких умінь (soft 

skills) у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь (soft 

skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика». (25 лютого 2021 року, 

Глухів). Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія 

і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 

лютого 2021 року, Глухів) Глухів, 2021. 147 с. 

96. Філімонова Т.В. Наступність в роботі дошкільної та початкової 

ланок освіти в процесі патріотичного виховання в умовах Нової української 

школи. Міжрегіональна онлайн-конференція «Сучасна освіта: проблеми, реалії 

та перспективи» (29 квітня 2021 року, Миколаїв). Сучасна освіта: проблеми, 

реалії та перспективи. Матеріали Міжрегіональної науково-практичної оналйн-

конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2021 року) / [за заг. ред. д.і.н., проф. Н. О. 

Рижевої]. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2021. 187 с. 

97. Філімонова Т.В. Технології інтегрованого навчання в процесі 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Всеукраїнської інтернет-

конференції з проблем вищої освіти і науки (м. Миколаїв, Україна, 02 грудня 

2021 року). Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи у закладі вищої освіти: Матеріали  Всеукраїнської інтернет-конференції з 

проблем вищої освіти і науки (м. Миколаїв, Україна, 02 грудня 2021 року).  

Методичний  вісник  кафедри  початкової  освіти  /  за заг. ред.  С. І. Якименко. 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. Вип. 13. 144 с 

98. Якименко С. І. Впровадження інтегрованої особистісно-орієнтованої 

технології в освітнє середовище закладу дошкільної освіти та закладу загальної 

середньої освіти І ступеня: наступність та перспективність: навчально-

методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 501 с. 

99. Якименко С.І. Універсальність педагогічного новаторства: 

інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах освіти. У 2 ч. Ч. 2 : 

навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня 



147 
 

«Рута»», 2020. 464 с.  

100. Якименко С.І. Різдвяна книга для Ангеліни. Київ : Видавничий Дім 

«Слово», 2020. 60 с.  

101. Якименко С. І. Впровадження інтегрованої особистісно-орієнтованої 

технології в освітнє середовище закладу дошкільної освіти та закладу загальної 

середньої освіти І ступеня: наступність та перспективність: навчально-

методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 501 с. 

102. Якименко С.І. Стежинами Павлиша. Портфолію майбутнього 

вчителя. (Збірник вправ з диференційованими завданнями - додаток до 

«Універсальності педагогічного новаторства: інтегрована особистісно- 

орієнтована технологія в закладах освіти») Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 

88 с. 

103. Якименко С. І. Забезпечення наступності та безперервності 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та початкової школи: 

методичний посібник  Методичний посібник Вінниця :ТОВ «Друк», 2021. 489 с. 

104. Якименко С.І. Абетка навчання грамота Методичний посібник 

Миколаїв, СПД: Румянцева 2021. 108 с. 

105. Якименко С.І. Абетка для Марійки: навчальний кейс Навчальний 

кейс Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2021 36 с. 

106. Якименко С.І. З лібов’ю до дітей (сучасний урок в початковій школі 

– урок казка) Методичне портфоліо Миколаїв, СПД: Румянцева 2021. 200 с. 

107. Якименко С.І. Методичне портфоліо майбутнього управлінці (в 

картках) в умовах дистанційного навчання. Картки. Миколаїв, СПД: Румянцева 

2021. 48с. 

108. Якименко С.І. Підготовка вчителів початкової школи до роботи з 

інтерактивними педагогічними технологіями як психолого-педагогічна 

проблема. Virtus: науковий журнал / Editor-in-Chief М. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. №41. С. 150-153. (ОЄСР) 

109. Якименко С. І. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у формуванні 

світогляду в дітей 7-го року життя. Використання педагогічної спадщини В. О. 



148 
 

Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти : монографія / В. Д. 

Будак, Т. М. Степанова, О. С. Соколовська та ін.; за загальн. ред. В. Д. Будака, Т. 

