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Анотація 

 

Упатова І. П. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – 

Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, МОН України. – Харків, 2019. 

У дисертації на методологічному, теоретичному й технологічному рівнях 

досліджено проблему методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. 

У роботі висвітлено генезис ідей методичної підготовки майбутніх учителів 

у світовій та вітчизняній педагогіці. На основі методологічних положень 

історичного, системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

інтегрованого, середовищного, фасилітаційного, акмеологічного підходів 

розкрито суть методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

З’ясовано зміст структурних компонентів методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, а саме: мотиваційно-цільовий (характеризується 

професійно-педагогічною спрямованістю майбутнього вчителя на здійснення 

методичної діяльності), когнітивний (передбачає набуття майбутніми вчителями 

необхідного обсягу методичних знань: нормативних, загальнопедагогічних, 

предметно-методичних, технолого-методичних, знання педагогічного 

менеджменту), методично-діяльнісний (охоплює сукупність методичних умінь: 

гностичних, проективних, організаторсько-виконавських, творчо-рефлексивних), 

аналітико-результативний (осмислення, аналіз, самоаналіз, об'єктивне 

оцінювання, самоконтроль результатів методичної діяльності). 

Схарактеризовано основні функції (орієнтаційно-стимулююча, дидактико-

професійна, продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-

корекційна) методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 



 

Конкретизовано поняття «методична підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи» як цілеспрямованого керованого процесу набуття ним 

методичної компетентності. 

Теоретично обґрунтовано систему методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, що реалізується через взаємодію методологічно-

цільової (визначає мету, концептуальні засади, принципи здійснення методичної 

підготовки), структурно-змістової (розкриває зміст структурних компонентів 

методичної підготовки), технологічної (відображає реалізацію системи 

методичної підготовки на підготовчому, мотиваційно-орієнтаційному, змістовно-

практичному та контрольно-корекційному етапах) і діагностичної (передбачає 

педагогічну діагностику процесу методичної підготовки) підсистем. 

Виявлено педагогічні умови, що сприяють ефективному функціонуванню 

системи методичної підготовки: методично-діяльнісне наповнення професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, спрямоване на набуття 

студентами методико-професійного досвіду та його рефлексію; створення 

сприятливого освітньо-методичного середовища (встановлення співпраці, творчої 

взаємодії, позитивної психоемоційної атмосфери); забезпечення науково-

методичної підтримки процесу методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, що вимагає розробки відповідних програм підготовки 

фахівців, створення необхідного науково-методичного супроводу. 

Уточнено діагностично-критеріальну базу педагогічного моніторингу 

процесу методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що логічно 

співвідноситься з компонентами підготовки, а саме: мотиваційний (характер 

інтересу до методичної підготовки, ставлення до методичної самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення), дидактико-методичний (характер засвоєння 

дидактико-методичних знань, сформованість методичних переконань 

іметодичного мислення), діяльнісний (сформованість методичних умінь). 

Сформованість методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

диференціюється на творчий, реконструктивно-діяльнісний, стереотипно-

репродуктивний рівні. 



 

Експериментально доведено результативність упровадження системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в процес їхньої 

фахової підготовки. Отримані теоретичні та практичні висновки мають значення 

для широкого використання розробленої системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в педагогічних закладах вищої освіти для 

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів-предметників. 

Основні положення, результати дослідження та висновки знайшли своє 

відображення в монографії й використані для розробки, обґрунтування 

та апробації навчально-методичного забезпечення (навчальні програми 

спецкурсів, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси) 

процесу методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає в тому, що:  

– уперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено систему методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

що передбачає цілеспрямовану організацію процесу професійної підготовки 

студентів та реалізується через взаємодію методологічно-цільової (визначає мету, 

концептуальні засади, принципи здійснення методичної підготовки), структурно-

змістової (розкриває зміст структурних компонентів методичної підготовки – 

мотиваційно-цільового, когнітивного, методично-діяльнісного, аналітико-

результативного), технологічної (відображає реалізацію процесу методичної 

підготовки на підготовчому, мотиваційно-орієнтаційному, змістово-практичному 

й контрольно-коригувальному етапах) та діагностичної (передбачає педагогічну 

діагностику процесу методичної підготовки) підсистем з урахуванням умов 

(методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, створення сприятливого освітньо-методичного середовища, 

забезпечення науково-методичної підтримки процесу методичної підготовки), що 

впливають на ефективність здійснення означеної підготовки. Представлено роль 

і значення методологічних ідей та положень історичного, системного, 

особистісно-діяльнісного, компетентнісного, інтегрованого, середовищного, 



 

фасилітаційного, акмеологічного підходів для дослідження й розв’язання 

проблеми методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Розроблено навчально-методичне забезпечення (навчальні програми спецкурсів, 

посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси) здійснення 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи; 

– уточнено суть феномена «методична підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи» як цілеспрямованого керованого процесу набуття методичної 

компетентності, тобто інтегрованого особистісного утворення, яке відбиває 

теоретичну та практичну готовність педагога до здійснення професійно-

методичної діяльності (усвідомлена, планомірна й неперервна робота педагога, 

що передбачає вивчення досягнень психолого-педагогічної науки, впровадження 

сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів ефективного 

навчання й виховання молодших школярів; узагальнення й упровадження 

передового педагогічного досвіду, збагачення власного методичного досвіду; 

удосконалення методичної майстерності в процесі самоосвіти, розвитку 

методичної активності, рефлексії та творчості); зміст її структурних компонентів 

і сукупність функцій (орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-професійна, 

продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-корекційна); 

класифікацію основних груп методичних знань (нормативні, загальнопедагогічні, 

предметно-методичні, технолого-методичні, знання про педагогічний 

менеджмент) та методичних умінь (гностичні, проективні, організаторсько-

виконавські, творчо-рефлексивні), якими має оволодіти майбутній учитель 

початкової школи в процесі його методичної підготовки; діагностико-

критеріальну базу педагогічного моніторингу процесу методичної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи за мотиваційним, дидактико-

методичним і діяльнісним критеріями; 

– конкретизовано поняття: «методична майстерність» (узагальнена 

здатність учителя оптимально організовувати освітньо-виховну роботу 

зі школярами та їхніми батьками, досконало й творчо виконувати свої професійні 

функції відносно саморозвитку й самовдосконалення), «методичне мислення» 



 

(вільне оперування методичними поняттями, розуміння реальної навчальної 

ситуації, використання методичних знань у різних, насамперед, у швидкоплинних 

умовах), «методична рефлексія» (система знань і вмінь, спрямована на аналіз, 

об'єктивну оцінку проблем методичного спрямовування та рефлексію власного 

досвіду методичної діяльності, творче переосмислення методично-освітянських 

продуктів, визначення перспектив розвитку власної методичної компетентності); 

– подальшого розвитку набуло відтворення генези ідей методичної 

підготовки вчителя, форм і методів організації навчально-пізнавальної, 

громадсько-виховної, науково-дослідної, самоосвітньої діяльності студентів, 

спрямованої на методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, 

що експериментальна перевірка обґрунтованої системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи дозволяє рекомендувати її до впровадження 

в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти, що здійснюють професійну 

підготовку фахівців початкової школи, з метою формування їхньої готовності 

до методичної діяльності в закладах загальної середньої освіти. 

Отримані в процесі дослідження дані та висновки реалізовані в низці 

видань: у монографії «Методична підготовка майбутнього вчителя: теорія 

і практика», навчально-методичних посібниках «Активні та інтерактивні моделі 

навчання і виховання», «Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних 

завдань із методики викладання природознавства», методичних рекомендаціях 

«Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять: методика 

підготовки та проведення» та «Педагогічна практика з позакласної виховної 

роботи в школі», в авторських навчальних програмах спецкурсів «Методична 

майстерність учителя» та «Робота з батьками». 

Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (довідка № 01-13/97 від 31.01.2018), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10-87 від 26.01.2018), Бердянського державного педагогічного університету 



 

(довідка № 57-28/162 від 07.02.2018), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (довідка № 290 від 29.01.2018), а також під 

час проведення циклу семінарів та консультацій для молодих учителів закладів 

загальної середньої освіти та керівників шкільних методичних об’єднань учителів 

початкової школи за планом роботи методичного центру Управління освіти 

адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради м. Харкова 

(«Методика і техніка уроку», «Нестандартні уроки», «Сучасні вимоги до уроку», 

«Дидактична модель уроку на основі діяльнісного підходу до навчання», 

«Диференційований підхід до навчання школярів», «Педагогічна рефлексія», 

«Педагогічна толерантність», «Методика роботи з батьками», «Науково-

методична робота як провідний чинник професійного становлення вчителя», 

«Контроль навчальних досягнень учнів як дидактичний засіб управління 

навчанням»), (довідка № 01-27/187-18 від 01.02.2018). 

Матеріали дисертації, монографію, навчально-методичні посібники, 

методичні рекомендації, навчально-методичний комплекс доцільно 

використовувати в процесі професійної підготовки фахівців початкової освіти 

в педагогічних закладах вищої освіти, системі неперервної педагогічної освіти для 

створення курсів за вибором, дистанційних курсів, курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів, у викладанні дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, під час педагогічних практик і виконання студентами спеціальності 

«Початкова освіта» курсових і магістерських робіт. Окремі компоненти 

авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

можуть використовуватись у процесі професійно-педагогічної підготовки 

вчителів різного фаху. 

Доведено позитивний вплив розробленого науково-методичного 

забезпечення на якість методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи й активізацію процесів їхнього особистісного професійно-методичного 

становлення в короткі терміни, а саме: навчальні програми для спецкурсів 

«Методична майстерність учителя», «Робота з батьками»; дидактико-методичний 

посібник «Комплекс навчально-дослідних і самостійних завдань із методики 



 

викладання природознавства»; методичні рекомендації «Педагогічна практика 

з позакласної виховної роботи в школі», методичний посібник «Активні 

та інтерактивні моделі навчання і виховання», методичні рекомендації «Форми 

організації освітнього процесу та види навчальних занять: методика підготовки 

та проведення»; система позааудиторних заходів методичного спрямування. 

Результати дослідження можуть стати основою для розробки програм 

педагогічної практики, нових навчальних курсів, навчально-методичних 

комплексів, позааудиторних заходів методичного змісту, що сприятиме якісній 

підготовці майбутніх учителів. 

Обробка експериментальних даних методами математичної статистики дала 

підстави для висновку про підтвердження висунутої гіпотези й доцільність 

упровадження системи методичної підготовки майбутніх учителів. 

Отримані результати дають підставу стверджувати, що реалізація 

розробленої системи позитивно вплинула на сформованість мотиваційно-

цільового, когнітивного, методично-діяльнісного, аналітико-результативного 

структурних компонентів методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, а запропонована система цієї підготовки, що одночасно виступає 

категорією та підсистемою професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя, була правильною, поставлена мета досягнута, завдання виконані. 

Здійснене дослідження не вирішує всіх проблем методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи й виступає підґрунтям для подальшого 

наукового пошуку. Значний теоретичний та практичний інтерес має вивчення 

питань співвідношення та взаємодії методичної компетентності з іншими видами 

професійної компетентності майбутнього вчителя, спільної діяльності 

педагогічних закладів вищої освіти й закладів загальної середньої освіти з метою 

вдосконалення методичної діяльності вчителів початкової школи. Потребують 

поглибленого опрацювання проблема підвищення кваліфікації викладачів 

педагогічних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку вчителів 

початкової школи, з огляду на вдосконалення методичної підготовки студентів. 
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SUMMARY 

Upatova I. P. Theory and Practice of Methodical Training of Future Primary 

School Teachers. – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 

«Theory and Methods of Professional Education» (015 – Professional Education). – 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kharkiv, 2019. 

In methodological, theoretical, practical and technological aspects, the research 

deals with the issue of methodical training of future primary school teachers. 

The thesis highlights the genesis of ideas of future teacher methodical training 

in international and Ukrainian pedagogy. Based on methodical aspects of historical, 

systemic, personal-activity, competence, integrated, environmental, acmeological and 

facilitation approaches, the essence of methodical training of future primary school 

teachers as a purposeful guided process of acquiring methodical competence is revealed. 

The structure of methodical training of future primary school teachers 

is presented as interrelated components, namely: motivational-target (characterized 

by professional-pedagogical orientation of future teachers to implement methodological 

activity), cognitive (means acquiring necessary methodical knowledge – normative, 

general pedagogical, subject-methodical, technological-methodical, knowledge 

on pedagogical management), methodical-activity (a set of methodical skills – gnostic, 

projective, organizing-implementing, creative-reflective), analytical-effective 

(comprehension, analysis, introspection, objective evaluation of methodical activity 

results). 



 

The basic functions (orientation-stimulating, didactic-professional, productive-

procedural, educational-upbringing, diagnostic-correctional) of methodical training 

of future primary school teachers are characterized. 

The concept of "methodical training of future primary school teachers" 

is specified as a purposeful guided process of acquiring methodical competence. 

The author theoretically explains the system of methodical training of future 

primary school teachers, which is implemented through interaction of methodological-

target (defines purpose, conceptual principles, principles of methodical training), 

structural-content (reveals the content of structural components of methodical training – 

motivational-target, cognitive, methodical-activity, analytical-effective), technological 

(reflects the implementation of the process of methodical training at preparatory, 

motivational-orientational, content-practical and control-corrective phrases) and 

diagnostic (means pedagogical diagnostics of the process of methodical training) 

subsystems. 

The author elicits the pedagogical conditions that promote effective functioning 

of the methodical training system: methodical activity of professional training of future 

primary school teachers aimed at acquiring methodical-professional experience and 

reflection; creating a favorable educational-methodical environment (establishing 

cooperation, creative interaction, positive psycho-emotional atmosphere); providing 

scientific-methodical support of the process of methodical training of future primary 

school teachers which requires development of corresponding curricula and training 

programs, creation of necessary scientific-methodical support. 

The author specifies the diagnostic-criterial base for pedagogical monitoring of 

methodical training of future primary school teachers, which logically correlates with 

training components, namely: motivational (interest in methodical training, attitude to 

methodical self-education, self-development and self-improvement), didactic-

methodical (mastering didactic-methodical knowledge, formed methodical beliefs and 

methodical thinking) and activity criteria (formed methodical skills). The levels of 

methodical competence of students are also offered, namely: creative, reconstructive-

activity and stereotypical-reproductive. 



 

The research experimentally proves efficiency of implementing the system of 

methodical training of future primary school teachers in the process of vocational 

training. The obtained theoretical and practical conclusions are important for 

widespread use of the developed system of methodical training of future primary school 

teachers at pedagogical establishments of higher education in order to increase the level 

of professional training of future teachers of different subjects. 

The main statements, results of the research and conclusions are reflected in the 

monography and used to develop, substantiate and approbate scientific-methodical 

support (curricula of special courses, manuals, methodical recommendations, 

educational-methodical complexes) of the process of methodical training of future 

primary school teachers. 

The scientific novelty and theoretical significance of the results of the study are 

as follows: 

– for the first time, the system of methodical training of future primary school 

teachers are theoretically substantiated, developed and experimentally tested, which 

provides purposeful organization of the process of students professional training and is 

implemented through interaction of motivational-target (defines purpose, conceptual 

principles, principles of methodical training), structural-content (reveals the content of 

structural components of methodical training – motivational-target, cognitive, 

methodical-activity, analytical-productive), technological (reflects implementation 

of the process of methodical training at the preparatory, motivational-orientational, 

content-practical and control-correctional stages), and diagnostic (involves pedagogical 

diagnosis of the process of methodical training) subsystems in the light of conditions 

(methodical- activity filling of future primary school teachers training, creating 

a favorable educational-methodical environment, providing scientific-methodical 

support in the process of methodical training) that affect effectiveness of the designated 

exercise training. The role and significance of methodological ideas and statements 

of historical, systemic, personal-activity, competence, integrated, environmental, 

acmeological and facilitation approaches to research and solve the issue of methodical 

training of future primary school teachers are presented. Scientific-methodical 



 

complexes (curricula of special courses, manuals, methodical recommendations, 

educational-methodical complexes), providing methodical training of future primary 

school teachers; 

– the essence of the phenomenon "methodical training of future primary school 

teachers" is specified as a purposeful guided process of acquiring methodical 

competence, that is an integrated personal formation that reflects theoretical and 

practical skills of teachers to implement vocational-methodical activities (conscious, 

systematic and continuous work, including studying the achievements of psychology 

and pedagogy; using modern pedagogical technologies, techniques, methods and means 

of effective education and upbringing of junior pupils; generalizing and introducing 

advanced pedagogical experiences, enriching own methodical experiences, improving 

methodical skills in self-education, developing methodical activity, reflection and 

creativity); content of structural components and a set of functions: orientation-

stimulating, didactic-professional, productive-procedural, educational-upbringing, 

diagnostic-correctional); classification of the main groups of methodical knowledge 

(normative, general pedagogical, subject-methodical, technological-methodical, 

knowledge about pedagogical management) and methodical skills (gnostic, projective, 

organizing-implementing and creative-reflective), which should be mastered by future 

primary school teachers in the process of methodical training; diagnostic-criterial base 

of pedagogical monitoring of methodical training of future primary school teachers 

based on motivational, didactic-methodical and activity criteria; 

– the following concepts are defined: "methodical mastery" (general ability 

of a teacher to optimally organize educational work with schoolchildren and their 

parents, perfectly and creatively perform professional functions in relation to self-

development and self-improvement), "methodical thinking" (knowledge of methodical 

concepts, understanding of up-to-date educational situation, applying methodical 

knowledge in different, first of all in fast-changing conditions), "methodical reflection" 

(the system of knowledge and skills, aimed at analysis, objective evaluation 

of methodical issues and reflection of personal experience in methodical activities, 



 

creative rethinking of methodical-educational products, determining prospects of own 

methodical competence); 

– further development of reproducing the genesis of ideas of methodical training 

of teachers, forms and methods of organizing educational-cognitive, civic-educational, 

research, self-educational activity of students, aimed at methodical training of future 

primary school teachers. 

The practical significance of the results is that experimental verification of the 

substantiated system of methodical training of future primary school teachers allows 

it to be recommended in the educational process at establishments of higher pedagogical 

education, which offer professional training of primary school specialists, with the 

purpose of forming methodical activity at establishments of general secondary 

education. 

The obtained data and conclusions of the research are mirrored in publications: 

monography "Methodical training of future teachers: theory and practice", educational-

methodical manuals "Active and interactive models of training and education", 

"Complex of educational-research and independent tasks for Methods of Teaching 

Natural Sciences", methodical recommendations "Forms of organizing educational 

process and types of classes:  methodology of preparing and teaching" and "Pedagogical 

practical training of extra-curricular upbringing work at school", author curricula 

of special courses "Teacher methodical skills" and "Cooperation with parents". 

The main results of the research were introduced into the educational process 

of the Municipal Establishment "Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy" 

of Kharkiv Regional Council (certificate No. 01-13 / 97 dated January 31, 2018), H. S. 

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (certificate No. 01 / 10- 87 dated 

January 26, 2018), Berdyansk State Pedagogical University (certificate No. 57-28 / 162 

dated 02.07.2018), Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 

(certificate No. 290 dated January 29, 2018), as well as during seminars and counseling 

sessions for young teachers at establishments of general secondary education and heads 

of school methodical associations of primary school teachers according to the work plan 

of the Methodical Center of the Education Management of the Shevchenkivsky district 



 

administration of the Kharkiv City Council ("Methods and techniques at lessons", 

"Non-standard lessons", "Modern lesson requirements", "Didactic lesson model based 

on activity approach to learning", "Differentiated approach to teaching pupils", 

"Pedagogical reflection", "Pedagogical tolerance", "Methods of cooperation with 

parents", "Scientific-methodical work as a leading factor of professional formation 

of a teacher", "Control of Learning Achievements of Students as a Didactic Means 

of Managing Learning") (certificate No 01-27 / 187-18 dated 01.02.2018). 

The materials of the thesis, the monography, the educational-methodical manuals, 

the methodical recommendations, the educational-methodical complex can be 

expediently used at vocational training of primary education specialists at pedagogical 

establishments of higher education, lifelong pedagogical studies to create optional 

courses, distance courses, courses of advanced training for primary school teachers, 

when teaching disciplines of psychological-pedagogical cycle, at practical training and 

when writing term and master papers by students of "Primary education" specialty. 

Separate components of the author's system of methodical training of future primary 

school teachers can be used at vocational-pedagogical training of teachers of different 

specialties. 

The positive influence of the developed scientific-methodical materials on the 

quality of methodical training of future primary school teachers and intensification 

of  personal vocational-methodical formation in a short term, namely, curricula for 

special courses "Teacher methodical skills" and "Cooperation with parents"; didactic-

methodical manual “Complex of educational-research and independent tasks for 

Methods of Teaching Natural Sciences"; methodical recommendations "Pedagogical 

practice on extracurricular educational work at school", methodical manual " Active and 

interactive models of training and education ", methodical recommendations " Forms 

of organizing educational process and types of classes:  methodology of preparing and 

teaching"; a system of methodical extra-curricular activities. 

The results of the research can become the basis for developing programs 

of practical trainings, new training courses, educational-methodical complexes, 

methodical extra-curricular activities to promote quality training of future teachers. 



 

Processing experimental data with methods of mathematical statistics gave 

grounds for proving the hypothesis and feasibility of introducing the system 

of methodological training of future teachers. 

The obtained results suggest that implementing the developed system has 

positively influenced the formation of motivational-target, cognitive, methodical-

activity, analytical- result structural components of methodical training for future 

primary school teachers, and the developed system of the training, which 

is simultaneously a category and subsystem of vocational-pedagogical training of future 

teachers, was correct, the goal was achieved, the tasks were fulfilled. 

The study does not solve all the problems of methodical training of future 

primary school teachers and serves as the basis for further scientific research. 

Considerable theoretical and practical interest is in studying the issues of correlation 

and interaction of methodical competence with other types of professional competence 

of future teachers, the activity of both higher educational establishments 

and establishments of general secondary education with the aim of improving 

methodical activity of primary school teachers. There is a growing need for in-depth 

studying the issue of professional development of tutors at higher education pedagogical 

establishments, who educate and train primary school teachers, taking into account 

improvement of methodical training of students. 

Key words: future teacher, primary school, methodical training, methodical 

competence, methodical activity, system, components, pedagogical conditions, criteria, 

indicators. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Розв’язання проблеми методичної 

підготовки майбутніх учителів у педагогічному закладі вищої освіти (ЗВО) 

набуває особливої актуальності, оскільки якість та ефективність науково-

методичної роботи вчителів є наріжним каменем у реформуванні загальної 

середньої освіти. Модернізація вітчизняної системи вищої педагогічної освіти 

викликає необхідність створення умов, що сприятимуть вирішенню проблеми 

методичної підготовки майбутніх учителів як сучасних конкурентоспроможних 

фахівців, які не тільки усвідомлюють основні цілі педагогічної праці, але й здатні 

до творчої методичної діяльності (закони України «Про вищу освіту» (2016 р.), 

«Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» (2017 р.), Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.). 

Особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності 

теоретичної та практичної методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

ланки освіти, що зумовлюється низкою чинників. 

По-перше, ключові зміни, що розпочато впровадженням Державного 

стандарту початкової школи (2018 р.), концепції «Нова українська школа» 

(2016 р.), вимагають реалізації випереджальної методичної підготовки фахівців, 

які мають вирішувати проблеми оновлення початкової ланки загальної середньої 

освіти, готові до модернізації традиційних технологій навчання й виховання, 

використання освітніх інновацій, мають досвід творчої методичної діяльності, 

сформоване методичне мислення, здатність здійснювати методичну рефлексію, 

дотримуються позиції педагога-фасилітатора, спроможні до навчання й розвитку 

впродовж життя. 

По-друге, цілісне комплексне дослідження теоретичних та практичних 

аспектів методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

уможливлює усунення наявного розриву між професійно-предметним 

і професійно-методичним складниками професійної підготовки, сприяє 

створенню цілісної безперервної системи методичної підготовки, у якій 

http://direktor.at.ua/load/normativna_baza/zakon_ukrajini_quot_pro_osvitu_quot/7-1-0-26
http://direktor.at.ua/load/normativna_baza/zakon_ukrajini_quot_pro_osvitu_quot/7-1-0-26
http://direktor.at.ua/load/normativna_baza/zakon_ukrajini_quot_pro_zagalnu_serednju_osvitu_quot/7-1-0-27
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презентовано її мету, завдання, принципи, функції, структурні компоненти, 

педагогічні умови, методи, форми, засоби реалізації та результати. 

По-третє, удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи передбачає зміну традиційних на інноваційні підходи 

до організації освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти. Останні 

ґрунтуються на впровадженні сучасних освітніх засобів, методів, технологій, 

мотивують студентів до вдосконалення методичної майстерності, забезпечують 

залучення методичного потенціалу навчальних дисциплін, інтеграцію методичних 

знань і вмінь, сприяють набуттю досвіду в різних видах методичної діяльності. 

По-четверте, розв’язання досліджуваної проблеми певною мірою заповнює 

«прогалини» у професійно-педагогічній освіті, що пов’язані з наявним 

незадовільним станом методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. Це підтверджується аналізом теорії та практики підготовки вчителів 

(Т. Амельченко, О. Біда, С. Бурчак, О. Іонова, О. Савченко, С. Скворцова та ін.), 

а також результатами проведених опитувань 314 студентів старших курсів 

і магістрів педагогічних закладів вищої освіти. Так, переважна більшість 

респондентів (64,3 %) не мала чіткого уявлення про суть методичної роботи 

вчителів, визначаючи її лише як сукупність методів і прийомів, які використовує 

вчитель під час підготовки та проведення уроку. У майже половини опитаних 

наявні методичні знання фрагментарного характеру, несформовані методичні 

вміння Лише 22,3 % респондентів мали певний позитивний досвід здійснення 

методичної роботи в закладах загальної середньої освіти. 

Отже, педагогічна значущість зазначених чинників, освітня практика 

вимагає розв’язання визначеної проблеми як одного з провідних факторів 

забезпечення якісної фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи 

на теоретико-методологічному та емпіричному рівнях. 

Підґрунтя методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

становлять наукові розвідки, що були здійснені в таких основних напрямах: 

обґрунтування наукових засад професійної підготовки майбутніх учителів 

(Б. Андрієвський, С. Гончаренко, Н. Дем’яненко, О. Дубасенюк, С. Золотухіна, 
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І. Зязюн, О. Іонова, Н. Кузьміна, В. Лозова, А. Маркова, І. Прокопенко, М. Фіцула 

та ін.), зокрема їхньої науково-методичної підготовки (Н. Бібік, В. Бондар, 

Н. Грицай, І. Жерносек, Г. Жигадло, О. Мороз, В. Прокопчук, М. Соловейчик, 

С. Стрижак, Л. Таланова та ін.); формування методичної культури майбутнього 

вчителя (І. Артем’єва, Т. Гущина, В. Загвязінський та ін.), його професійно-

методичної компетентності (І. Акуленко, О. Зубков, К. Красикова, 

О. Мірошніченко та ін.), методичної творчості (В. Андрущенко, С. Дубяга, 

В. Молодиченко, С. Сисоєва та ін.), методичної майстерності (В. Барсукова, 

Л. Воловичева, М. Донченко, С. Кара, В. Коваленко, О. Ковальчук, О. Матвієнко 

Л. Петриченко, О. Яструб та ін.); дослідження розвитку методичного мислення 

(М. Баранов, Н. Бахмат, Н. Іпполітова, М. Смирнова та ін.), зокрема формування 

рефлексивних умінь (М. Демидко, В. Краєвський, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська, 

Г. Щедровицький та ін.) майбутнього вчителя, його готовності до інноваційної 

діяльності (І. Волощук, І. Гавриш, В. Докучаєва та ін.); виокремлення сучасних 

вимог до вчителя початкової школи (Т. Амельченко, О. Біда, С. Бурчак, 

М. Вашуленко, А. Крамаренко, І. Пальшкова, О. Савченко, С. Скворцова, 

Л. Хомич, О. Шквир та ін.); вивчення різноманітних аспектів створення фахового 

освітнього середовища (В. Козирєв, В. Стрельніков та ін.); висвітлення суті 

фасилітаційної позиції педагога (О. Димова, Л. Кайдалова, С. Масич, О. Фісун 

та ін.); визначення теоретичних засад методичної роботи працівників освіти 

як домінантного складника педагогічної дії (О. Адаменко, Ю. Бабанський, 

Г. Єльнікова, Н. Клокар, О. Новіков, Д. Новіков, Н. Протасова, М. Скаткін та ін.); 

аналіз змісту методичної роботи педагогів (А. Єрмола, Н. Комаренко, 

Г. Кравченко, О. Сидоренко, Л. Таланова та ін.); формування уявлень про 

методичну підготовку вчителів в історії розвитку педагогічної освіти 

(К. Авраменко, Л. Бадья, С. Васильченко, Н. Глузман, Н. Дем`яненко, Л. Коваль, 

І. Кравченко, Л. Нікітіна, К. Ткаченко та ін.). 

Однак, як свідчить аналіз психолого-педагогічних джерел, у сучасному 

науковому просторі відсутні праці, у яких системно досліджувалися питання 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

https://www.books.ru/author/barsukova-107821/
https://www.books.ru/author/volovicheva-107822/
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Доцільність дисертаційної роботи посилюється й необхідністю розв’язання 

низки виявлених у процесі дослідження суперечностей, а саме: 

1) на концептуальному рівні сучасної вищої освіти між: 

– соціальним замовленням на вчителя початкових класів нової генерації, 

із високим рівнем готовності до продуктивної діяльності та відсутністю науково-

обґрунтованої й апробованої системи методичної підготовки вчителів для 

початкової ланки навчання; 

– достатньо високим рівнем розробленості наукових засад професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів і недостатнім 

методолого-теоретичним обґрунтуванням його методичної підготовки 

як її невід’ємного складника; 

2) на рівні визначення цілей підготовки майбутніх учителів між: 

– об’єктивною потребою суспільства в якісній підготовці вчителів 

початкових класів, із розвиненим методичним мисленням та реальним станом 

готовності до методичної діяльності випускників педагогічних закладів вищої 

освіти; 

– необхідністю методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи та відсутністю чіткої установки більшості викладачів на реалізацію цієї 

мети; 

3)на рівні визначення змісту та технологій підготовки майбутніх учителів 

між: 

– постійним зростанням значущості науково-методичної діяльності вчителів 

початкових класів в інноваційній освітній практиці й  вузькоспеціалізованим 

підходом до змісту методичної підготовки з окремих предметних методик, форм і 

методів його опанування майбутніми вчителями в педагогічному закладі вищої 

освіти; 

– необхідністю підготовки випускників, здатних вирішувати методичні 

завдання й проблеми, що виникають у реальних ситуаціях педагогічної 

діяльності, та спрямованістю методичної підготовки студентів переважно на дії 

за зразком; 
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– освітнім потенціалом різноманітних педагогічних технологій 

інтенсифікації професійної підготовки майбутнього вчителя, які орієнтовані на 

інтерактивне, особистісно-діяльнісне, розвивальне навчання, та реально 

недостатньо ефективною педагогічною практикою як формою організації 

методичної підготовки студентів. 

Отже, актуальність, теоретична та практична значущість досліджуваної 

проблеми, її недостатня розробленість у науковому просторі, а також потреба 

подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертації – «Теорія 

і практика методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з темою Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради «Організаційно-

методологічні засади підготовки вчителя для сучасної школи ХХІ століття 

в контексті інтеграції України в європейський освітній простір» (затверджено 

вченою радою закладу, протокол № 1 від 29.08.2014 р.). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (протокол № 6 від 21.01.2015 р.) 

та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень 

з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 24.03.2015 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних засад 

системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

та експериментальній перевірці її впливу на рівень їхньої професійної підготовки 

в педагогічному закладі вищої освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати філософські, історичні, психолого-педагогічні джерела 

та висвітлити ґенезу ідей методичної підготовки майбутніх учителів. 

2. Охарактеризувати методолого-теоретичні засади дослідження проблеми 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи як складника їхньої 

професійної підготовки. 
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3. З’ясувати термінологічне поле проблеми дослідження, розкрити суть 

методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів, конкретизувати 

зміст її структурних компонентів і функції. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити систему 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

5. Уточнити критерії, показники й рівні готовності майбутніх учителів 

до методичної діяльності в закладах загальної середньої освіти. 

6. Забезпечити науково-навчальний супровід методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в педагогічних закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – система методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Провідною концептуальною ідеєю дослідження є положення про те, 

що цілеспрямований, спеціально організований, керований і вимірюваний процес 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи є показником 

ефективності професійної підготовки фахівців початкової ланки освіти, а також 

передумовою їхнього випереджального методичного зростання. Останнє 

базується на прогностичності методичного мислення, активності педагогічної 

позиції, виваженості й відповідальності щодо своїх методичних дій, 

індивідуальності власного стилю методичної діяльності, здатності запобігати 

негативним наслідкам своєї роботи (трансляція знань учням та спонукання їх до 

зубріння навчальної інформації, дії за шаблоном, рутинність, жорстка фіксація 

світосприйняття, несприйняття нового тощо). Випереджальне методичне 

зростання дозволяє успішно пристосовуватися до соціальних змін й одночасно 

пристосовувати їх до власних фахових потреб, адаптуватися до нового шкільного 

й інформаційного середовища, нових умов функціонування закладів загальної 

середньої освіти. Це є запорукою ефективної професійної діяльності вчителя 

початкової школи, основою самореалізації особистості, вияву свободи методичної 

творчості у сфері впровадження найновітніших освітньо-методичних ідей, 
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концепцій і передового педагогічного досвіду в практику сучасної початкової 

освіти. 

Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти, 

що сприяють реалізації провідної ідеї дослідження на методологічному, 

теоретичному й технологічному рівнях. 

Методологічний концепт відображає фундаментальні філософські, 

психолого-педагогічні положення про єдність процесів, взаємовпливи 

та взаємозалежність явищ об’єктивної дійсності, сукупність принципів 

(системності, єдності теорії та практики, детермінізму, історизму, діяльності, 

цілепокладання, інтегративності, полікультурності тощо), що забезпечують 

об’єктивність вивчення явищ навколишньої дійсності; про особистість як суб’єкт 

діяльності, детермінованість поведінки людини внутрішніми та зовнішніми 

факторами, а також відбиває взаємозв’язок і взаємодію різних підходів 

загальнонаукової та конкретно-наукової методології щодо вивчення проблеми 

дослідження, а саме: історичного, системного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного, інтегрованого, середовищного, фасилітаційного, 

акмеологічного. 

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, вихідних 

категорій, основних дефініцій, без яких неможливе розуміння суті досліджуваної 

проблеми, а саме: теорія діяльності й розвитку особистості як суб’єкта діяльності 

(І. Бех, Г. Бізяєва, Л. Виготський, В. Давидов, Б. Ельконін, О. Леонтьєв, 

В. Лекторський); концептуальні положення щодо реформування вищої 

педагогічної освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Огнев’юк, І. Прокопенко, 

О. Сухомлинська); теорія змісту педагогічної освіти (С. Гончаренко, 

В. Краєвський, І. Лернер, М. Скаткін, В. Сластьонін, А. Хуторськой); 

загальнопедагогічні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя 

(О. Абдуліна, Є. Барбіна, В. Гриньова, О. Дубасенюк, С. Золотухіна, І. Зязюн, 

О. Іонова, Н. Кузьміна, В. Лозова, О. Мороз, Л. Перетяга, Л. Петриченко, 

Г. Пономарьова, В. Сластьонін), зокрема до підготовки педагогічних кадрів для 

початкової ланки освіти (А. Крамаренко, І. Пальшкова, О. Савченко, 
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С. Скворцова, Л. Хомич, О. Шквир); дослідження процесу методичної підготовки 

майбутніх учителів (К. Авраменко, І. Бєленок, О. Біда, І. Волощук, Н. Глузман, 

Н. Грицай, Л. Коваль, М. Криловець, О. Мітіна, Л. Пєтухова, К. Ткаченко); ідеї 

щодо впровадження компетентнісного підходу в освіту (Н. Бібік, А. Маркова, 

О. Овчарук, О. Онаць, О. Романовський, С. Сисоєва); використання педагогічних 

технологій у закладах вищої освіти (В. Безпалько, В. Євдокимов, Е. Зеєр, 

О. Пєхота, І. Прокопенко, Г. Селевко, О. Пометун). 

Технологічний концепт передбачає розробку й упровадження теоретично 

обґрунтованої системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи в процесі їхньої фахової підготовки в педагогічних закладах вищої освіти. 

Загальна гіпотеза дослідження полягає в тому, що процес методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи набуває ефективності, якщо 

здійснюється відповідно до обґрунтованих методолого-теоретичних засад 

і на підставі впровадження розробленої системи підготовки студентів 

до методичної роботи в закладах загальної середньої освіти. 

Загальна гіпотеза конкретизована в часткових припущеннях, які 

передбачають, що: 

– методологічне обґрунтування методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи базуватиметься на історичному, системному, особистісно-

діяльнісному, компетентнісному, інтегрованому, середовищному, 

фасилітаційному підходах; 

– методична підготовка майбутніх учителів початкової школи відбиватиме 

зв’язок між структурними компонентами (мотиваційно-цільовий, когнітивний, 

методично-діяльнісний, аналітико-результативний) і процесуальними аспектами 

її  реалізації (здійснення підготовчого, мотиваційно-орієнтаційного, змістово-

практичного, контрольно-коригувального технологічних етапів); 

– розроблена система методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи буде реалізована впродовж усіх років навчання студентів у педагогічному 

закладі вищої освіти, передбачатиме цілеспрямовану організацію процесу їхньої 

професійної підготовки, охоплюватиме мету, методологічні підходи, принципи, 



12 

функції методичної підготовки, що будуть реалізовуватися шляхом взаємодії 

методологічно-цільової, структурно-змістової, технологічної й діагностичної 

підсистем із урахуванням умов, що впливають на ефективність здійснення 

методичної підготовки. 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використовувалися 

такі методи дослідження: теоретичні: аналіз (історико-логічний, 

ретроспективний, порівняльний, проблемно-цільовий) і синтез філософської, 

психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури, нормативної 

документації, інтернет-ресурсів; абстрагування, узагальнення, систематизація, 

порівняння різних поглядів, що забезпечувало розгляд еволюції уявлень про 

методичну підготовку майбутніх учителів і зіставлення різних підходів щодо 

досліджуваної проблеми, висвітлення методологічних і теоретичних основ 

дисертації, аналіз основних понять для визначення поняттєво-категоріального 

апарату дослідження, характеристики суті методичної підготовки студентів та 

особливостей її здійснення, уточнення критеріїв, показників і рівнів готовності 

студентів до методичної діяльності; вивчення практики вищої педагогічної освіти, 

аналіз власної професійної діяльності з метою теоретичного обґрунтування 

й розробки системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи; 

емпіричні: діагностичні (анкетування, тестування, бесіди, дискусії, опитування, 

ранжування, шкалювання, аналіз продуктів навчально-методичної діяльності 

студентів); прогностичні (експертні оцінки, моделювання); обсерваційні 

(спостереження за роботою студентів, самоспостереження студентів, самооцінка, 

педагогічна рефлексія) для встановлення динаміки змін студентів у рівнях 

готовності до методичної діяльності; педагогічний експеримент для виявлення 

ефективності реалізації системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; методи математичної статистики (непараметричний 

критерій χ2 та коефіцієнт кореляції r Пірсона, t-критерій Стьюдента) для 

статистичної обробки даних, кількісного й якісного аналізу отриманих 

результатів педагогічного експерименту; графічні методи для графічного 

відображення результатів експерименту. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

виконувалася на базі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, Бердянського державного педагогічного 

університету, Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Експериментом було охоплено 624 студенти, на різних етапах 

дослідження було залучено 34 викладачі, 200 учителів-початківців 

і 120 досвідчених учителів початкової школи м. Харкова. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено систему методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

що передбачає цілеспрямовану організацію процесу професійної підготовки 

студентів та реалізується шляхом взаємодії методологічно-цільової (визначає 

мету, концептуальні засади, принципи здійснення методичної підготовки), 

структурно-змістової (розкриває зміст структурних компонентів методичної 

підготовки – мотиваційно-цільового, когнітивного, методично-діяльнісного, 

аналітико-результативного), технологічної (відображає реалізацію процесу 

методичної підготовки на підготовчому, мотиваційно-орієнтаційному, змістово-

практичному й контрольно-коригувальному етапах) та діагностичної (передбачає 

педагогічну діагностику процесу методичної підготовки) підсистем 

із урахуванням умов (методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, створення сприятливого освітньо-

методичного середовища, забезпечення науково-методичної підтримки процесу 

методичної підготовки), що впливають на ефективність здійснення означеної 

підготовки. Представлено роль і значення методологічних ідей і положень 

історичного, системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

інтегрованого, середовищного, фасилітаційного, акмеологічного підходів для 

дослідження й розв’язання проблеми методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. Розроблено навчально-методичне забезпечення (навчальні 
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програми спецкурсів, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні 

комплекси) здійснення методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи; 

– уточнено суть феномена «методична підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи» як цілеспрямованого керованого процесу набуття методичної 

компетентності, тобто інтегрованого особистісного утворення, що відображає 

теоретичну та практичну готовність педагога до здійснення професійно-

методичної діяльності (усвідомлена, планомірна й неперервна робота педагога, 

що передбачає вивчення досягнень психолого-педагогічної науки, використання 

сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів ефективного 

навчання й виховання молодших школярів; узагальнення й упровадження 

передового педагогічного досвіду, збагачення власного методичного досвіду; 

удосконалення методичної майстерності в процесі самоосвіти, розвитку 

методичної активності, рефлексії та творчості); зміст її структурних компонентів 

і сукупність функцій (орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-професійна, 

продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-корекційна); 

класифікацію основних груп методичних знань (нормативні, загально-педагогічні, 

предметно-методичні, технолого-методичні, знання про педагогічний 

менеджмент) та методичних умінь (гностичні, проективні, організаторсько-

виконавські, творчо-рефлексивні), якими має оволодіти майбутній учитель 

початкової школи в процесі його методичної підготовки; діагностико-

критеріальну базу педагогічного моніторингу процесу методичної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи за мотиваційним, дидактико-

методичним і діяльнісним критеріями; 

– конкретизовано поняття: «методична майстерність» (узагальнена 

здатність учителя оптимально організовувати навчально-виховну роботу зі 

школярами та їхніми батьками, досконало і творчо виконувати свої професійні 

функції щодо саморозвитку й самовдосконалення), «методичне мислення» (вільне 

оперування методичними поняттями, розуміння реальної навчальної ситуації, 

застосування методичних знань у різних, насамперед у швидкоплинних умовах), 
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«методична рефлексія» (система знань і вмінь, спрямована на аналіз, об'єктивну 

оцінку проблем методичного спрямовування та рефлексію власного досвіду 

методичної діяльності, творче переосмислення методично-освітянських 

продуктів, визначення перспектив розвитку власної методичної компетентності); 

– подальшого розвитку набуло відтворення ґенези ідей методичної 

підготовки вчителя, форм і методів організації навчально-пізнавальної, 

громадсько-виховної, науково-дослідної, самоосвітньої діяльності студентів, 

спрямованої на методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, 

що експериментальна перевірка обґрунтованої системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи дозволяє рекомендувати її до впровадження 

в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти, що здійснюють професійну 

підготовку майбутніх фахівців початкової школи. 