М. Степанової. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2020. 392 с. 

110. Якименко С. І. Інтеграція змісту освітнього процесу як головний 

чинник формування основ гармонійного світосприйняття у дітей 5-8 років. 

KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 6(34), 2020. C. 15-20 

htto://kelmc zasopisma.com (ОЄСР) 

111. Якименко С. І. Формування основ світосприйняття дітей 5-8 років 

засобами створення цілісної картини світу. Збірник тез II Международно! 

научно-практичної конференції «SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: 

TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS» (11-12 травня 2021р. Таллін, 

Єстонія) URL: https://www.interconf.top/archive.html 

112. Якименко С.І., Іванець Н.В. (Зубарова Н.В.) Формування 

мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової 

школи. монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2020. 250 с. 

113. Breslavska H. Development of creative thinking by means of project 

technologies in the process of formation of professional competencies of future 

professionals. KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 5 (33) vol. 1, 

2020. Р.15-21 ORCID ID: 0000-0002-6144-4890 

http://kelmczasopisma.com/ru/viewpdf/1698  (ОЄСР) 

114. Sergii PUHACH, Kvitoslava AVRAMENKO, 

NatalyaMICHALCHENKO , Antonina CHYCHUK4, Oleksandr KUCHAI, Iryna 

DEMCHENKO. Formation of Specialists’ Legal Competence in the System of Life 

Long Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2021, 

Volume 13, Issue 4, pages URL : https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/ 

(Науковометрична база WoS) 

115. Yakymenko S.I. Peculiarities of philosophical worldview. VII 

Международная научно-практическая конференція «Scientific achievements of 

modern society» (4-6 марта 2020 года). - Ливерпуль, Великобритания. 2020. С. 

247-252. 

https://www.interconf.top/archive.html
https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/


149 
 

116. Yakymcnko S. Formation of the world view of children aged 5-8 years. 

Scientific journal of Polonia university Periodyk naukowy akademii polonijnej. 38 

(2020) nr 1-1. Czestochowa, 2020. pp. 241-247. (ОЄСР) 

117. Yakymenko S.I., Bilyavska T.M., Tymchenko A.A. Formation of 

Orthographic Competence in Future Primary School Teachers during Language 

Training in Higher Education Institutions (2020) Universal Journal of Educational 

Research, 8 (8), pp. 3759-3767. URL: 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85089176326&doi=10.13189%2fujer.2020.080857&partnerID=40&md5=a561a993b

cdb4e9f95a01057e9427433 (Науковометрична база Scopus) 

118. Yakimenko Svetlana, Filimonova Tatiana, Shcherbak Ihor, Syladii Ivan, 

Sopivnyk Iryna, Ishchenko Ludmila. Preparing of Future Specialists for Civic 

Education of Preschool Children. Vol. 13 No. 1 (2021): Revista Româneascâ pentru 

Educate Multidimensionalâ. Р.298-323. DOI.10.18.662/RREM/13.1./374 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674 

(Науковометрична база WoS) 

119. Yakymenko S.I., Drozd O. V., Ivanets N.V. Formation of tolerance in 

adolescents in the modern multi-ethnic society. Laplage em Revista (International), 

vol.7, n.2, May.- Aug. 2021, p.586-597 (Науковометрична база WoS) 

 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089176326&doi=10.13189%2fujer.2020.080857&partnerID=40&md5=a561a993bcdb4e9f95a01057e9427433
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089176326&doi=10.13189%2fujer.2020.080857&partnerID=40&md5=a561a993bcdb4e9f95a01057e9427433
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089176326&doi=10.13189%2fujer.2020.080857&partnerID=40&md5=a561a993bcdb4e9f95a01057e9427433
https://lumenpublishing.com/

	СПИСОК АВТОРІВ
	ВСТУП
	РОЗДІЛ 1.
	РОЗДІЛ 2.
	ВИСНОВКИ
	ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ
	СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