Отримані в процесі дослідження дані й висновки реалізовані в низці видань: 

у монографії «Методична підготовка майбутнього вчителя: теорія і практика», 

навчально-методичних посібниках «Активні та інтерактивні моделі навчання 

і виховання» та «Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань 

із методики викладання природознавства», методичних рекомендаціях «Форми 

організації освітнього процесу та види навчальних занять: методика підготовки 

та проведення» та «Педагогічна практика з позакласної виховної роботи в школі», 

у авторських навчальних програмах спецкурсів «Методична майстерність 

учителя» та «Робота з батьками». 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (довідка № 01-13/97 від 31.01.2018 р.), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10-87 від 26.01.2018 р.), Бердянського державного педагогічного 

університету (довідка № 57-28/162 від 07.02.2018 р.), Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 290 від 29.01.2018 

р.), а також під час проведення циклу семінарів та консультацій для молодих 
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учителів закладів загальної середньої освіти і керівників шкільних методичних 

об’єднань учителів початкової школи за планом роботи методичного центру 

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської 

ради м. Харкова (довідка № 01-27/187-18 від 01.02.2018 р.). 

Матеріали дисертації, монографію, навчально-методичні посібники, 

методичні рекомендації, навчально-методичний комплекс доцільно 

використовувати в процесі професійної підготовки фахівців початкової освіти в 

педагогічних закладах вищої освіти, системі неперервної педагогічної освіти для 

створення курсів за вибором, дистанційних курсів, курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів, під час викладання дисциплін психолого-

педагогічного циклу, педагогічних практик і виконання студентами спеціальності 

«Початкова освіта» курсових і дипломних робіт. Окремі компоненти авторської 

системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи можуть 

застосовуватися під час професійно-педагогічної підготовки вчителів різного 

фаху. 

Особистий внесок здобувача в праці, написані у співавторстві. Усі 

наведені в дисертації результати отримані автором самостійно. У спільних 

публікаціях: [2] – висвітлено ефективні методи, форми, прийоми навчання 

майбутніх учителів; [4] – розроблено зміст практичних і лабораторних занять 

методичного спрямування; [35] – досліджено чинники успішної адаптації 

молодого вчителя до педагогічного колективу; [40] – проаналізовано методичні 

проблеми молодих учителів; [41] – розкрито ґенезу ідей формування педагогічної 

культури молодого вчителя; [42] – з’ясовано зв’язок самоосвіти, саморозвитку 

й рефлексії педагога; [46] – схарактеризовано зміст педагогічної практики 

як складника професійної підготовки майбутнього вчителя; [53] – представлено 

методичний досвід студентів під час вивчення курсу «Природознавство»; [54] – 

обґрунтовано напрями науково-методичної підготовки майбутніх учителів; [55] – 

проаналізовано умови ефективного здійснення науково-методичної роботи 

в закладах загальної середньої освіти. 

Апробація основних положень дослідження здійснювалася 
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на конференціях різних рівнів, зокрема, міжнародних: «Дослідницький підхід під 

час підготовки майбутніх учителів початкової школи» (Харків, 2011), «Інтеграція 

теоретичних та практичних складових у процесі вивчення педагогічних 

дисциплін» (Софія, 2012), «Методична підготовка молодого вчителя в історії 

педагогічної думки» (Прага, 2012), «Система самоосвіти молодого вчителя у 70–

80-х рр. ХХ ст. (Перемишель, 2013), «Форми роботи педагогічного колективу 

школи з молодими вчителями (70–80-ті роки ХХ ст.)» (Софія, 2013), «Створення 

фахового освітнього середовища як умова ефективної науково-методичної роботи 

педагогів» (Харків, 2013), «Методична підготовка майбутніх учителів на заняттях з 

методики викладання природознавства» (Полтава, 2016), «Підготовка майбутніх 

учителів до методичної діяльності у початковій школі» (Шеффілд,  2016); 

усеукраїнських: «Дослідницький компонент у підготовці майбутнього вчителя» 

(Харків, 2010), «Створення фахового освітнього простору як умова підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти» (Харків, 2011), 

«Проблеми та перспективні тенденції розвитку методичної роботи в умовах 

модернізації освіти» (Харків, 2012), «Самоосвіта молодого вчителя як актуальна 

науково-педагогічна проблема» (Харків, 2012), «Форми методичної роботи 

з молодими учителями у 50-ті роки ХХ ст.» (Харків, 2013), Управління розвитком 

дидактико-методичної компетентності молодого учителя (Харків, 2014), 

«Методологічні принципи організації методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в умовах сучасного вищого навчального закладу» (Харків, 2015); 

«Саморозвиток і самовдосконалення майбутніх учителів у процесі реалізації 

методичної підготовки (Харків, 2017); регіональних: «Проблеми адаптації молодого 

вчителя до педагогічного колективу» (Харків, 2011), «Педагогічна культура 

молодого вчителя як актуальна історико-педагогічна проблема» (Харків, 2012), 

«Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя через самоосвіту» 

(Харків, 2012), «Інноваційна педагогічна діяльність як рушійна сила розвитку науки 

і освіти України» (Харків, 2012), «Педагогічна практика як складова професійної 

підготовки майбутнього вчителя-вихователя» (Харків, 2013), «Методична підготовка 

молодого вчителя в історії педагогічної думки», (Харків, 2014), «Умови 
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ефективності та перспективні тенденції розвитку науково-методичної роботи 

в загальноосвітніх навчальних закладах» (Харків, 2017), «Науково-методична 

підготовка майбутніх учителів як складова професійної майстерності» 

(Харків, 2017), а також на засіданні «круглого столу» «Створення фахового 

освітнього простору через діяльність навчально-наукового центру як умова 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти» для 

заступників директорів шкіл із науково-методичної роботи, методистів педагогічних 

закладів вищої освіти Східного регіону (Харків,  2013). 

Основні результати й висновки виконаної роботи доповідалися, 

обговорювалися й дістали позитивну оцінку на засіданнях: кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту (протокол № 7 від 17.01.2018), кафедри 

природничих дисциплін (протокол № 6 від 26.01.2018), науково-методичної 

та вченої рад Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради (2015–2018); спеціалістів, методистів 

початкової освіти «Перспективні тенденції розвитку методичної роботи в умовах 

модернізації освіти» (Харків, 2012); випускників педагогічних навчальних 

закладів і молодих учителів «Молодий учитель: актуальні проблеми, досвід, 

перспективи удосконалення фахової майстерності в умовах модернізації освіти» 

(Харків,  2014); науково-педагогічних працівників Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

та вчителів початкової школи м. Харкова й області «Концептуальні засади 

реформування початкової ланки освіти» (Харків,  2016). 

Кандидатська дисертація на тему «Диференційований контроль 

навчальних досягнень учнів основної школи» зі спеціальності 13.00.09 – теорія 

навчання була захищена 2008 р., її матеріали в тексті докторської дисертації 

не використовувалися. 

Публікації. Основні наукові положення та результати дослідження відбито 

в 55 працях (із них 45 – одноосібні), серед яких: 1 монографія (одноосібно), 

2 навчально-методичні посібники (у співавторстві), 2 брошури методичних 

рекомендацій, 2 авторські навчальні програми спецкурсів; 25 статей у провідних 
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наукових виданнях, із них у вітчизняних фахових виданнях – 21 (4 статті – 

у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз), 4 статі 

у зарубіжних наукових періодичних виданнях; 23 (із них 8 – у співавторстві) – 

у збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, чотири розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел 

(699 найменувань, із них 20 – іноземними мовами), 12 додатків (на 58 сторінках). 

Робота містить 15 таблиць (на 10 сторінках), 8 рисунків (на 5 сторінках). 

Загальний обсяг дисертації становить 506 сторінок, із них обсяг основного 

тексту – 384 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

1.1. Історико-гносеологічні аспекти методичної підготовки майбутніх 

учителів 

 

Педагогічна складова професії вчителя, його методична підготовка завжди 

була однією з найважливіших соціально-педагогічних проблем, яка й донині 

залишається актуальною. Ефективність її розв’язання залежить від здатності 

вчителя адекватно оцінити свою професійну діяльність, якість якої ґрунтується на 

методичній підготовці. 

Історико-педагогічне дослідження проблеми методичної підготовки 

майбутніх учителів дає можливість знайти витоки її становлення й розвитку, 

виявити провідні науково-методичні підходи до її реалізації як цілісної системи, 

а також визначити найбільш оптимальні організаційні форми та шляхи 

її вдосконалення в умовах оновлення сучасної освіти. 

Ураховуючи вищезазначене, досліджено динаміку розвитку як методичної 

роботи з молодими вчителями, так і процес методичної підготовки майбутніх 

освітян на тлі історичного руху та взаємодії із педагогічним середовищем, 

у соціальному просторі та часі, зважаючи на модифікації освітніх систем 

і найважливіші чинники впливу на систему методичної підготовки фахівців. 

Теоретичні та практичні надбання педагогів минулого можуть слугувати 

орієнтиром для здійснення методичної роботи, перш за все, з молодими 

вчителями в сучасних закладах загальної середньої освіти, і є підґрунтям для 

створення на цій основі системи методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічному ЗВО. 

Підвалини проблеми методичної підготовки вчителя було закладено 

як зарубіжними, так і вітчизняними педагогами. Історико-педагогічний аналіз 
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дозволив знайти витоки зазначеної проблеми ще в період виникнення давніх 

царств (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай), де основними вчителями і носіями 

знань були жерці. Кількість освічених людей на той час була дуже мала, 

в основному це знатні люди, однак поступово починають виникати зачатки 

перших шкіл і вчительського прошарку [519]. 

Цю думку можна проілюструвати за допомогою стародавніх китайських 

хронік, що дійшли до наших днів. У них згадується про те, що в XX ст. до н. е. 

в країні існувало відомство, яке призначало на посади вчителів наймудріших 

представників суспільства та керувало справами освіти народу. 

Першим професійним педагогом Піднебесної (сучасними словами, 

у глобальному суспільстві), у віці трохи більше 20 років, прославився 

давньокитайський філософ Конфуцій, головна праця якого – «Лунь-юй» («Бесіди 

і судження») була складена його учнями за матеріалами висловлювань і бесід 

учителя [226]. Ця робота містить основні думки щодо деяких засад професійного 

становлення майбутнього вчителя, вимоги до нього, у трактаті втілені педагогічні 

ідеї та настанови, що мають значення для теми дослідження. Наприклад, 

у афоризмі «Той, хто, звертаючись до cтapого, здатний відкривати нове, гідний 

бути вчителем-наставником» (II, 11) розкривається суть наставництва. 

Як справжній педагог-наставник Конфуцій не прагнув бути до кінця 

зрозумілим своїми учнями, він лише хотів, щоб його приклад як учителя, який 

вирішив принести свої знання справі служіння людям, закарбувався в їхній 

пам’яті [363]. 

На думку сходознавця О. Маслова, Конфуцій як учитель, був дуже 

вимогливий до своїх учнів, був їм прикладом, постійно намагався «підтягувати» 

їх до свого рівня [322, с. 100–115], як наставник він намагався бути зразком для 

своїх учнів. Аналіз розмов Конфуція з учнями доводить, що найдавнішим 

напрямом методичної підготовки вчителя є наставництво. Особистий приклад 

учителя він розглядав як важливий і ефективний метод виховання й навчання, 

наголошував на важливості керівної ролі педагога. У настановах Конфуція можна 

знайти витоки щодо становлення вчителя, його самоосвіти. Так, у висловлюванні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://lib.rus.ec/b/189918/read#t1
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«Не радісно ль вчитися й постійно домагатися досконалості?» (I, 1) – вчитель 

запитує за формою, але стверджує, по суті, у першій же фразі, з якої стає 

очевидним, що саме вчительська професія вимагає постійного вдосконалення, 

бо освіта знаходиться в безперервному розвитку. Актуальною залишається його 

думка щодо вивчення педагогічного досвіду : «Навіть якщо мені зустрінуться три 

людини – і в них неодмінно знайдеться чому повчитися. Візьму те, що є в них 

доброго, і буду цього дотримуватися. А на тому, що є в них поганого, постараюся 

себе виправити» (II, 22) [226]. 

Тема навчання – це перша тема, заповідана Конфуцієм; на його думку 

навчання означає самовдосконалення, як процес «вбирання» всього того кращого 

що було в минулому. Аналіз ідей і настанов Учителя дозволяє припустити, 

що Конфуцій розумів навчання значно ширше ніж як процес становлення людини, 

а такий процес не може закінчитися, поки людина живе. Він зазначав, що вчитися 

треба завжди й скрізь, не соромлячись вчитися навіть у перехожого 

і простолюдина. Серед найактуальніших настанов для майбутніх учителів можна 

вважати таку: «Знайдіть роботу, в яку закохаєтесь, і вам більше не доведеться 

трудитися жодного дня в житті» (або інший переклад «знайди собі справу до душі 

і жодної хвилини в житті ти не будеш працювати») (II, 22) [226]. Зрозуміло, 

що мова йде про роботу за покликанням, а для вчительської професії це має 

особливе значення, бо праця вчителя вимагає не тільки всебічних знань, 

але й мудрості, щирості, любові до дітей та своєї професії. 

Безумовно, Конфуцій може бути прочитаний по-різному, залежно від того, 

якої точки зору спочатку дотримується читач, але його вчення є не тільки 

набором моралізаторських настанов і правил поведінки, це абсолютно живе 

й цілісне вчення, яке має педагогічну спрямованість. Аналіз його настанов і ідей 

дає підстави стверджувати, що засади методичного зростання майбутнього 

вчителя, цілком можливо, було покладено Конфуцієм, а окремі положення 

Великого Вчителя можна розглядати як методичні поради. 

Проблема професійного становлення педагога привертала до себе увагу 

протягом усієї історії розвитку педагогічної науки й завжди була актуальною. 
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Як відомо, перші освітні теорії виникли в  часи античності в надрах філософії, 

що знайшло практичне втілення у викладацькій діяльності та наукових ідеях 

Арістотеля, Демокрита, Квінтіліана, Платона, Сократа, Цицерона. Так, головним 

методичним досягненням Сократа можна назвати діалектичну суперечку, яка 

сприяє пізнанню істини за допомогою питань, аргументованої діяльності, бесіди, 

які він пропонував як наставник. Його вчення про «майєвтику», що в перекладі 

означає «повивальне мистецтво», полягає у виявленні прихованих у людини знань 

за допомогою майстерних навідних питань. Сократ намагався формулювати перед 

співрозмовником проблему й у такий спосіб спонукати його до самостійного 

пошуку шляхів її розв’язання (знаходження істини), із цією метою він 

використовував метод філософствування – майєвтику, яка передбачала 

постановку навідних питань. На думку філософа, справжній учитель не дає готові 

знання, а лише вказує шлях до істини, саме тому своїми питаннями 

та запереченнями Сократ намагався навести співрозмовника на правильні 

висновки й рішення [645]. 

Зазначена сократівська методика й досі не втрачає своєї актуальності, 

є вершиною педагогічної майстерності вчителя, бо дає можливість учителю 

перетворюватися з наставника, ментора, передавача знань у вченого, який 

поєднує в собі педагога-експериментатора, теоретика й практика, керівника 

дитячого колективу, тонкого психолога-вихователя, ідеального оратора. 

Ораторське мистецтво або «красномовство», як основа педагогічної майстерності, 

для багатьох педагогів сучасності є найслабкішим місцем у їх спілкуванні 

з учнями та їхніми батьками, колегами [404]. 

Слід зазначити, що засновником античної риторики науковці вважають 

Арістотеля, який розглядав ораторське мистецтво підкреслюючи його етичні 

й естетичні функції. Як засновник і керівник навчального закладу в Афінах 

(Лікей) він обґрунтовує велике значення діяльності у вихованні та навчанні. 

На його переконання, усе життя людини повинно носити діяльний характер; 

піднімає проблему методів і засобів навчання. У своїх творах він підносить 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
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наставника на найвищий щабель у суспільстві, надає рекомендації щодо 

сімейного виховання тощо [645, с. 33–38]. 

В історії розвитку педагогічної думки важливе місце займає робота 

М. Квінтіліана, автора першої спеціальної педагогічної праці «Повчання 

оратору», яка заклала основи дидактики й методики, педагогічної майстерності, 

у ній знайшли відображення й деякі загальнопедагогічні проблеми. Він формулює 

низку вимог до вчителя, визначає проблему наставництва. Квінтіліан прагнув 

підсумувати й теоретично обґрунтувати досвід роботи вчителів шкіл античного 

світу. Його педагогічні твори мали вплив на розвиток педагогічної думки в епоху 

Відродження [90, с. 96–112; 404]. 

У наступному історичному періоді відбувалося формування станової 

ієрархії феодального суспільства, тому в середні віки педагогами, як правило, 

були священики, монахи, хоча в міських школах, університетах ними все частіше 

ставали люди, які одержали спеціальну освіту. У середні віки педагогічна теорія 

втратила прогресивну спрямованість античних часів, а ідеї філософів-богословів 

мали релігійне забарвлення й були пронизані церковною догматикою. Цілком 

зрозуміло, у вчителів були відсутні елементарні методичні знання, 

а це призводило до того, що вони «втовкмачували» знання в голови учнів 

за допомогою фізичних покарань. 

Аналіз спадщини педагогів з проблематики фаховості вчителя свідчить про 

те, що до першої третини X ст. у деяких країнах вчителів взагалі будо дуже мало, 

наприклад, у кожній візантійській школі був один учитель (пайдатес або 

дідаскол), який навчав усім предметам, а допомагали йому кілька кращих учнів – 

репетиторів (екрітуа). Викладачі того часу також об’єднувалися у професійні 

гільдії, думка яких обов’язково враховувалася при призначенні нових учителів 

[404; 645]. 

На межі ХІ–ХІІ ст., у зв’язку зі стрімким зростанням і розвитком 

середньовічних міст, у суспільстві виникла потреба в освічених громадянах, 

які б уміли укладати ділові папери, працювати в органах місцевого 

самоврядування, що спонукало до створення шкіл, які будувалися на кошти 
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приватних осіб і фінансово не залежали від церкви, оскільки існували вони 

на внески учнів, як платню за навчання. Викладачів таких шкіл називали 

магістрами [645, с. 33–38]. 

У зв’язку з економічним розвитком Європи в ХІІ–ХІІІ ст., необхідністю 

поширення знань складалася така форма вищих навчальних закладів, 

як університети (від лат. «unіversіtas – сукупність). Це були об’єднання учнів, 

бакалаврів, магістрів чи докторів-майстрів. Ссередньовічна освіти дотримувалася 

постулата «навчаючи вчитися», а університетська вчена спільнота вважал, 

що сьогоднішній учень – завтра вчитель [404]. 

У давньоруській ранньофеодальній державі значний вплив на професійне 

становлення вчителів мало становлення книжкової системи навчання 

та отримання освіти в Константинопольському університеті, після закінчення 

якого надавали звання філософа, тобто вчителя, викладача [15, с. 167]. Після 

закінчення університету студент починав педагогічну діяльність, він ставав 

помічником магістра, який проводив заняття у формі диспуту, під час якого він 

виконував роль відповідача. Результатом його педагогічної діяльності було 

складання іспиту на ступінь ліценціата. Проведення першої лекції в новій якості 

давало йому можливість стати магістром. Протягом ще двох років молодий 

викладач навчав студентів, але й навчався сам. Отже, у двадцять один рік у нього 

починалась кар’єра магістра, а позаду – шість років навчання різним наукам 

в університеті. Якщо магістр мав стаж дворічної викладацької діяльності, йому 

паралельно вони мали можливість опановувати дисципліни «старшого» 

факультету, де існували певні правила іспитів, вікові обмеження. Після успішного 

складання екзаменів вони одержували ступінь магістра за різним фахом 

(медицини, теології, права тощо). Але для навчання теології вчителю мало 

виповнитись 34 роки, і щоб цьому передувало вісім років навчання [272, с. 373]. 

Отже, вищезазначений період середньовіччя в професійному становленні 

вчителів характеризується тенденцією до наставництва, що сприяло загальній 

установці на цінність навчання й виховання. Головною рисою тогочасного 



26 

вчителя була енциклопедичність, підкріплена віртуозним знанням тексту Святого 

Писання й правил формальної логіки Арістотеля. 

Але в надрах феодалізму в XIV–XVII ст. поволі зароджувалися елементи 

нових підходів до навчання, набули широкого визнання педагогічні переконання 

Арістотеля, Квінтіліана, Платона, Сократа, Цицерона щодо професійної 

підготовки вчителя, які набули свого подальшого визнання й розвитку освіти 

і науки в творах учених, просвітителів. 

В епоху Відродження й Реформації педагогічна думка збагатилася творами 

і педагогічною практикою багатьох педагогів-гуманістів (М. Монтень, Т. Мор, 

Ф. Рабле, Е. Роттердамський, В. Фельтре та ін.), які заклали підвалини 

гуманістичної педагогіки (висували нові педагогічні ідеали, шукали адекватні 

їм механізми щодо освіти). Створені в цей період єзуїтські школи 

характеризувалися високим рівнем викладання, тому проблемі підготовки 

вчителів приділялась велика увага. Єзуїти вперше запровадили систематичну 

підготовку вчителів, якими ставали виключно члени ордену. По закінченні освіти 

в єзуїтських колегіумах найбільш надійним студентам дозволялося викладання 

в молодших класах, однак їм висувалася така вимога як ведення педагогічного 

щоденника. Їх уроки та щоденники розбиралися на зборах усіх учителів, аналіз 

робили більш досвідчені викладачі, які нерідко відвідували їхні уроки. 

По завершенню певного періоду (декілька років) пробного викладання молоді 

педагоги завершували богословську підготовку й мали можливість викладати 

в старших класах [639, с. 102–103; 676, с. 265]. 

Таким чином, упродовж XV – середини XVII ст. місце священика-вчителя 

в початковій школі поступово займає професійний вчитель.  

В епоху капіталізму, у зв’язку з розвитком шкільної справи, професія 

вчителя стає масовою, педагоги займають штатні посади в численних школах 

і училищах різних типів. Епоха Нового часу відзначена творчістю зарубіжних 

педагогів, які увійшли до числа класиків : вони намагалися розв’язувати проблеми 

не тільки науки про виховання й освіту, але й фахової підготовки вчителя. 
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Серед зарубіжних освітян велику увагу щодо методичної складової фахової 

підготовки вчителя та професійного становлення молодого вчителя приділяли 

Й. Гербарт, А. Дістервег, Я. Коменський, Й. Песталоцці, С. Френе, А. Фер’єр 

та ін. 

Так, у ХVІІ столітті Я. Коменський сформував новий погляд на вчителя : 

«…найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями...», ця професія 

«найпочесніша під сонцем» [218, с. 382–439]. 

Слід зазначити, що до цього часу ніхто з відомих освітян не підносив так 

високо професію вчителя, але великий педагог висував і певні вимоги до неї, 

наголошував, що самі вчителі повинні сприяти цьому. Саме тому в багатьох 

працях Я. Коменський сформулював низку вимог до вчителя, серед яких можна 

виокремити ті, що мають відношення до методичної складової професії. Так, 

учитель має знати, чому повинен учити учнів; навчати тому, що сам знає і може, 

а також мати бажання навчати інших, підняти її до світла. 

Більшість педагогічних робіт Я. Коменського містять роздуми про вчителя, 

а в праці «Всезагальна рада про виправлення справ людських» (початок 

написання не пізніше 1644 р.) є частина «Пампедія», яка має спеціальний розділ, 

присвячений професії вчителя, вимог до неї (Глава VII. Пандидаскалія, або про 

універсальних вихователів розумів, пампедичних наставників, здатних навчати 

усіх, усьому, усебічно; яка необхідність у них і які до них вимоги: 

16. Проблема VI. Навчати всебічно, 27. Проблема XVII. Навчати так, щоб 

неможна було не зрозуміти все, чому навчають) [218, с. 382–439]. Я. Коменський 

називає вчителя «всеучітель», «пампедичний наставник». На його думку, педагог 

повинен добре знати цілі, засоби, методи своєї професії в дусі ідей пансофії. Він 

зазначає: «Что означає все-учитель? Це учитель пансофії, який уміє учити усьому 

людей, що і призводить до вдосконалення людської сутності (природи) заради 

того, щоб люди стали всебічно досконалими» [295, с. 144]. 

Однак єдиних підходів до змісту й методів навчання на той період не було, 

навчання цілком залежало від майстерності вчителя, його бажання донести знання 

дітям. Отже, дидактичні положення та методичні вимоги Я. Коменського 
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до навчального процесу, а отже й учителя, можна вважати засадами системи 

методичної підготовки вчителів. Так, педагог наголошує, що вчитель повинен 

володіти педагогічною майстерністю й любити свою справу, будити самостійну 

думку учнів, готувати з них діяльних людей, зазначав про необхідність точних 

приватних методик із окремих шкільних дисциплін. 

Соціальну роль учителя переосмислив Й. Песталоцці, який наголошував, 

що успішне виховання молоді вимагає професійно підготовлених педагогів [645, 

с. 276–323]. 

Серед ідей, висунутих Й. Гербартом, слід наголосити на постійній 

самоосвіті вчителя, звільненні його від рутинних прийомів викладання, 

важливості творчої праці; самостійності педагогічного мислення [645, с. 324–352]. 

А. Дістервег, як засновник педагогічної освіти в Німеччині, також 

висловлював вимоги до вчителя, які у 1827 р. було опубліковано в журналі 

«Рейнські листки для виховання з особливою увагою до народної школи». 

У статтях журналу викладено роздуми про вчителя, значення його особистості, 

фахової самосвідомості, зазначаються професійні вимоги до нього («Про 

самосвідомість учителя», «Про учительську освіту» тощо). Автор наголошував 

на тому, що вчитель здатний виховувати й навчати, до того моменту, доки сам 

працює над своїм професійним удосконаленням. Серед більшості творів 

А. Дістервега, спрямованих на вчительство, великого значення набула праця 

«Керівництво до освіти німецьких учителів», друга частина якої була 

підготовлена за участі групи вчителів шкіл і викладачів учительських семінарій 

і містить статті методичного характеру. У роботі є багато важливих порад 

і рекомендацій для вчителів щодо самоосвіти, удосконалення своєї діяльності, 

систематичного вивчення педагогіки і методики [123; 124, с. 4, 74, 124, 136–203]. 

На межі ХІХ–ХХ століть у різних країнах виникли нові навчальні заклади, 

у зв’язку з чим, необхідно було узагальнити досвід їх методичної роботи. Так, 

зусиллями А. Фер’єра було опрацьовано теоретичні основи педагогічної 

діяльності цих навчальних закладів, як результат такої роботи в 1899 році 

в Женеві засновано теоретико-методичний центр («Міжнародне бюро нових 
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шкіл»), у якому до 30-х років ХХ ст. опрацьовувалися різні напрямки нової 

педагогіки. Такий теоретико-методичний центр визначав загальні вимоги 

до «нових шкіл», сприяв вивченню й узагальненню методичних досягнень 

учителів, їх розповсюдженню, упровадженню методичних здобутків освітян 

у процес підготовки майбутніх учителів [207, с. 431–436]. 

Протягом 20–30-х років ХХ ст. тривало формування педагогічної системи 

С. Френе, а 1927 р. сформовано об’єднання вчителів початкових класів, 

які поділяли його погляди. Невдовзі його перетворили на Інститут сучасної школи 

з виробництва та розповсюдження навчальних матеріалів. За ініціативи С. Френе 

було засновано Міжнародну федерацію прихильників «Нової школи», щорічно 

вчителі збиралися на конгреси, а влітку проходили стажування. Під час таких 

заходів досвідчені педагоги знайомили вчителів-початківців із специфікою 

роботи. Він підкреслював першорядне значення вчителя, який опанував 

раціональну педагогічну методику [84]. 

Отже, видатні філософи, педагоги-класики багато зробили для розв’язання 

проблеми підготовки вчителів, заклали її підвалини. 

В Україні за часів козаччини склалася певна система освіти: початкова, 

середня й вища ланки. «У цей період існувала досить струнка система освітніх 

закладів: братські школи, Острозька й Києво-Могилянська академії, колегіуми 

в Чернігові, Переяславі, Новгороді-Сіверському й Харкові, монастирські, 

парафіяльні, полкові, січові школи. У створених Братських школах (1580) 

рішення про прийом на посаду дидаскала виносилося на зборах братства, до них 

висувалися високі вимоги як професійні, так і моральні. Кожен кандидат 

на займану посаду повинен був представити братству в усній або письмовій формі 

свій план навчання, якщо рада братства знаходила задовільним запропонований 

план навчання і відповідним завданням школи, то брала претендента на посаду 

вчителя» [103, с. 153]. 

Значну роль у розвитку вітчизняної освіти, науки і культури відіграла 

діяльність Петра Могили, якого не задовольняли кадри лише з братських шкіл 

(не зважаючи на те, що до вчителів братство висувало високі професійні вимоги). 
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Він дбав про підготовку педагогів, котрі могли б стати на рівні західних шкіл. 

Педагогічні роздуми П. Могили було спрямовано на такий напрям діяльності 

вчителів як вивчення питання організації навчального процесу, форм, змісту 

й методів навчання в заснованому ним колегіумі. 

Послідовник П. Могили Ф. Прокопович закликав наслідувати найкраще 

в інших народів, високо цінував i використовував у своїй діяльності принцип 

сумніву й заперечував сліпу віру в догми й авторитети в науці, був одним 

із прихильників відходу вiд схоластичних методiв викладання [102]. 

Одним із перших в українській педагогіці звертається до особистості 

вчителя Г. Сковорода, який надавав великого значення підготовленості вчителя, 

його освідченості. На його думку, педагог добре виконуватиме свої обов’язки 

тоді, коли сам матиме «спорідненість» до вчительської діяльності, до місії 

наставника молоді. Мислитель висував певні вимоги до вчителя, давав поради, 

наприклад, як працювати з книгою (короткі виписки, замітки). Педагог-мислитель 

порушує питання значення самостійності в навчанні, бо саме це стимулює 

людину до спостережень і роздумів. Звертаючись до особистості вчителя, 

наголошував на тому, що через самоосвіту можна стати майстром своєї справи: 

«Довго сам учись, якщо хочеш учити інших» [516, с. 445]. Його поради можуть 

бути заповітом (методичними рекомендаціями) поколінням майбутніх учителів, 

і мають стати серцевиною їхньої самоосвіти, а отже, методичної підготовки 

і діяльності. 

На розвиток педагогічної думки України також вплинула педагогічна 

діяльність О. Духновича, яка полягає в тому, що дидактико-методичні питання 

педагогіки він розглядає на демократичних і прогресивних принципах тодішньої 

європейської педагогічної думки. Теоретична спадщина й досвід практичної 

діяльності О. Духновича вважаються методичною скринькою саме для майбутніх 

і молодих учителів. Вершиною його педагогічної творчості є написання першого 

підручника з теорії та практики навчання й виховання молоді «Народній педагогії 

на користь училищ і вчителів сільських шкіл» (1857). За написання цього твору 
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просвітитель взявся з причини відсутності обґрунтованої теорії та практики 

з навчання дітей і підготовки вчителів, що ускладнювало навчальний процес. 

За цієї причини більшість учителів, не маючи належних педагогічних 

і методичних знань для роботи з учнями, під час їх навчання спиралися 

на учительську інтуїцію. При написанні свого твору О. Духнович спирався 

на власний досвід, і подав систематизовані педагогічні й методичні знання 

у вигляді підручника для вчителів [136]. 

Бурхливе зростання земських шкіл в 60-і роки XIX ст. вимагало великої 

кількості вчителів для роботи в них, однак навчальних закладів з підготовки 

педагогів було недостатньо, тому вчителювали в земських школах нерідко особи, 

які ледве самі вміли читати і писати. Саме тому й виникла потреба в педагогічних 

кадрах і вдосконаленні навчально-виховного процесу на основі нової методики 

та дидактики. Інспектори й керівники закладів здійснювали пошуки осіб, здатних 

до педагогічної праці, надавали їм практичну допомогу. Отже, із цього часу 

починається систематична робота з методичної підготовки вчителів. 

Вимоги до спеціальної професійної підготовки вчителів у вітчизняній 

педагогіці висували М. Корф, М. Пирогов, К. Ушинський, Ю. Федькович. Саме 

вони здійснили перші кроки з її упровадження, пропаговані ними ідеї 

активізували педагогічну думку, орієнтували її на завдання й умови 

безперервного виховання й освіти людини. 

Так, М. Пирогов розглядав проблему професійного становлення вчителя 

всебічно, висував вимоги їхньої належної підготовки та перепідготовки, уважав, 

що вони повинні завжди дбати про підвищення свого методичного рівня, 

обмінюватися досвідом роботи. Як попечитель навчального округу він сприяв 

перетворенню «Циркулярів попечителя» у педагогічний журнал, в організаційний 

і методичний центр місцевого педагогічного руху, що сприяло широкому обміну 

досвідом, збуджувало дух творчого змагання в учителів. Однією з ранніх форм, 

які сприяли зростанню професійного рівня вчителів, стають педагогічні ради, 

що створювалися при кожній гімназії Статутом 1828 року. М. Пирогов зробив 

значний внесок у поліпшення роботи педагогічних рад гімназій, розширив коло 
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питань, які обговорювалися на цих радах, а саме: 1) зміст і методи навчання; 

2) науковість навчання; 3) заходи збудження й підтримки уважності тощо. 

Педради вчителів збиралися, принаймні, раз на місяць для обговорення 

й перевірки різноманітних методів і прийомів викладання, яких дотримувався 

кожний вчитель; було розширено зміст обговорюваних питань, уведено доповіді 

й обмін думками з дидактичних питань («Про методи викладання», «Завдання 

вчителя в школі») [429, с. 90–111]. М. Пирогов усіляко заохочував методичні 

знахідки вчителів, рекомендував взаємне відвідування уроків, як основних 

методичних заходів, де відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових 

методичних надбань, актуальних питань методики викладання предметів. На його 

думку, без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо здійснити поширення 

й упровадження передового педагогічного досвіду. «Какъ же можно это доказать 

иначе, какъ не пригласивъ товарищей на свой урокъ и не убѣдивъ ихъ на самомъ 

опытѣ или посѣтивъ лекціи своего товарища и сравнивъ его способъ преподаванія 

съ своимъ собственнымъ?» [430, с. 643]. 

М. Пирогов був переконаний у тому, що головний успіх у навчанні дітей 

залежить не від статусу навчального закладу чи навчальних програм, а від рівня 

професійної підготовки вчителя, тож учителі повинні мати ґрунтовну 

як теоретичну, так і практичну підготовку. 

Близькими до ідей М. Пирогова можна зазначити ідеї П. Юркевича, який 

також наголошував, що вчитель повинен мати ґрунтовні теоретичні знання, 

спиратися на власний досвід, вивчати здобутки колег [669]. 

Особливу увагу питанню професійної підготовки вчителя в середині 

XIX століття приділяв К. Ушинський, відводячи йому відповідальну роль 

у суспільстві. Так, у статті «Про користь педагогічної літератури» (1857) він 

намагається підняти авторитет учителя, залучає до роботи талановитих педагогів, 

формулює основні вимоги до нього. Зокрема, велике значення він надавав 

педагогічній і методичній підготовці, уважаючи, що спеціальні педагогічні знання 

потрібні вчителю для розвитку розумових здібностей дітей і підвищення їхньої 

уваги. Педагог наголошував на тому, що одних теоретичних знань учителю 
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недостатньо, необхідно опанувати практичним мистецтвом викладання, одержати 

навички в педагогічній роботі. Учитель не повинен обмежуватися отриманими 

знаннями, важливо розвинути в ньому здатність і готовність до постійного 

збагачення й поглиблення науково-педагогічного кругозору, оскільки він може 

успішно навчати учнів доки професійно вдосконалюється. К. Ушинський 

стверджує, що справжній учитель, – це той, хто постійно ознайомлюється 

з найновішою педагогічною літературою, підвищує і вдосконалює свою 

кваліфікацію, професійну майстерність, оскільки саме життя завжди ставило 

на порядок денний проблему безперервної педагогічної освіти: професійний 

саморозвиток і самоосвіту педагога, навчання впродовж життя [623, с. 9–26]. 

К. Ушинський зазначає про саму істотну проблему в справі народної освіти 

середини XIX ст., ваду хороших наставників, спеціально підготовлених 

до виконання своїх обов’язків, але між тим педагог підкреслював: «Який 

вихователь, навіть якщо він найзакореніліший рутинер, не скористується порадою 

педагога більш досвідченого або відмовиться дати розумну пораду колезі-

початківцю?» [624, с. 15–41; 625, с. 42–68]. На переконання педагога, порада 

спрямовується на передачу думки, виведеної з досвіду, а не на передавання 

самого досвіду. 

Невдоволений системою підготовки вчителів того часу, він підготував 

«Проект учительської семінарії», згідно з яким у семінарії майбутні вчителі, 

мають не тільки вивчати обов’язкові навчальні дисципліни, але й отримувати 

ґрунтовну практичну підготовку. Велику увагу педагог приділяв проблемі 

вдосконалення педагогічних знань й умінь народних учителів, підвищенню 

їх кваліфікації, пропонуючи проведення для них при семінаріях педагогічних 

заходів (курсів, щорічних лекцій із педагогіки та психології), а також він 

позитивно ставився до проведення педагогічних нарад, зборів, учительських 

з’їздів [623, c. 9–26]. 

У підготовці вчителя К. Ушинський значну увагу приділяв педагогічному 

та методичному напряму визначення майбутніми вчителями мети навчання 
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й виховання, що в педагогічній діяльності буде сприяти формуванню умінь 

і виробленню навичок керівництва й управління цими процесами [164, с. 35]. 

Педагог запроваджує річне стажування вчителів-початківців після 

завершення навчання в семінарії. Під час стажування молодим фахівцем 

опікувався педагог семінарії (наставник), який надавав консультації, до нього він 

звертався за порадами, необхідною літературою, методичною літературою тощо. 

Лише після стажування випускники отримували кваліфікацію вчителя народної 

школи. 

К. Ушинський висловлює тверде переконання в тому, що одним 

із найважливіших якостей учителя є знання, і не тільки навчального предмета, 

а й спеціальні педагогічні. На його думку, природні виховні таланти, які самі 

прокладають собі дорогу, зустрічаються рідко, тому він розробив питання про 

різні форми та зміст спеціальної підготовки вчителя. Він не прагнув дати 

майбутньому вчителеві педагогічні рецепти на всі випадки життя, розуміючи 

нездійсненність і марність цього завдання, він указував на те, що педагогічна 

робота – діяльність творча, що відбувається за обставин нескінченно 

різноманітних [623, 625]. 

Крім вищезазначеного, справі вдосконалення майстерності педагогічних 

кадрів в XIX ст. слугували з’їзди, конференції, наради, семінари, на яких 

основними були питання підвищення рівня знань учителів, методи й прийоми 

викладання й виховання. Так, методична робота послідовно починає 

супроводжувати педагогічну практику. 

Суттєвий внесок у розв’язання проблеми методичної підготовки вчителя 

зробив М. Корф, який наголошував на основному завданні вчительських 

семінарій : підготувати досвідчених і розвинених вчителів вихователів. На його 

думку, кожен учитель семінарії повинен бути в методичному плані зразком, 

близько знайомим зі справою навчання [230, с. 241–389]. Двічі на рік він виїздив 

до шкіл, відвідував і ретельно аналізував уроки, давав учителям практичні поради 

щодо підвищення рівня своїх педагогічних знань і якості уроків, сам проводив 

уроки та наочно демонстрував учителям, як залежно від змісту уроку слід 
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користуватися тими або іншими передовими методами й прийомами навчання 

й виховання, забезпечував обмін досвідом, формування педагогічної майстерності 

та методичного мислення вчителів. 

Підготовці вчителів для початкових земських шкіл з трирічним курсом 

навчання (де заняття проводив один педагог одночасно в трьох класах) М. Корф 

віддавав багато сил, розроблюючи плани занять і методики проведення занять, 

а також сам проводив уроки, ділився досвідом своєї роботи в школі, про 

що свідчать публікації журналів «Вісник Європи», «Учитель», «Сім’я і школа», 

«Народна школа», «Російська думка». Він листувався з учителями, видатними 

діячами народної освіти, у такий спосіб відбувався і обмін досвідом, і самоосвітня 

методична діяльність вчителів. 

За М. Корфом, сутність професійної підготовки вчителів пов’язана 

з формуванням у них педагогічної майстерності шляхом передачі досвіду. На його 

думку, при виборі народного вчителя головним критерієм мають бути не наявні 

в нього знання, а здатність до навчання. У своєму маєтку в Олександрівському 

повіті Катеринославської губернії Микола Олександрович створив своєрідну 

педагогічну Мекку, куди стікалася молодь навіть з дуже віддалених губерній. Він 

особисто перевіряв їхні знання, роз’яснював теоретичні основи навчання, давав 

для них зразкові уроки в школі, складав докладні програми з кожного предмета 

[423; с. 395–500]. 

Під час дослідження встановлено, що розпочате в 60-ті роки ХІХ ст. 

перетворення шкільної системи неминуче висувало на перший план проблему 

педагогічних кадрів. Частково цю проблему намагалися розв’язувати на з’їздах 

учителів, конференціях, педагогічних курсах, нарадах, семінарах, засіданнях 

педагогічних товариств, які проходили як у масштабах повітів, губернії, так 

і в масштабах країни. Аналіз педагогічної діяльності М. Корфа свідчить про те, 

що він, як і багато інших передових діячів народної освіти і педагогіки 

(М. Бунаков, В. Водовозов та ін.), надавав великого значення вчительським 

з’їздам, організував їх проведення. За ініціативи М. Корфа в 1870 році в селі 

Гуляйполе Олександрівського повіту відбувся перший учительський з’їзд. Такі 
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з’їзди М. Корф уважав однією з цінних форм підвищення теоретичних 

і практичних педагогічних знань і вмінь учителів [229, с. 200–209]. 

Видатний український педагог, послідовник К. Ушинського, організатор 

Харківської жіночої недільної школи, Х. Алчевська надавала великого значення 

системі методичної роботи. Так, за її ініціативи запроваджено систему 

щотижневих педрад, які проводилися у формі відкритих дебатів. Під час таких 

заходів розв’язувалися організаційно-методичні проблеми вчителів, а саме, форми 

та методи навчання, методика проведення уроків, ознайомлення з педагогічними 

й методичними інноваціями тощо [646, с. 101–102]. 

Х. Алчевська спонукала своїх колег до ведення педагогічних щоденників, 

з метою аналізу та оцінювання їх педагогічної діяльності, обміну професійним 

досвідом, надання методичної підтримки молодим педагогам, фіксації 

систематичних спостережень за навчанням учениць, вивчення психоемоційної 

атмосфери, що панувала в школі [646, с. 101–102]. 

Методичні пошуки та відкриття Х. Алчевської, яка неодноразово 

підкреслювала, що вчитель повинен постійно удосконалювати свій творчий 

професійний рівень, свідчать, що навчальний процес повинен відзначатися 

застосуванням передового педагогічного досвіду, найефективніших прийомів, 

форм і методів навчання. Підсумовуючи педагогічну діяльність учителів своєї 

школи вона укладала річні звіти, у яких зазначалося про шкільне життя 

й проблеми, з якими стикалися педагоги, подавалися характеристики учнів 

і вчителів [646, с. 101–102]. 

Уперше, роботою цієї школи зацікавився М. Корф, як педагог-методист, він 

шукав відповіді на питання: «Чи існує школа насправді чи лише на папері?», «Як 

ставляться до школи учні й учителі?» Які результати виховання й навчання 

в школі?» тощо. За результатами ознайомлення із системою роботи школи, 

у праці «Наша шкільна справа», він зазначав: «…Харківська недільна школа 

зробила великий крок уперед; із школи грамотності… перетворилась у повну 

елементарну школу, яку варто відвідати кожному, хто хоче бачити на ділі 
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застосування кращих методів навчання з усіх предметів елементарного курсу» 

[230, с. 110, 137–138]. 

Отже, школа Х. Алчевської була своєрідним методичним центром 

початкової освіти дорослого населення і підлітків в Україні, а її практичні 

методичні напрацювання можна вважати значним внеском до становлення 

і розвитку методичної роботи школи та організації освітнього процесу. 

До формування методично підготовлених учителів були причетні й шкільні 

інспектори, серед яких визначимо Ю. Федьковича, який наполягав на тому, щоб 

школи мали вчителів із відповідною педагогічною освітою, закликав учительство 

займатися самоосвітою, закликав їх ніколи не зупинятися на здобутих 

у навчальних закладах знаннях, постійно вдосконалювати свою педагогічну 

майстерність, особливо на рівні своєї спеціальності. Педагог мріяв про нове 

покоління педагогів, поважно ставився до працьовитих і ерудованих учителів. 

Працюючи на посаді інспектора, Ю. Федькович невпинно піклувався про 

підвищення кваліфікації освітян шляхом відвідування курсів й шкільних 

бібліотек, де можна було б продовжувати самоосвіту, про вироблення в учителів 

педагогічної майстерності та розвиток творчості [270, с. 5; 271, с. 8]. 

Послідовник К. Ушинського М. Бунаков спонукав працівників народної 

школи до взаємного обміну своїми думками, заняттями, спостереженнями, 

дослідами й висновками з них. Свої методичні погляди педагог виклав 

у численних працях, опублікованих у різний час, головними з яких є «Шкільна 

справа. Навчальний матеріал, опрацьований на вчительських з’їздах, курсах 

за тридцять років (1872 – 1902 // 1906)», «Як я став і як перестав бути «учителем 

учителів» (1905) [66, с. 328–388; 67, с. 99–173]. 

У руслі зазначеної проблеми варто звернути увагу також і на педагогічні 

ідеї щодо самоосвіти вчителів, які продовжив М. Драгоманов. Він наголошував, 

що достатній професійний рівень учителів може бути забезпечений ґрунтовною 

фаховою підготовкою. Навіть після закінчення навчання на педагогічному 

факультеті необхідно займатися самоосвітою [131, с. 9, 25]. 
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Схожі погляди на роль педагога виявляв і Б. Грінченко, який мав 

безпосереднє відношення до проблеми методичної підготовки вчителя. 

У педагогічних працях «Мета народної школи», «Народні вчителі і українська 

школа», «На безпросвітному шляху» він порушував проблеми професійного 

вдосконалення народного вчителя, брав участь в організації вчительських курсів 

у Змієві, очолював один із гуртків. 

Практично-педагогічна діяльність Б. Грінченка спонукала його 

до наукового обґрунтування значущості професійної підготовки вчителя для 

народних шкіл у спеціальних навчальних закладах. Учителюючи в сільських 

школах, він із середини бачив складну ситуацію, у якій опинилась шкільна 

система за імперської доби, тож не міг оминути питання професійної підготовки 

вчителя. На думку Б. Грінченка, педагог повинен не лише добре знати предмет, 

а й обов’язково володіти методикою його викладання, розвивати в собі схильність 

до творчого пошуку й здатність до нових рішень, постійно оновлювати ґрунтовні 

психолого-педагогічні знання, не забувати про педагогічний такт, важливою 

рисою педагога він вважав рівень його науково-педагогічного мислення [569, 

с. 437–448]. 

Отже, у наукових працях зазначеного періоду підкреслюється важливість 

спеціальної підготовки вчителів. 

Головною метою закладів, у яких готували вчителів народної школи 

(учительські семінарії у 1860–1917 рр.), була підготовка вчителя-майстра. Але цієї 

мети не можна досягнути лише через опанування теоретичними знаннями, саме 

тому, головним завданням семінарії була належна практична їх підготовка. 

Наставники вчительських семінарій домагалися того, щоб навчальна та виховна 

робота з підготовки педагогів ставала зразком майбутньої вчительської діяльності 

[78, с. 36]. 

На думку педагогів-теоретиків М. Весселя й М. Демкова, у період XVIII –

 XIX ст. досягнення належного професійного рівня майбутніх народних учителів 

передачало отримання фрагментарних знань із різних галузей знань, пов’язаних 

з педагогічною діяльністю : психології, історії педагогіки, педагогічної 
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майстерності, педагогічної практики, педагогічного аналізу тощо. Вихованці 

семінарій за роки навчання в педагогічному закладі мали навчитися робити свої 

уроки змістовними і цікавими, що забезпечувалося такими засобами, як наочність, 

порівняння, наведення прикладів, а також жвавість та послідовність розповіді. 

У педагогічній цього періоду в науці критикувалося одноманітне й уривчасте 

викладання матеріалу, що вважалося ознакою низького рівня професійної 

підготовки вчителя [78, с. 25–44; 112, с. 42–60]. 

Отже, таким бачили педагоги того часу майбутнього вчителя народної 

школи. У 70-х роках ХIХ століття були здійснені певні кроки освітян щодо 

методичної підготовки майбутніх учителів, але, на жаль, дуже часто прагнення 

прогресивної педагогічної громадськості розходилися з реальним станом 

професійної підготовки в учительських семінаріях. 

Викладене вище дає підстави схарактеризувати XVIII–XIX ст. як період 

зародження змісту й форм методичної підготовки майбутніх учителів. Методична 

підготовка послідовно починає супроводжуватись педагогічною практикою, чому 

сприяла й справа вдосконалення майстерності педагогічних кадрів XIX ст. через 

з’їзди освітян, конференції, наради, семінари, на яких основними були питання 

підвищення рівня знань учителів, методи й прийоми викладання та виховання 

учнів. 

Висвітлення проблеми становлення й розвитку системи методичної 

підготовки вчителя знаходимо в працях П. Каптерева. На його переконання, 

підготовка вчителів повинна полягати в теоретичній площині, під час занять 

педагогічною наукою, і в практичній (у процесі підготовки, спостереження 

й проведення уроків) [190, с. 622–631]. 

Отже, аналіз наукових і літературних джерел свідчить про те, що від 

учителя в усі часи чекали передусім предметно-методичної вправності. У зв’язку 

з тим, що у другій половині ХІХ ст. в різних країнах виникли нові навчальні 

заклади (гімназії), досвід їх методичної роботи необхідно було узагальнювати, 

оскільки вони займали своєрідне місце в розвитку методичної складової вчителів. 

Саме творча робота педагогічних колективів гімназій, численні організаційно-
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педагогічні заходи були спрямовані на вдосконалення навчально-виховної, 

методичної роботи (розробка і використання більш досконалих методів 

і прийомів тощо) вчителів і навчальних закладів [405, с. 145–146]. У цей період 

відбувався бурхливий розвиток методичної думки, конкретні методики 

розвивалися у взаємозв’язку з дидактикою. Досвід методистів призводив до нових 

узагальнень, які мали загальнодидактичне й педагогічне значення [600, с. 740–

747; 601 с. 315–323]. 

Основні знання, уміння, навички й особистісні якості майбутніх учителів 

народних шкіл у контексті змісту освіти в учительських семінаріях України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття проаналізовано Н. Андрійчук [12, 

с. 174–222]. Серед них можна виокремити ті, що мають методичне спрямування: 

знання основ педагогіки (дидактика, теорії виховання); основ методики 

викладання предметів у народній школі; уміння реалізувати головні принципи 

навчання; використовувати індивідуальний підхід до учнів, встановлювати 

доцільні стосунки; педагогічного аналізу; стимулювати й мотивувати учнів; 

організувати навчальний процес; навички акторської майстерності, здійснення 

педагогічного аналізу, керівництва навчальним процесом; роботи з текстом; 

використання засобів навчання; правильної постановки запитань і завдань тощо. 

Автор зазначає, що в семінаріях майбутніх народних учителів спонукали 

до самоосвіти, навчали спілкуватися з колегами, обмінюватися досвідом 

і результатами педагогічної діяльності. Проведенню ними власних уроків під 

керівництвом наставника передувало спостереження за роботою досвідченого 

вчителя. Такий вид роботи був дуже важливий з точки зору методики 

й дидактики, коли вихованці семінарії, майбутні вчителі, спостерігають 

за педагогічними правилами в дії, запам’ятовуючи такі уроки як зразки для своєї 

майбутньої роботи. Автором зроблено висновок про те, що навчальна практика 

суттєво впливає на рівень професійної підготовленості майбутніх учителів 

народних шкіл до роботи за фахом. 

Розглядаючи самоосвіту вчителя як один із компонентів навчально-

виховного процесу, важливим фактором підготовки висококваліфікованих 
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фахівців, професор Харківського університету М. Сумцов стверджував, 

що головне значення самоосвіти полягає в розвитку розумового потенціалу 

й вольових зусиль учителя, у звільненні його світогляду від традиційних 

забобонів і марновірств, у піднесенні його творчої діяльності, спрямованої 

на створення суспільного блага. 

Актуальною й сьогодні залишається спадщина С. Миропольського, який 

керував педагогічним курсом щоденної та недільної чоловічої школи при 

Харківській духовній семінарії, де викладав педагогіку, психологію та основи 

(начатки) філософії. У зв’язку з наявністю педагогічного курсу школа слугувала 

практичним інститутом для підготовки педагогічних кадрів. Він надав 

рекомендації щодо посилення психолого-педагогічної підготовки вчителів-

практикантів [339; 341]. Не випадково з його вісімдесяти рад-рекомендацій 

вчителю-початківцю перша й найважливіша виступає як аксіома педагогічної 

праці: «Хто не відчуває в собі любов і розташування до праці вчителя, 

не усвідомлює в собі покликання до нього, той кинь цю справу. Не муч себе, 

не муч дітей, не псуй школу, шукай собі іншої роботи. Учитель без покликання – 

сам мученик, а учні – його жертви ...» [340, с. 4]. 

Дослідження І. Кравченко засвідчило, що навчальні плани й програми 

учительських інститутів, затверджені Міністерством народної освіти 

як експериментальні в 1876 р. (терміном на три роки), не змінювалися до початку 

ХХ ст. Однак історичні події 1905–1907 рр. вплинули на виникнення нового етапу 

розвитку професійно-педагогічної підготовки, про що йдеться в рішенні 

учительських з’їздів директорів педагогічних закладів Київського навчального 

округу (Київ, 1910 р.). Новим поглядам на методичну підготовку майбутніх 

учителів у педагогічних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

(1917–1920 рр.) були притаманні: інтеграція педагогічної теорії, методики 

й практики в підготовці майбутнього вчителя, поглиблення методичної складової, 

педагогічна діяльність викладачів у вчительському інституті та за сумісництвом 

у школі тощо. Так, методична підготовка передбачала спрямування на єдність 

педагогіки та психології у змісті навчання; оформлення окремих методик 
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у самостійні напрями, поглиблення практичної підготовки (три етапи педагогічної 

практики: пропедевтичний, пасивний, активний), професіоналізацію з тенденцією 

до виокремлення спеціалізацій, орієнтацію на підготовку вчителя-предметника, 

розподіл навчальних дисциплін на загальні та спеціальні тощо [238, с. 14–15]. 

У зв’язку з тим, що початок ХХ ст. був відмічений поворотними соціально-

політичними подіями, відбулися зміни і в освітньому середовищі. Так, 1907 року 

постало питання про введення обов’язкового загального навчання населення, 

тому виникла потреба у великій кількості вчителів. За даними Міністерства 

народної просвіти, 1908 року без спеціальної педагогічної підготовки працювали 

вчителями початкових шкіл 36 061 особа, у тому числі 2268 вчителів визначили 

себе не підготовленими до педагогічної діяльності, тобто самоучки. Тому знову 

виникає необхідність проведення літніх вчительських курсів, які починаючи 

з 1910 року активно організовувалися в різних округах України (правила про 

тимчасові педагогічні курси для вчителів народних училищ, які були затверджені 

ще 5.08.1875 року для народних училищ, залишалися в силі для цього періоду) 

[153, с. 150]. Варто зазначити, що на початку ХХ століття головну увагу 

в підготовці вчителя на учительських курсах було приділено формуванню в нього 

професійних умінь, оволодінню всіма необхідними елементами педагогічної 

техніки. Для цього було збільшено кількість практичних занять в середніх 

навчальних закладах м. Києва (Імператорської Олександрійської гімназії, 

реальному училищі Св. Катерини, чоловічої гімназії, колегії Павла Галагана 

тощо), під час якої курсисти мали можливість приймати активну участь 

у підготовці та проведенні уроків. Заняття на курсах проводили викладачі-

керівники та викладачі-асистенти, які запрошувалися з-поміж досвідчених 

учителів цих навчальних закладів і мали високий рівень педагогічної 

майстерності, водночас під їх керівництвом курсистів залучали до перевірки 

письмових робіт учнів. Викладачі-асистенти у своїх класах вели «кругові 

зошити», куди записували педагогічні спостереження, запитання до викладачів. 

Свідоцтво про закінчення тимчасових педагогічних курсів отримували слухачі, 

які складали іспит з теоретичних предметів (колоквіум і реферат), давали 
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заліковий пробний урок і на засіданні відділу отримували особливий загальний 

бал за педагогічну практику [403, с. 14–29]. Загальна тривалість курсів становила 

35–37 днів, при щоденних п’ятигодинних заняттях. 

За прикладом попередніх трьох років вдалого проведення літніх 

учительських курсів Харківська Губернська Управа зверталася з клопотанням до 

Харківського губернатора про дозвіл організувати земські вчительські курси [128, 

с. 17–31; 640]. Аналіз доповідей і звітів за результатами проведення літніх 

учительських курсів свідчить про те, що практичні заняття в показових 

(зразкових) школах проводилися двома досвідченими вчителями, а також 

давалися зразкові уроки керівниками курсів як показовий спосіб. Такі уроки 

також проводилися і курсистами. Вони заздалегідь готували конспекти, які 

обов’язково розглядалися і виправлялися керівниками курсів. Після проведення 

уроків обов’язково проводився їх аналіз (ретельний критичний розбір). Такий 

підхід до методичного спрямування курсів, а отже й підготовки вчителя, надавав 

можливості критично оцінити свої педагогічні напрацювання та зробити 

адекватні висновки щодо власної професійної діяльності. 

Дослідження Л. Бадьї свідчить, що важливим напрямом роботи під час 

проведення літніх учительських курсів для їх слухачів у Харківському 

навчальному окрузі було функціонування окружної педагогічної виставки, про 

що свідчать звіти й доповіді Харківської Губернської Земської управи [126; 127; 

128; 225; 403; 640; 641]. Такі виставки надавали можливість ознайомитися з 

методичним досвідом вчителів, коригувати свою діяльність [28, с. 71–73]. 

Слід зазначити, що на початку ХХ століття своєрідною методичною 

лабораторією, де вчителі знайомилися з досвідом викладання своїх колег 

і вчилися їх аналізувати, стали наглядові уроки. Поняття «наглядові уроки» було 

введено на Першому Всеросійському з’їзді працівників освіти (5–6 січня 1914 р.), 

що сприяло виникненню необхідності в «учителях-інструкторах», визначилася 

посада методиста, обов’язками якого було надання відповідної допомоги 

вчителям, і перш за все – молодим фахівцям. Але в роки Першої світової війни, 

коли багато молодих учителів було мобілізовано в чинну армію, число педагогів 
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низької кваліфікації значно зросло. Подальша робота з фахової підготовки 

вчителів здійснювалася вже за інших суспільно-політичних умов, іншого погляду 

держави на народну освіту, що сприяло підвищенню рівня підготовки майбутніх 

учителів на новий щабель. 

У науково-педагогічній та науково-методичній діяльності освітян відбулися 

серйозні зміни в 1917 році. Так, у червні 1917 р. Універсал Центральної Ради 

проголосив автономію України і створив перший структурний підрозділ для 

управління системою освіти – Генеральний Секретаріат Освіти. У цей період 

Центральна Рада розробила структуру управління освітою, відновила діяльність 

Всеукраїнської вчительської спілки. У сфері підготовки та перепідготовки 

педагогічних кадрів була здійснена організація короткотермінових курсів. Слід 

зазначити, що вищі педагогічні курси в м. Києві також займалися додатковою 

освітою для вчителів (у 1917 р. вони були перетворені в Українську педагогічну 

академію). У науково-педагогічній сфері відбувалась розробка та видання 

науково-педагогічної та методичної літератури для вчителів. 

Ідея безперервності освіти отримала нові інтерпретації в країні після 

1917 р., що сприяло формуванню нової системи освіти. Але для успішного 

реформування школи Україні не вистачало вчителів, а у багатьох регіонах 

їх не було зовсім. Для вирішення цього питання ще навесні 1917 р. у губернських 

і повітових центрах, інших містах України почали відкриватися спеціальні курси. 

Пізніше до цієї справи були залучені українські гімназії, кафедри педагогічних 

інститутів і університетів, новостворена Педагогічна академія, товариство 

«Просвіта» тощо [69, с. 45–48]. 

Під час Першого вceукраїнського професійного учительського з’їзду (13–

15 серпня 1917 р.) прийнято низку постанов, де, зокрема, у розділі «Освіта 

вчителя» зазначалося, що «для поширення освіти сучасного вчительства 

необхідно: 1. У найбільшому числі відкрити вчительські семінарії та інститути, 

поволі скасовуючи всякі іспити на звання учителя й усякі курси й класи для 

підготовки вчителів. 2. Започаткувати відрядження малодосвідчених 

у педагогічній справі учителів у школи з доброю постановкою справи. 
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3. Улаштувати курси за загальноосвітніми та педагогічними предметами. 

4. Створити пересувні виставки навчального знаряддя та літератури, заснувати 

педaгoгiчнi музеї та бібліотеки, а також улаштувати науково-педaгoгiчнi 

eкcкypciї» [69, с. 45–48]. 

Ураховуючи той факт, що в 1920-ті роки у зв’язку з ліквідацією 

неписьменності в школи прийшло багато неспеціалістів, колективи вчителів 

складалися здебільшого стихійно, випадково, із тих людей, які пропонують свої 

послуги, методична робота знову набула особливої актуальності, нею стали 

керувати «методичні бюро», пізніше перетворені в педагогічні або методичні 

кабінети, а деякі в інститути удосконалення вчителів [405, с. 145–146]. 

Уважаючи методичну взаємодію важливим аспектом удосконалення 

професійної компетентності вчителя, С. Шацький розвивав ідею про створення 

такого центру, в якому буде надаватися допомога вчителям різного професійного 

рівня, як досвідченим, так і молодим, щоб вони мали можливість систематично 

займатися самоосвітою, спільно працювати над розв’язанням педагогічних 

проблем. Такі центри на початку XX століття стали передумовою мережевої 

організації методичної роботи, яка розвивається, важливим напрямом в їх роботі 

була саме практична частина. Центри, виконуючи свого часу роль пропагандистів 

передового досвіду, експериментальної перевірки нових методів навчання, стали 

прототипом сучасного методичного центру (кабінету) [658, c. 292, 314]. 

Отже, значна роль у роботі з методичної підготовки вчителів належала 

дослідно-показовим школам і станціям, де відбувалися конференції, семінари, 

виставки, вивчався передовий педагогічний досвід. Організація дослідної 

педагогічної роботи допомагала вирішувати питання підготовки фахівців, 

а молодий учитель у такий спосіб ставав не тільки слухачем, а й співучасником 

загальної справи [659]. 

Важливість методичної підготовки вчителя підкреслювалась одним 

із засновників теорії педагогічної освіти П. Блонським. У статті «Нова народна 

школа: завдання і методи» аналізуються помилки сучасної на той період школи, 

для якої були притаманні формалізм, авторитарність і ідеологічна зашореність. 
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Автор зазначає, що нова школа потребує нового вчителя, на його думку, 

«...справжній учитель – не енциклопедичний словник, але Сократ» [56, с. 30–32], 

він уподібнював «ідеального» вчителя Сократу, який був супротивником 

учительських монологів, тому своїх учнів підводив до істинного судження через 

діалог, критичне мислення, завдяки чому вони самостійно могли дійти до 

закономірних логічних висновків. На його думку, метод Сократа, як метод 

самопізнання, приносить користь як учню, так і вчителю. П. Блонський 

величезного значення надавав самовихованню та самоосвіті в підвищенні 

кваліфікації та розумового кругозору вчителя [56]. На його думку, учитель, якщо 

не вчиться, не вчитель. Без самоосвіти, без творчого зростання неможливо 

викладати [285, с. 185]. 

Історико-педагогічне дослідження свідчить про те, що велику допомогу 

в комплектуванні шкіл вчительськими кадрами в 30-ті роки ХХ ст. надавали 

комсомольські організації, які не тільки проводили мобілізацію молоді 

на навчання в педагогічні навчальні заклади, але й організовували курси для них, 

оскільки чинні навчальні педагогічні заклади не могли упоратися з цим 

завданням, однак підготовка, яку вони надавали майбутнім педагогам, 

не відповідала новим вимогам. Утім, кількісне зростання вчительських кадрів 

не розв’язало проблеми якості, оскільки до роботи залучалися спеціалісти, які 

не мали відповідної педагогічної підготовки. 

Отже, одночасно з розробкою єдиної системи педагогічної освіти 

здійснювалися заходи щодо запровадження початкового всеобучу. Тимчасовою, 

проте як на той час, досить ефективною формою підготовки вчительських кадрів 

були короткотермінові педагогічні курси (4 або 6 місяців), інститути 

практикантів. Так, за ініціативою Харківського відділу народної освіти при 

кращих семирічних школах створювали дворічні інститути практикантів, які 

готували вчителів для молодшого концентра сільської школи. Як правило, до них 

зараховували колгоспників від 18 до 25 років, із семирічною освітою й досвідом 

педагогічної роботи з дітьми. На першому році навчання відбувалося підвищення 

загальноосвітнього рівня та пасивне спостереження за роботою школи й учителів. 

http://childpsy.ru/dissertations/id/18354.php#_edn100
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Після двох років ті, хто навчався на таких курсах, складали екзамен при ВНЗ 

на звання вчителя. Після цього кожен із них повинен був попрацювати рік 

стажистом, вчителем молодших класів. Якщо колектив школи давав позитивну 

оцінку, практикант набував права працювати вчителем молодших класів [238]. 

У серпні 1932 р. Наркомпрос, ЦК ВЛКСМ і ЦК профспілки працівників 

освіти звернулися із закликом до всіх органів народної освіти, комсомольських 

і профспілкових організацій систематично проводити роботу з молодими 

вчителями, допомагати їм швидше опанувати педагогічну професію і закріпитися 

на роботі у школі. Проте можливості творчого розвитку талановитих учителів 

були обмежені наявністю «зашнурованої» методики, яка передбачала можливість 

тільки п’ятиелементного уроку. Звичайно, деякою мірою п’ятиелементна форма 

уроку була зумовлена й тим, що більшість вчителів не мала вищої освіти, 

відповідних знань з теоретичної та методичної підготовки. 

Єдина система вищої педагогічної освіти склалася в нашій країні до 1932 р. 

і в ній загальнопедагогічна підготовка набула статусу самостійного компонента 

системи професійної підготовки вчителя в педагогічному інституті [1, с. 2–11]. 

У навчальних планах виділяються самостійні курси педагогіки, історії 

педагогіки, в структурі підготовки вчителя передбачалося поєднання 

теоретичного навчання й педагогічної практики в школі, яка включала : 

екскурсійно-дослідну практику у зв’язку з вивченням курсу педагогіки 

(на II курсі); методичну практику у зв’язку з вивченням приватних методик 

(на III курсі); стажорську практику (на IV курсі) [384]. 

Створення такої системи було безсумнівним кроком вперед, бо вивчення 

теорії педагогіки передувало або проходило одночасно з організацією практичної 

роботи в школі. Однак ця система піддавалася серйозній критиці, бо, по-перше, 

вона не охоплювала першокурсників, по-друге, перший етап практики носив лише 

пасивно-споглядальний характер і, по-третє, практика була відірвана від вимог 

психологічної науки [2]. 
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Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в другій половині XIX – третині 

XX ст. у педагогічній науці й практиці виник особливий інтерес до особистості 

вчителя, а саме, до його професійної підготовки було сформульовано ряд вимог. 

Так, досліджуючи проблему підготовки вчителя в педагогічних навчальних 

закладах України 1920 – 1933 рр., Н. Дем’яненко наголошує, що зміст 

загальнопедагогічного навчання становили теорія та історія педагогіки, педологія, 

методика, основи педагогічної майстерності в єдності з усіма різновидами 

неперервної виробничо-педагогічної практики: власне педагогічної, зокрема 

громадсько-педагогічної, політехнічної, суспільно-політичної і методичної. 

Науковець виокремлює й обґрунтовує три етапи щодо змісту 

загальнопедагогічної підготовки та її організаційних форм і методів 

у педагогічному ВНЗ: 1920–1933 рр. – початок будівництва радянської вищої 

педагогічної школи України та активний пошук змісту й організації 

загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя; 1924–1929 рр. – створення 

й удосконалення педагогічними закладами навчальних планів і програм 

із предметів педагогічного циклу, що характеризуються різноманітністю змісту 

і підходів до організації та проведення загальнопедагогічної підготовки вчителя; 

1929–1933 рр. – розробка єдиних навчальних планів і програм з метою уніфікації 

змісту загальнопедагогічної підготовки та досягнення єдності педагогічної теорії 

і практики [114]. 

Попри розбудову педагогічних закладів, удосконалення системи фахової 

підготовки в них, активні пошуки змісту й організації загальнопедагогічної 

підготовки майбутнього вчителя, проблеми методичної роботи освітян поставали 

гостро, про що свідчить опублікована напередодні Великої Вітчизняної війни 

збірка статей «Методична робота школи» (1941 р., автори заступники директорів 

шкіл), у якій зазначено про наявні проблеми методичної роботи в закладах освіти, 

а саме : методична робота у середній школі (Ф. Налівкін), робота педагогічної 

ради в школі (Г. Манучар’ян), робота шкільного педагогічного кабінету 

(Є. Радченко), робота предметних комісій (М. Муханов, Є.Колесніков), 
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відвідування та аналіз уроку (Н. Полонська), відкриті уроки у школі 

(Т. Бондаревська) тощо [337]. 

Таким чином, у період 1917–1941 рр. розробляються і впроваджуються 

шляхи, форми і напрями формування особистості радянського вчителя, 

що в значній мірі вплинуло й на методичну складову загальнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів у педагогічному закладі освіти. 

На жаль, наступний період діяльності радянських учителів відбувався 

в умовах, коли в країні йшла Велика Вітчизняна війна. У зв’язку з цим відбулися 

зміни в складі педагогічних кадрів, понад 180 тисяч вчителів пішли на фронт, 

частина залишилася на захопленій території, частина працівників освіти воювала 

в партизанських загонах, тому професійна підготовка радянського вчителя 

у воєнні роки на певний термін була зупинена. Велика кількість викладачів 

і студентів педагогічних закладів освіти писали заяви про посилання їх на фронт. 

На окупованих землях діяльність вищих педагогічних закладів припинялася, 

а весь викладацький персонал звільнявся, проводилася їх евакуація, приміщення 

закладів використовувалися під госпіталі. Незважаючи на війну, колективи 

евакуйованих цих закладів продовжували готувати фахівців [70, c. 21–30]. У міру 

звільнення окупованих територій і відновлення роботи шкіл ще гострішою стає 

потреба в учителях. У роки війни, особливо в 1943–1945 рр., широке поширення 

одержали підготовка й перепідготовка педагогічних кадрів [191; 482, с. 235]. 

У період війни навчальні плани були за скороченими термінами навчання 

(3 роки), проте навчання за скороченою програмою мало тимчасовий характер, 

оскільки це негативно позначалося на якості підготовки вчителів. 

У перші повоєнні роки в народній освіті було дуже скрутне становище 

з викладацькими кадрами, тому керівництво країни величезну увагу стало 

приділяти підготовці та перепідготовці вчительських кадрів, було вжито низку 

надзвичайних заходів, спрямованих на комплектування шкіл кваліфікованими 

кадрами. 

Для поліпшення ситуації із забезпеченням шкіл педагогічними кадрами 

було здійснено низку заходів, зокрема прийнято спеціальне рішення про розвиток 
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системи заочної педагогічної освіти, створювались короткотермінові курси 

підготовки й перепідготовки вчителів. У цей період велика увага приділяється 

також методичній роботі на різних рівнях. Так, у 1947 році розробляються 

й затверджуються положення про педагогічну раду, методичну роботу в школі, 

у якому визначені такі розділи : завдання методичної роботи в школі, форми 

організації методичної роботи, організація і зміст, керівництво; упроваджується 

така форма, як кущові методичні об’єднання, діяльність яких також здійснюється 

за положенням, у якому виокремлювалися вищезазначені розділи. Робота 

педагогічного кабінету районного (міського) відділу народної освіти також 

спирається на положення про їх діяльність [327; 387]. 

Кардинальні зміни в середній та у вищій педагогічній освіті почалися 

наприкінці 1950-х років. Зокрема, 24 грудня 1958 р. Верховна Рада СРСР 

прийняла Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям та про дальший розвиток 

системи освіти в CPCР», а 17 квітня 1959 р. Верховна Рада УРСР його 

продублювала [678]. 

Відповідно до цих законодавчих актів було встановлено нову систему 

не тільки шкільної, але й вищої педагогічної освіти. Так, у постанові Ради 

Міністрів УРСР від 25 квітня 1959 р. «Про стан підготовки вчительських кадрів 

у педагогічних інститутах і педагогічних училищах МО УРСР» зазначалося, 

що випускники педінститутів не мають належної професійної підготовки, 

зокрема, вказувалось і на те, що переважна більшість викладачів не має досвіду 

практичної роботи в загальноосвітніх школах [605; 610]. У зв’язку з цим, варто 

згадати педагогічну діяльність Н. Грановської, яка протягом багатьох років 

працювала в школі вчителькою і була старшим викладачем Харківського 

державного університету імені О. Горького (понад 10 років). Протягом 1920-х –

 1950-х років вона охоче ділилася своїм багаторічним досвідом зі студентами, 

молодими вчителями, дала сотні відкритих уроків, систематично виступала 

з доповідями про удосконалення викладання на районних, міських, обласних 

і республіканських нарадах і конференціях учителів, керувала семінаром 

викладачів мови і літератури при Харківському міському інституті удосконалення 
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вчителів, а також методичними об’єднаннями учителів середніх шкіл № 1, 21, 105 

м. Харкова [410, с. 64]. 

Найрізноманітніші аспекти психолого-педагогічної, фахової і практичної 

підготовки вчителя, особливості педагогічної праці, творчості шкільного вчителя 

знаходять актуальне відбиття в творах В. Сухомлинського, педагогічна спадщина 

і діяльність якого є яскравим прикладом цілеспрямованого самовиховання 

й самоосвіти. Він висував суворі вимоги до вищих педагогічних закладів, був 

глибоко переконаний, що підготовка в них вчителів може дати лише необхідний 

мінімум наукових, педагогічних, психологічних і методичних знань; наголошував 

на єдності та взаємозв’язку теоретичної і практичної підготовки, популяризації 

передового педагогічного досвіду, значенні саморозвитку для успішного 

професійного зростання молодого вчителя, якості самоосвітньої діяльності, яка 

має спонукати вчителя до вдосконалення педагогічної майстерності 

та здійснюватися за такими напрямами: удосконалення науково-теоретичної 

підготовки з фаху, підвищення методичної майстерності, поглиблення знань 

з теорії та практики навчання й виховання учнів (педагогіки та психології); 

здійснення самоспостереження, самоаналізу; залучення вчителя до дослідницької 

діяльності, як першій сходинці до професійного становлення. Значну роль 

В. Сухомлинський відводив методичній службі, керівникам навчальних закладів, 

їх місію вбачав у тому щоб зробити кожного вчителя вдумливим, допитливим 

дослідником [550, с. 393–622]. 

В. Сухомлинський уважав, що вчитель мусить постійно працювати над 

собою, і не має права спинятися на досягнутом. На думку педагога, чим більше 

вчитель вивчає й спостерігає досвід своїх старших колег, тим необхідніші йому 

самоспостереження, самоаналіз, самовдосконалення, самовиховання, а на основі 

самоспостереження, самоаналізу будуть народжуватися власні педагогічні ідеї. 

[547; 548; 549; 550]. 

Видатний педагог наголошував, «поглибленню теоретичних знань учителів 

про урок сприяють також аналіз занять, відвіданих директором і завучем, а також 

огляди методичної літератури, що вийшли за певний період» [549, с. 42]. 
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Як позитивний досвід він наводить той факт, що «кращі директори шкіл 

починають роботу з молодими учителями з того, що запрошують їх на свої уроки, 

допомагають осмислити суть педагогічних явищ на позитивних прикладах, 

збуджують цим самим думку молодого педагога». Разом із цим вони відвідують 

і аналізують систему уроків у найбільш досвідчених педагогів разом з молодими, 

недосвідченими учителями [549, с. 41, 42]. 

Вивчення історико-педагогічної літератури та архівних документів 

свідчить, що у 1950-ті роки організацією методичної роботи з молодими 

вчителями опікувалися, передусім, на держаному рівні, керівництво КП СРСР, 

комсомольські організації, керівники відділів освіти різних рівнів, керівники 

методичних об’єднань та адміністрація школи, які повинні були спільно 

продумувати методи роботи з молодими вчителями. Щоб застосувати найбільш 

доцільні з них, до цієї роботи залучалися наукові кафедри педагогічних 

інститутів, училищ, про що свідчать статті «Учительської газети» [354, с. 1; 589; 

605]. 

У листопаді 1961 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли спеціальну 

постанову «Про заходи з забезпечення загальноосвітніх шкіл учительськими 

кадрами», в якій зазначалося, що підготовка великої кількості 

висококваліфікованих учителів є запорукою успішного розвитку народної освіти, 

тому планувалося збільшити, відповідно до потреб народного господарства, набір 

у педагогічні навчальні заклади, зміцнити їх матеріальну базу, створити необхідні 

умови для підвищення теоретичної і методичної кваліфікації майбутніх учителів 

[364, с. 227]. 

Отже, зміни, які відбувалися у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи, зумовили підвищення вимог до рівня науково-

теоретичної та практичної підготовки вчительських кадрів. 

Так, у 1964 р. було прийнято спеціальну постанову «Про подальший 

розвиток науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах». І хоча, 

як зазначає В. Майборода, урядові постанови часто не виконувалися, а окремі 

пункти перекочовували з постанови в постанову, все ж вони відіграли певну роль 
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у розвитку науково-дослідної роботи вищих педагогічних навчальних закладів 

країни : були створені науково-дослідні сектори і проблемні лабораторії, 

збільшився обсяг наукових досліджень, зміцнювались зв’язки теоретичної роботи 

зі школою [303]. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що до 1960-х років практично склалися 

основні форми методичної роботи, які надалі стали традиційними : педагогічна 

рада, методичне об’єднання, наставництво, взаємовідвідування та аналіз уроків, 

самоосвіта. 

Із метою підвищення якості підготовки спеціалістів середньої освіти в 1970-

ті роки педагогами різних освітніх закладів розроблялися рекомендації з досвіду 

роботи щодо методики підготовки й проведення відкритих уроків. Відкритий урок 

у школі розглядався як форма підвищення методичної майстерності вчителя, під 

час такого заходу, відбувається аналіз актуальних питань методики, презентація 

кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань. Така методична форма 

дозволяла досвідченим педагогам показувати майбутнім і молодим учителям, 

як встановити робочий контакт з аудиторією, як прищепити любов до предмета, 

демонструвати різні методи проведення лекції, вчити працювати з конспектом, 

вести запис тощо. Педагог, який проводив відкритий урок, показував форми 

та методи роботи, ділився досвідом, навчав молодих учителів керувати 

навчальним процесом у різних педагогічних умовах [386]. 

Керівництво країни в радянський період дбало про вдосконалення 

навчально-виховного процесу в школах, тому формування в учителів-початківців 

методичних знань і вмінь було запорукою якості освіти підростаючого покоління, 

бо справа вдосконалення народної освіти залежала насамперед від учителя, його 

наукової і методичної кваліфікації, ідейно-політичного і культурного кругозору. 

Слід зазначити той факт, що молодь 1960–1970-х років мала можливість 

працювати в школах і без належної педагогічної освіти. Наприклад, на посаді 

старшого піонерського вожатого, але з часом багато хто з них вступав 

до педагогічних закладів (інститутів, педагогічних училищ) за денною або, 

найчастіше, заочною формою навчання. Дослідники зазначають, що ті вчителі, які 
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до навчання в педагогічному закладі мали стаж педагогічної роботи, у своїй 

методичній діяльності досягали кращих результатів, ніж ті вчителі, які після 

закінчення школи вступали до педагогічного закладу освіти і, на превеликий 

жаль, не завжди за покликанням. 

На думку М. Педаяс, «стаж педагогічної роботи, який передує навчанню 

у ВНЗ, формує реальні професійні очікування і сприяє становленню потенціалу 

задоволеності у ситуаціях реальної роботи» [421, с. 36–42]. Науковець зазначає, 

що група молодих учителів, які мали стаж педагогічної роботи, після закінчення 

навчання або під час навчання на заочній формі (їм надавалась можливість 

працювати вже після третього курсу) виявляла професійну зрілість, знання 

педагогіко-методичних проблем, характеризувалася вмінням швидко розв’язувати 

їх, а на думку директорів та інспекторів, вони краще вирішували методичні 

завдання. 

Під час дослідження було встановлено, що з метою надання фахової 

допомоги випускників вищих навчальних закладів у 1972 році Міністерством 

освіти СРСР було впроваджено стажування, про що зазначено в Постанові «Про 

заходи з подальшого вдосконалення вищої освіти в країні», згідно з яким 

випускник педагогічного навчального закладу залучався до професійної 

діяльності, стикався з необхідністю виконання різноманітних взаємопов’язаних 

видів педагогічної діяльності, які були спрямовані на досягнення головної мети 

навчання і виховання, що значно посилило їх методичну підтримку [385]. 

У зв’язку з цим було розроблено «Положення про стажування молодих 

спеціалістів, що закінчили вищі навчальні заклади», затвердженого наказом 

Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік від 25.06.1973 № 555 [437]. Положення визначало права 

й обов’язки молодого фахівця у період стажування щодо посади вчителя, 

що підкріплювалося відповідними інструкціями і положеннями з урахуванням 

затвердженого індивідуального плану. Після закінчення терміну стажування ним 

подавався звіт, у якому відбивалося виконання індивідуального плану, який 

свідчив про участь у різних видах професійної діяльності. 
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Згідно з вищезазначеним положенням, зміст стажування молодого вчителя 

визначався типовими програмами, розробленими на основі типової програми 

щодо конкретних умов роботи молодого фахівця, індивідуальних планів 

стажування. Завдання стажування визначалися в спеціально розробленій 

програмі, у якій виокремлювалися такі розділи, як : «Навчальна робота», 

«Методична робота», «Робота класного керівника», визначено заходи, спрямовані 

на адаптацію молодого спеціаліста до умов діяльності у навчальному закладі 

(робота з класним журналом, підготовка календарного та поурочного планів, 

співбесіди та відвідування уроків вчителя-наставника, директора, та його 

заступника). Розділ «Методична робота» передбачав участь у заняттях районного, 

міжшкільного або шкільного методичного об’єднання; самостійне вивчення 

окремої актуальної проблеми педагогіки, підготовку доповідей або написання 

рефератів з цієї проблеми; роботу над методичною літературою, складання 

анотацій, тез, конспектів з прочитаного; вивчення навчального обладнання 

і технічних засобів, що є в розпорядженні школи і райметодкабінету; відвідування 

уроків досвідчених учителів, керівників шкіл, проведення відкритих уроків (для 

вузького кола педагогів) тощо. У період стажування випускники повинні були 

придбати практичні навички, необхідні для методичної роботи, вміння 

застосовувати теоретичні знання в конкретній практичній діяльності, 

вдосконалювати наявні педагогічні навички та вміння, вивчати передовий 

педагогічний досвід і опановувати сучасними методами й засобами навчання, 

виховання і розвитку школярів. Серед заходів стажування слід зазначити 

залучення їх протягом року до роботи в методичних об’єднаннях, до участі 

у семінарах-практикумах тощо. Стажування повинно було здійснюватися 

за такими напрямами : робота з випускниками в період їх навчання у вищому 

навчальному закладі; керівництво стажуванням за місцем розподілу; аналіз 

результатів стажування. Відповідно до типового положення був розроблений 

інструктивний лист, але в ньому не йшлося про зміст і форми роботи за цими 

напрямами, не зазначалось про те, як повинна здійснюватися підготовка 

випускників до стажування [176]. Подібні невизначеності призводили до того, 
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що ВНЗ й школи по-різному трактували зазначені документи, тому траплялося 

дублювання й формалізм у роботі з молодими фахівцями. 

У процесі проходження стажування молодий фахівець мав виконати свою 

індивідуальну програму і звітувати за місцем роботи. Презентація результатів 

стажування здійснювалась на засіданні методичного об’єднання, предметної 

кафедри (методичної комісії) навчального закладу. Оскільки молодий педагог 

проходив стажування за індивідуальним планом, то його підсумки підбивала 

спеціальна комісія, яка формувалася міським чи районним відділом народної 

освіти спільно з освітянами педагогічного навчального закладу, в якому навчався 

випускник [437]. 

На сьогодні стажування є важливим етапом методичного становлення 

випускника педагогічного навчального закладу, що відбувається на базі 

загальноосвітніх закладів і контролюється Методичними центрами 

(методкабінетами) районних управлінь освіти згідно з «Положенням про 

стажування молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади» (лист 

Міністерства освіти №31–М від 27.03.1974, нині чинний) та наказом директора 

загальноосвітнього навчального закладу. На період стажування, керівник школи 

призначає для вчителя-початківця досвідченого наставника відповідного фаху, 

який здійснює допомогу стажору з планування, розробки уроків, батьківських 

зборів тощо. Результати стажування розглядає наприкінці навчального року 

адміністрація школи, їхні зміст і терміни визначаються індивідуальним планом 

стажиста. Попри те, що в положенні зазначено про керівництво процесом 

стажування випускників, яке здійснювалося згідно з положенням, типовою 

програмою, індивідуальним планом стажування і в тісному контакті з радами 

молодих спеціалістів, проблема керівництва цим процесом довгі роки залишалась 

актуальною [570, с. 142–144; 571, с. 110–114; 587; 599, с. 31–63]. 

Аналіз періодичних видань свідчить, що завдання щодо питань організації 

та керівництва стажуванням вирішували також профспілкові й комсомольські 

організації. Допомагати вчителям-початківцям зобов’язані були не тільки ті, хто 

прийняв до школи нове поповнення педагогів, а й ті, хто підготував їх. Після 
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вручення дипломів не переривався зв’язок педагогічного навчального закладу 

зі своїми випускниками. У багатьох школах широко й небезуспішно 

практикувалося прикріплення до молодих учителів викладачів педагогічного 

навчального закладу, який готував майбутнього вчителя. Науковці педагогічного 

інституту виїжджали на місця, вивчали досвід роботи колишніх студентів. 

Директори шкіл інформували інститут про роботу молодих вчителів. Учителі 

зверталися до науковців зі своїми питаннями та пропозиціями. При наукових 

кафедрах педагогічних закладів організовувалися усні та письмові консультації 

за спеціальними, методологічними і методичними питаннями. Велику допомогу 

молодим учителям надавали конференції, які проводилися для молодих вчителів, 

в яких брали участь також керівники шкіл та науковці та педагоги інституту. 

Педагогічний досвід свідчить, що проблема стажування в закладах освіти 

ефективно вирішувалась за умов організації наставництва. Слід зазначити, 

що головною умовою здійснення наставництва завжди була готовність 

наставника до передачі досвіду молодому фахівцю професійних знань, умінь 

і навичок [77; 188]. У процесі спілкування з досвідченим колегою учитель-

початківець не тільки переймав його досвід, зразки, прийоми праці, а й формував 

власний стиль професійної діяльності. 

Шкільний досвід свідчить про те, що досвідчені педагоги, заслужені 

майстри навчання та виховання дітей, залюбки погоджувалися допомагати своїм 

молодим колегам, запрошували їх до себе на уроки, вказували на позитивні 

сторони, допомагали розібратися в помилках і недоліках, консультували 

з методичних питань. У деяких школах кращі вчителі читали для молоді лекції, 

в яких розкривали «секрети» своєї майстерності, молодим учителям доручалася 

робота над рефератами на певну тему, з якими вони повинні були виступити на 

засіданні педагогічної ради. 

Аналіз змісту і форм роботи наставника з молодим учителем дозволяє 

зробити узагальнення щодо їхньої спільної діяльності з метою прискореного 

професійного становлення педагогів-початківців: допомога молодому вчителю 

під час календарного планування, розробки уроків і виховних заходів; надання 
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рекомендацій щодо самоосвіти; обговорення психолого-педагогічної та науково-

популярної літератури за фахом, творчо-методичних здобутків колег; допомога 

в роботі з дітьми та їх сім’ями; взаємовідвідування уроків і позакласних заходів 

з їх подальшим аналізом тощо [188; 612, с. 54–57]. 

Таким чином, педагогічне шефство (наставництво) давало можливість 

надавати індивідуальні консультації; управляти процесом професійного 

становлення молодого педагога, розвивати їхні професійні здібності, набувати 

педагогічної майстерності, виховувати потребу в самоосвіті й підвищенні 

кваліфікації, прагнення до опанування інноваційними технологіями навчання 

та виховання. 

Проаналізовані під час дослідження науково-педагогічна література, архівні 

джерела свідчать, що на початку 1980-х рр. творчий потенціал сформованої 

шкільної системи освіти був в основному вичерпаний, тому виникла потреба 

вносити зміни в систему методичної роботи вчителів, яка була поставлена 

на наукову і систематичну основу, підвищення кваліфікації стало обов’язковим 

для всіх учителів [388, с. 58, 99]. 

Упровадження реформи середньої загальноосвітньої школи (1984) сприяло 

оновленню змісту вищої (та середньої – педагогічні училища) педагогічної освіти, 

що виявлялося в опануванні методики розвивального навчання, упровадженням 

інновацій педагогів-новаторів. Саме в цей період виникає новаторська педагогіка, 

яка була орієнтиром для методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічних ВНЗ та методичної діяльності молодих учителів. Цю думку можна 

проілюструвати методичними ідеями педагогів-новаторів: Ш. Амонашвілі 

(концепція гуманної педагогіки), І. Волкова (колективна співтворчість учителя 

й учнів як умова успішності їх навчання та засіб розвитку індивідуальних 

і творчих здібностей шляхом самостійної діяльності під керівництвом учителя), 

Є. Ільїна (педагогіка співробітництва, викладання на основі педагогічного 

спілкування), М. Гузика, С. Лисенкової (формування творчого мислення учнів 

початкових класів; методика перспективного навчання з використанням опорних, 

система управління випереджувальним навчанням молодших школярів; 



59 

виховання успіхом; обов’язковий і постійний контроль із боку батьків 

за організацією домашньої навчальної роботи), С. Логачевської (диференційоване 

навчання, розвитку та виховання), В. Шаталова (блокова подача нового матеріалу; 

методика роботи з опорними конспектами, принцип відкритих перспектив, 

орієнтований на розвиток творчого мислення школярів, система індивідуального 

самоаналізу), І. Іванова, М. Щетиніна (колективного творчого виховання, метод 

«занурень») [638, c.63–208]. 

У цей період опрацьовано десятки нових підходів як до методичної роботи 

освітян, так і до методичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ. 

Із 1985/86 навчального року введено нові навчальні плани педагогічних 

інститутів, які передбачали 5-річний термін навчання, неперервну педагогічну 

практику студентів із I по V курс; збільшення годин на різні види навчальних 

педагогічних практик, упровадження літньої педагогічної практики (8 тижнів); 

курсу «Вступ до спеціальності», «Методика виховної роботи» тощо [1; 2]. 

Отже, упровадження реформи середньої загальноосвітньої школи (1984) 

було взаємопов’язано з підготовкою майбутніх учителів у педагогічних закладах 

освіти й здійснювалося за таких умов : посилення методичної підготовки вчителя; 

приведення змісту методичної підготовки у відповідність з її формами 

та методами; обліку і вивчення сформованості професійних потреб і запитів 

педагогів; підвищенні рівня професійного розвитку творчого потенціалу 

особистості; інтенсифікації методичної підготовки вчителя з позицій оптимізації; 

посилення проблемного навчання майбутніх педагогів. 

Історико-теоретичний аналіз діяльності педагогічних ВНЗ із методичної 

підготовки майбутніх учителів засвідчив, що за радянських часів ця система мала 

тенденції до вдосконалення змісту, методів і форм, відбувалася їх активна 

взаємодія з методичними установами, органами народної освіти та шкільними 

закладами. На жаль, у 1985–1988 рр. система освіти зазнала критики, об’єктами 

якої до кінця 80-х років стали : бюрократизм, надцентралізація, процентоманія, 

низький професійний рівень вчителів, управлінців і багато іншого. 
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Спираючись на проведене дослідження можна стверджувати, що чинна 

у вісімдесяті роки ХХ ст. система підготовки майбутніх учителів була не в змозі 

забезпечити високий рівень їх професійного становлення та розвиток педагогічної 

майстерності, тому основні зміни на етапі оновлення професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в Україні з 1984–1996 рр. пов’язані 

як з процесами модернізації шкільної практики, так і з новою державною 

політикою в галузі вищої освіти, яка відкривала шлях до більшої самостійності 

ВНЗ різних форм власності. Все активніше поширювалася орієнтація на творчу 

навчальну діяльність студентів, диференційований підхід і педагогіку 

співробітництва, однак відсутність стандартизованих вимог до навчально-

методичного забезпечення і неспроможність викладачів до інноваційних змін 

гальмували цей процес [130; 208, с. 168–175]. 

У цей період В. Прокопчук досліджує проблему методичної освіти 

студентів педагогічних інститутів України у 1945–1991 роках, А. Линенко – 

формування готовності студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності, 

В. Луговий аналізує та узагальнює тенденції розвитку педагогічної освіти 

в Україні [282; 296; 458; 459]. 

Упродовж 90-х років ХХ ст. професія вчителя в країні втрачає престиж, 

тому проблема підвищення рівня освіти була тісно пов’язана з її ключовою 

фігурою – учителем [272, с. 373], його професійною компетентністю, яка, перш 

за все, спиралась на його методичну підготовку як у педагогічному закладі освіти, 

так і в післядипломний період. Розв’язати тугий вузол проблем, що виникли 

в системі народної освіти, спробувало керівництво країни в роки перебудови. 

Перебудова освіти на всіх рівнях передбачала, по-перше, радикальну реформу 

на основі нової філософії освіти; по-друге, підтримку та матеріальне 

стимулювання педагогічного новаторства; по-третє, інтеграцію освіти, науки 

і виробництва. Реалізація перебудови народної освіти в Україні відбувалась 

у межах державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття [115]. 

У цей період виникла унікальна система методичної роботи з педагогічними 

кадрами, що будувалася на демократичних засадах і спрямовувалась 
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на інноваційну діяльність освітян. На етапі перебудови суспільства оновлюється 

зміст методичної роботи закладів освіти, він охоплює такі напрями: нормативний, 

психолого-педагогічний, інформаційний, інноваційний, технологічний, 

дослідницький, управлінський. Основні зміни на етапі оновлення професійної 

підготовки майбутніх учителів в Україні зумовлені як процесами модернізації 

шкільної практики, так і новою державною політикою в галузі вищої освіти, яка 

відкривала шлях до більшої самостійності ВНЗ [144]. 

Наприкінці 90-х років ХХ ст., на жаль, очевидною стала реальність 

докорінної перебудови системи науково-методичної роботи освітян, яка все 

більше не відповідала потребам сьогодення, засвідчувала свою нежиттєздатність. 

Методична допомога молодому вчителю на етапі перебудови 1990–1999 рр. 

здійснювалася у складних умовах як оновлення суспільства, так і науково-

методичної роботи в цілому, а проблема формування вчителя нової генерації 

не залишалась поза увагою науковців. На думку О. Сидоренка, криза цієї системи 

виявлялась передусім у тому, що прогресувала тенденція віддалення системи 

освіти від реального життя, наявним також було відставання змісту і форм 

науково-методичної роботи від потреб педагогів, педагогічних колективів, запитів 

суспільства [500]. 

Без сумніву, проблема професійного зростання молодого вчителя завжди 

непокоїла педагогічну громадськість. Поповнення загальноосвітніх навчальних 

закладів молодими фахівцями, випускниками педагогічних навчальних закладів, 

які переважно характеризувалися достатнім рівнем професійно-педагогічної 

підготовки, освіченості, але не достатнім рівнем методичної підготовки. 

Аналіз архівних джерел, педагогічної літератури, нормативних 

і директивних документів, періодичних видань, дисертацій, монографій дозволяє 

стверджувати, що методична робота з молодими вчителями та методична 

підготовка майбутніх учителів за своїм змістом, формами і методами здійснення 

видозмінювалася залежно від змін, які відбувалися в суспільстві країни, освітньої 

парадигми та вимог до фахового рівня вчителів. 
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Звідси і випливає необхідність аналізу рівня теоретичної та практичної 

підготовки студентів як майбутніх учителів, а також виявлення причин 

відставання підготовки фахівців у навчальних закладах від тих вимог, 

які пред’являються до вчителя на сучасному етапі розвитку школи. На жаль, 

навчальні програми з фахових дисциплін тільки до певної міри будуть сприяти 

посиленню методичного спрямування навчально-виховного процесу в ЗВО, 

оскільки вони не можуть передбачити всі напрями методичної роботи 

та проблеми практичної діяльності як вчителів, так і закладів загальної середньої 

освіти. 

Отже, вивчення історії зародження, становлення й розвитку процесу 

методичної роботи з молодими фахівцями та методичної підготовки майбутніх 

учителів, організаційних форм та основних напрямів змісту методичної діяльності 

вчителів свідчить про те, що вони є відбиттям реальної потреби в удосконаленні 

методичної підготовки вчителя й становлять великий науковий інтерес, оскільки 

допомагають використовувати апробовані на практиці принципи, зміст, 

організаційні форми та методи і на цій основі проектувати не тільки її подальший 

розвиток, але й систему методичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних 

закладах освіти. 

Дослідженням доведено, що розв’язання проблеми методичної підготовки 

майбутніх учителів у сучасному педагогічному ЗВО буде ефективним за умов 

звернення до ретроспективи проблематики становлення та розвитку професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи в зарубіжній і вітчизняній 

науковій думці. 

Сучасним ученим Н. Дем’яненко досліджено проблему підготовки вчителя 

в педагогічних закладах освіти України ХІХ – першої чверті ХХ ст. Автором 

теоретично обґрунтовано поняття, сутність, зміст, структуру, цілісний процес 

становлення й розвитку загальнопедагогічної підготовки та визначено основні 

її етапи. Науковцем доведено, що специфіка кожного з них визначається 

соціально-економічними умовами, рівнем розвитку освіти, формуванням мережі 
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вищих закладів педагогічної освіти, якістю розроблення проблеми 

загальнопедагогічної підготовки вчителя в теорії і на практиці [114, с.12]. 

Науковці Н. Глузман, В. Горецький, М. Львов, Л. Нкітіна, О. Сосновська, 

К. Ткаченко та інші виділяють певні етапи розвитку змісту методичної підготовки 

майбутніх учителів. 

Перший етап характеризується вичленовуванням з дидактики приватних 

методик (до середини XIX ст.), оскільки для вирішення питань методичної 

підготовки вчителя положень загальної дидактики було недостатньо, і наприкінці 

XVIII ст. з’являються приватні методики.  

Для другого етапу притаманне оформлення приватних методик навчання 

окремих навчальних дисциплін (предмета) як наукових дисциплін педагогічної 

галузі, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику), тобто 

їх предмета (середина XIX ст. – початок XX ст.). Предметом методики стає 

вивчення закономірностей і прийомів навчання, розвитку і виховання нових 

поколінь. На думку науковців (В. Горецький, М. Львов, О. Сосновська), на цьому 

етапі визначається функція методики, яка полягає в збагаченні навчального 

предмета дидактичними засобами для навчання; розробці методів і прийомів 

роботи вчителя; вивченні діяльності учнів щодо засвоєння навчального матеріалу 

[301, с. 16–20; 334; 335, с. 3]. 

Третій етап (30-ті – 50-і рр. XX ст.). характеризується диференціацією 

змісту методик; в ній виділяють загальну і спеціальну (приватну), наукову 

і практичну. 

Загальна методика розглядалась як наукова дисципліна і містила правила 

та принципи, за якими пропонувалося вести викладання й була призначена «для 

методистів-науковців, методистів-практиків і для тих учителів, які цікавляться 

теоретичним основами своєї спеціальності. Загальна методика мала сприяти 

правильному розвитку практичної методики і цим впливала на шкільну практику 

[33, с. 38–40]. 

Спеціальна методика розглядала застосування правил і принципів при 

викладанні різних предметів і була приватною (предметною) дидактикою. 
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Наукова методика була покликана розробити принципи і «науково 

виправдати методи» навчання (обґрунтувати доцільність їх використання), так, 

пошуки універсальних методів навчання природознавству було здійснено 

Т. Байборою, Ф. Кисельовим, Г. Ковальчук, Л. Нарочною, К. Гончаровою, 

М. Скаткіним та іншими [29; 200; 365; 509; 510; 511]. 

Під практичною методикою розумілись вказівки про прийоми навчання 

конкретному предмету, які спрямовувалися на вчителів-початківців. 

На думку С. Бархударова, Г. Рожкової, О. Рассудової, Н. Ларіохіної 

практична методика «потрібна переважно вчителю-початківцю або 

малодосвідченому, який ще не достатньо опанував загальновідомі прийоми 

викладання і повинен насамперед засвоїти на практиці методи, які вже 

виправдали себе» [33, с. 38–40; 336]. 

Четвертому етапу (кінець 50-х – кінець 70-х рр. XX ст.) властиве 

уточнення предметного змісту методики. 

Диференціація методики на наукову та практичну, загальну і спеціальну 

активізувала на цей період скептичні репліки з приводу методики як науки. 

У цьому зв’язку поставало питання про зміст методики як науки. Відповідаючи 

на це питання, методисти Т. Байбара, К. Гончарова, В. Добромислов, 

Г. Ковальчук, Ф. Кисельов, В. Маркин, Л. Нарочна, М. Скаткін, О. Текучев та 

інші підкреслювали таке : по-перше, методика має свій предмет, відмінний від 

педагогіки, психології, її можна визначити як теорію з конкретного навчального 

предмета. М. Скаткін розглядає дидактику і методику як відносно самостійні 

педагогічні дисципліни, що мають загальний об’єкт – процес навчання, але різні 

предмети. Предмет методики навчання, на думку автора, більшою мірою 

зумовлений конкретним змістом навчального предмета [511, с. 124]; по-друге, 

прикладний характер методики передбачає поєднання теорії та практики, що 

в підсумку впливає на шкільну практику; по-третє, методика містить такі 

змістовні лінії: зміст навчання й особливості засвоєння учнями предмета, методи 
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і прийоми навчання, структуру уроку, методи дослідження [125, с. 19–27; 316, 

с. 137, 150–152; 509; 557]. 

П’ятий етап (1980-х рр. XX ст.) характеризується конкретизацією 

методичних умінь в аспекті методичної підготовки майбутніх учителів. 

У педагогічних навчальних закладах 1980-х років виокремлювався єдиний 

комплекс дидактичних умінь (загальних для всіх методичних дисциплін), 

«покликаний, з одного боку, сприяти вдосконаленню методичної підготовки 

вчителя в теоретичному плані, формуючи у нього узагальнений підхід 

до розв’язання приватно-методичних питань, з іншого боку, створювати основу 

для прояву ним методичної творчості в практичній роботі, яка дозволить 

подолати формалізм і стереотип у навчанні» [474, с. 4–5]. Цей комплекс 

дидактичних умінь був зорієнтований на урок, у ньому відображаються всі 

компоненти процесу навчання: мета, зміст, методи, засоби та форми. 

На думку Т. Рамзаєвої, Н. Істоміної, М. Соловейчик, сформованість умінь 

проводити аналіз програм, підручників та інших дидактичних матеріалів 

шкільного курсу, вміння планувати діяльність, реалізовувати намічену програму, 

здійснювати самоконтроль за результатами її виконання дозволить забезпечити 

готовність студентів до методичної роботи в школі [474, с. 4–5]. 

Шостий етап (90-ті рр. XX ст. – донині) характеризується розвитком 

методичного мислення в майбутніх вчителів, їх творчої методичної діяльності. 

Н. Істоміна стверджує, що реалізація ідей розвивального особистісно 

орієнтованого навчання в школі, розвиток інноваційного руху, варіативність 

і відкритість освіти актуалізували увагу до методичної підготовки майбутніх 

учителів, зокрема до підвищення її теоретичного рівня і засвоєння загальних 

способів методичної діяльності [474, с. 4–5]. 

Із метою посилення зв’язків між теоретичною і практичною підготовкою 

студентів, викладачі читали лекції на курсах підвищення кваліфікації для вчителів 

початкових класів, рецензували шкільні підручники й навчальні програми, 

поширювали зв’язки з органами народної освіти через функціонування базових 

шкіл, кращих учителів запрошували до викладання у ВНЗ. На факультетах 
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створювалися методичні кабінети, основна діяльність яких передбачала 

ознайомлення студентів з досвідом роботи вчителів і сучасними науково-

педагогічними досягненнями початкової школи, що, у свою чергу, сприяло 

методичній підготовці майбутніх учителів початкової школи, розвитку в них 

методичного мислення і творчої методичної діяльності [209]. 

Підготовку майбутніх учителів початкової школи другої половини ХХ –

 початку ХХІ ст. було досліджено Л. Коваль. Науковцем установлено, що у вищій 

педагогічній школі України вона починається з 1956 р. (теорії початкової освіти: 

теорія наочності, спостереження, їх узагальнення була започаткована 

К. Ушинським) і має чотири етапи: становлення вищої педагогічної освіти (1956–

1971); удосконалення вищої педагогічної освіти в умовах реформування 

початкової школи (1972–1984); оновлення процесу професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи (1985–1995); розвиток професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на сучасному етапі (1996–2008) 

[209]. 

Історико-педагогічний аналіз дозволив встановити, що зважаючи на велике 

розмаїття ідейно-теоретичних педагогічних положень, висунутих педагогами 

й науковцями в різні історичні періоди, було закладено підвалини для розвитку 

системи методичної підготовки майбутніх вчителів у педагогічному ВНЗ, 

оскільки вони були прихильниками змін щодо ефективного навчання і виховання, 

їх об’єднувала боротьба з педагогічним традиціоналізмом, стереотипністю, вони 

вважали найголовнішим чинником ефективного педагогічного процесу 

професійно-методичну підготовку вчителя, яка завжди спрямовувалась 

на оновлення професійними знаннями, опанування новими ідеями, формування 

методичних умінь і методичного мислення, розвиток потреби в постійному 

вдосконаленні фахової майстерності; подолання стереотипів практичної 

діяльності; творче зростання та самореалізацію фахівця, від якої залежить якість 

освіти. 

На жаль, науково-педагогічний досвід минулого щодо професійної 

підготовки майбутніх учителів свідчить про не досконалу систему методичної 
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підготовки майбутніх педагогів, а методичні знання, навички й уміння майбутні 

вчителі отримували в період їх педагогічної діяльності, саме тому в різні 

історичні періоди проблема методичної роботи молодих учителів 

у загальноосвітніх навчальних закладах завжди залишалася не розв’язаною. 

Проблема методичної підготовки майбутнього вчителя залишається 

актуальною, оскільки жоден вищий педагогічний навчальний заклад досі не може 

повною мірою підготувати своїх випускників до розв’язання низки методичних 

проблем, з якими вони можуть стикатися під час діяльності в сучасному закладі 

загальної середньої освіти. 

Урахування історичного досвіду щодо змісту і форм методичної роботи 

освітян та перегляд наявних форм, методів і підходів щодо методичної підготовки 

майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах слугує 

методологічною основою дослідження. Для розробки дієвої системи методичної 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи в сучасному педагогічному ЗВО 

було проаналізовано накопичений педагогічний досвід щодо напрямів, змісту 

й форм методичної діяльності вчителів, виявлено актуальні методичні проблеми 

молодих фахівців і виокремлено можливі шляхи їх розв’язання, враховано 

наявний позитивний досвід методичної підготовки в педагогічних закладах вищої 

освіти. 

Отже, розв’язання досліджуваної проблеми значною мірою залежить від 

бажання й уміння освітян, перш за все, педагогічного навчального закладу, 

вивчати й використовувати позитивний історико-педагогічний досвід 

як методичної роботи освітян, так і досвід методичної підготовки майбутніх 

учителів, наукові засади якого дають можливість розробити сучасну систему 

методичної підготовки майбутніх учителів, зміст якої базується на історико-

педагогічних дослідженнях, сучасних документах про освіту. 

 

 

1. 2. Методологічні підходи до організації методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 
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У пошуках способу розв’язання проблеми методичної підготовки майбутніх 

учителів було проаналізовано низку наукових праць щодо методології наукової, 

практичної, навчальної діяльності. 

Методологія педагогічного дослідження представлена українськими 

та зарубіжними вченими (Н. Адаменко, В. Андрущенко, М. Бердяєв, І. Бех, 

Л. Губерський, Ю. Дашковський, І. Єгорова, О. Івакін, С. Клепко, А. Коршунов, 

І. Надольний, С. Порев, Л. Хомічак та інші), які досліджували проблеми філософії 

й загальної методології [6; 38; 44; 142; 170; 202; 231; 419; 630]; питання 

методології в педагогічних та історико-педагогічних дослідженнях розкривають 

І. Бєлєнок, В. Бєловолов, С. Бєловолова, Ф. Ваніскотт, Б. Гершунський, 

І. Ковальченко, В. Краєвський, В. Кремень, С. Крисюк, М. Култаєва, Д. Ламберт, 

В. Луговий, В. Полонський, О. Сухомлинська, С. Фейман-Немсер [5; 35; 45; 89; 

211; 240; 244; 245; 249; 259; 260; 296; 438; 684; 689; 696] та ін. 

Наукові розвідки свідчать, що теоретико-методологічні засади методичної 

роботи освітян, як домінантної складової педагогічної дії, репрезентовані в 

працях таких учених: Ю. Бабанський, Є. Барбіна, А. Зубко, В. Ільїн, Н. Клокар, 

А. Кузьмінський, І. Луценко, О. Новіков, Д. Новіков, І. Осадченко, В. Попова, 

Н. Протасова, М. Скаткін та ін. Вивченню змісту науково-методичної роботи 

освітян присвятили свої праці сучасні науковці, зокрема Л. Даниленко, А. Єрмола, 

А. Зубко, О. Коваленко, Н. Комаренко, Ф. Кравченко, О. Сидоренко, Л. Таланова 

та ін. Різні аспекти методології й теорії управління та організації методичної 

роботи позначені в дослідженнях Ю. Бабанського, В. Беспалько, М. Поташника, 

П. Худомінського та ін. 

Методологічні засади фахової підготовки майбутніх учителів у вищих 

навчальних закладах досліджували вчені, які розглядали такі аспекти, 

як загальнопедагогічна підготовка (О. Абдулліна, Н. Андрійчук, В. Бєловолов, 

С. Бєловолова, О. Дубасенюк, І. Гавриш, Н. Дем’яненко, В. Докучаєва, 

В. Євдокимов, С. Золотухіна, І. Зязюн, О. Іонова, Н. Кузьміна, В. Лозова, 

О. Мороз, Л. Перетяга, Л. Рибалко, В. Сластьонін, М. Сметанський, Л. Хоміч, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9C.$
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М. Фіцула та ін.); формування педагогічної культури та професійної 

спрямованості (М. Васильєва, В. Гриньова, Н. Гузій, Я. Левченко, 

Г. Пономарьова, В. Попова та ін.), методична підготовка вчителів (А. Волощук, 

Б. Джекоб (B. Jacob), Г. Жигадло, М. Криловець, А. Молдажанова, В. Моторіна, 

В. Прокопчук, В. Санданова, М. Соловейчик, С. Стрижак, Л. Таланова та ін.); 

методична підготовка вчителів початкової школи (К. Авраменко, І. Артем’єва, 

М. Вашуленко, П. Гусак, Л. Коваль, О. Комар, Л. Петриченко, О. Савченко, 

Н. Сінопальнікова та ін.). 

Попри багатоаспектність методології наукових досліджень, невирішеним 

лишається питання теоретико-методологічних засад щодо дослідження процесу 

розвитку теорії і практики підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти. Це питання є дуже 

значущим при отримані результатів подальшого наукового пошуку щодо проблеми 

розвитку теорії та практики підготовки майбутніх учителів до методичної роботи 

як важливої складової їх педагогічної діяльності. 

Дослідження генези ідей методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, його сучасного стану в педагогічному просторі надало 

можливість виявити найбільш доцільні методологічні підходи до розв’язання 

проблеми теоретичної та практичної методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Методологічний підхід науковці (О. Антонова, Р. Атаханов, О. Дубасенюк, 

С. Вітвицька, В. Загвязинський, та ін.) визначають як принципову методологічну 

орієнтацію дослідження, як точку зору, з якої розглядається об’єкт вивчення; 

як поняття, що керує загальною стратегією дослідження; як методологічні засади 

дослідження, які дозволяють виокремлювати проблеми педагогіки та визначити 

стратегію й основні способи їх розв’язання, цілісно та в діалектичній єдності 

проаналізувати найбільш значущі проблеми освіти й установити їх ієрархію, 

прогнозувати найбільшу ймовірність отримання об’єктивного знання [16; 80; 155; 

465]. 

До основних методологічних підходів належать такі: 
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– історичний, суть якого полягає в тому, що він дозволяє аналізувати 

педагогічні проблеми в контексті їх генези, сучасного стану тощо; він вимагає від 

дослідження поєднання генетичного аспекту й сучасної педагогічної теорії, 

її структури, функцій, зв’язків, стану об’єкта, а також перспектив його розвитку. 

Історичний підхід до проблеми дослідження дозволяє виявити особливості 

розвитку системи методичної роботи саме з молодими вчителями, що дає 

можливість під час дослідження здійснювати формування в майбутніх учителів 

методичних знань, навичок, умінь, недостатній рівень яких завжди викликає 

труднощі у фахівців-початківців під час їх професійного становлення. Зазначений 

підхід базується на історичному принципі, який зумовлюють вимоги наступності, 

урахування досвіду, традицій, наукових досягнень минулого [155, с. 43–44]. 

Прихильники історичного підходу щодо методичної роботи спеціаліста 

[150; 299; 324; 599; 605; 606] бачать своє завдання в тому, щоб дослідити, які саме 

напрями, зміст та форми цього аспекту педагогічної діяльності вчителя існували 

в різні історичні періоди. Історичний підхід щодо методичної підготовки 

майбутніх учителів створює підстави для прогнозування сучасних процесів і явищ 

із урахуванням історико-педагогічних досягнень освітян [4; 306; 458]. 

Змістовний аспект ретроспективного логіко-системного аналізу полягає 

у вивченні, систематизації й узагальненні провідних ідей методичної роботи 

вчителів за урахування конкретних історичних умов, у яких проходило 

їх виявлення й розвиток. Це сприяє усвідомленню того, що не всі надбання 

педагогів минулого втратили своєї актуальності й наукового значення, дозволяє 

глибше зрозуміти тенденції і закономірності виникнення багатьох ідей, явищ 

і процесів, об’єктивно оцінити їх з позицій конструктивної критики, 

схарактеризувати минуле з огляду на сучасний стан підготовки вчителів 

у педагогічному ЗВО й певним чином зумовити перспективи її подальшого 

розвитку. 

Ретроспективний логіко-системний аналіз забезпечує усвідомлення того, 

що педагогічною наукою і практикою накопичений багатий досвід, який 

поступово складався в цілісну систему методичної підготовки вчителя, розриває 
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її системно-наслідкові зв’язки, сприяє удосконаленню як її структури, основних 

ланок, зміст й організацію, так і системи національної фахової освіти 

на сучасному її етапі. Тому науковий орієнтир вбачається у зміцненні зв’язків 

історико-педагогічної науки з реальними проблемами теорії та практики розвитку 

загальноосвітньої і вищої школи, зокрема організації і змісту методичної 

підготовки майбутнього вчителя за перехідних умов, у всій складності 

державотворчих процесів. 

Отже, зроблені на основі ретроспективного аналізу наукові висновки, 

теоретичні узагальнення та виявлені провідні тенденції сприяють створенню 

системи методичної підготовки вчителя в сучасних умовах. 

До загальнонаукової методології слід віднести інтегрований 

(інтегративний) підхід. «Енциклопедія освіти» визначає його як підхід, що веде 

до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об’єднання його елементів 

у цілісність. Результатом інтегративного підходу в педагогіці можуть бути цілісні 

знання різних рівнів – цілісність знань про дійсність; про природу з тієї чи іншої 

освітньої галузі, предмета, курсу, розділу, теми [140, с. 356]. 

Термін «інтеграція» походить від латинського «integratio» – повний, цілий. 

Новий тлумачний словник української мови пояснює цей термін як об’єднання 

чого-небудь у єдине ціле [380, с. 617–618]. Словник іноземних слів тлумачить 

термін «інтеграція» як об’єднання розрізнених частин у єдине загальне ціле [526, 

с. 261]. 

Філософський енциклопедичний словник подає визначення цього поняття 

як певну сторону процесу розвитку, який пов’язаний з об’єднанням у єдине ціле 

різнорідних частин і елементів [628, с. 751]. 

Слід зазначити, що теорія педагогічної інтеграції сформувалася на основі 

проблеми загальнонаукової інтеграції. Перспективність інтеграції в розв’язанні 

фундаментальних проблем сучасної педагогічної теорії та практики визнано 

такими нормативними документами: Державна національна програма «Освіта», 

Закон України «Про освіту», а також державними стандартами з різних освітніх 
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галузей, Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, 

Національною рамкою кваліфікацій [115; 368; 369; 454]. 

Про актуалізацію інтегративних тенденцій свідчать дослідження 

теоретичних положень інтегрованого підходу щодо діяльності педагогічних 

та освітніх систем (Є. Барбіна, С. Гончаренко, І. Козловська, К. Лєнік, 

О. Савченко, М. Сердюкова). 

Так, М. Сердюкова вбачає в інтеграції процес зближення й зв’язку наук, 

який діє поряд із процесом диференціації, що є вищою формою втілення 

міжпредметних зв’язків на якісно новому рівні навчання [499, c. 45–49]. 

На проектувнні інтегративного освітнього простору педагогічного закладу освіти 

наголошує О. Ярошинська, В. Ясвин [674; 675]. На думку О. Данилюка, завдання 

міжпредметної інтеграції певним чином вирішує освітній простір [109], 

А. Єрьомкін на основі аналізу специфіки інтегрованого навчання виділяє основні 

його функції: діалектичну, психологічну, дидактичну та логічну [141; 145, c. 86–

87]. М. Прокоф’єва розглядає педагогічну інтеграцію як різновид наукової 

інтеграції в рамках педагогічної теорії та практики, що припускає пояснення, 

прогнозування й управління конкретним проявом інтеграції всередині педагогіки 

у межах предмета її пізнання та відповідно до завдань функціонування, 

як найвищу форму єдності цілей принципів, змісту освіти, як співвідношення 

укрупнених педагогічних одиниць на основі взаємозв’язку навчальних дисциплін 

[460]. На переконання І. Яковлєва, інтегративно-педагогічна діяльність виступає 

як необхідна й достатня умова оптимальної підготовки майбутніх педагогів, 

результатом якої повинен стати фахівець, який володіє універсально-

синтетичними знаннями й універсально-функціональною діяльністю, високим 

рівнем готовності до безпосереднього виконання, інтегративної за своєю суттю, 

педагогічної діяльності [671], Н. Пахомова висвітлює сучасні технології реалізації 

інтеграції складових професійної підготовки, аналізує психолого-педагогічні 

засади та технології реалізації міждисциплінарної підготовки майбутніх педагогів 

[412]. Не можна не погодитись із думкою М. Прокоф’євої, про те, що наслідками 

інтегративно-педагогічної діяльності є формування інтегративно-цілісної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%AE.$
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особистості вчителя, важливою фаховою характеристикою якої 

є її багатовимірність – здатність об’єднувати історичний педагогічний досвід 

із сьогоденням освітян, передбачати результати своєї роботи й ставлення 

до інших, з’ясовувати причинний зв’язок явищ, виявляти свою творчість [460]. 

Проблеми встановлення інтеграційних зв’язків та їх реалізація в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з різних галузей знань була об’єктом 

дослідження багатьох науковців, загальні аспекти щодо теоретико-

методологічних підходів інтеграційних зв’язків розглядалися в працях 

О. Данилюка, А. Єрьомкіна, С. Клепко, О. Кошової, М. Прокоф’євої, 

М. Сердюкової, І. Яковлева та ін. 

Спираючись на дослідження Н. Пахомової, М. Прокофєвої, І. Яковлєва щодо 

педагогічної інтеграції, слід наголосити, що в дослідженні методична підготовка 

розглядається як інтегрована категорія, цілісне утворення, що складається 

із взаємопов’язаних компонентів, функціонування яких приводить до появи нових 

якостей студентів: методичних знань, навичок, умінь методичної діяльності, 

методичного мислення, педагогічних цінностей. 

Отже, інтегрований підхід до методичної підготовки майбутніх учителів 

забезпечує формування в них знань, умінь, компетенцій, що мають інтегративний 

характер, несе в собі узагальнювальні наукові конструкції, що випливають 

із системи педагогічних, психологічних, методичних, спеціальних та інших знань 

студента і дозволяють успішно здійснювати методичну діяльність. 

Як відображення цілісності та інтеграційної суті результату освіти О. Кучай 

розглядає компетенцію і компетентність [267, с. 44-48]. 

Слід зазначити, що реалізація інтегрованого підходу в процесі методичної 

підготовки студентів ґрунтується на філософській теорії систем, тому доцільно 

розглядати компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в єдності цілей методичної підготовки, її змісту, етапів, 

педагогічних умов, форм організації дидактико-методичної діяльності студентів 

(науково-дослідної, самоосвітньої, практико-педагогічної та позааудиторної), 
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контролю й корекції результатів навчання; інтеграції навчальних дисциплін, які 

мають інтегрований зміст [590]. 

Отже, урахування інтегрованого підходу щодо методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи дасть можливість розглядати кожен 

її компонент як цілісне утворення, а його упровадження в реалізацію системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи дасть можливість 

очікувати такі результати, як формування в особистості майбутнього вчителя 

цілісної системи методичних знань і вмінь, компетентностей, розвиток їх творчих 

методичних здібностей та потенційних можливостей. Теоретико-методичні знання 

майбутніх учителів початкової школи мають бути поєднані з педагогічною 

практикою, яка дає можливість формувати методичні навички й уміння, 

отримувати досвід методичної діяльності. Крім цього, навчальний процес має 

інтегруватися з позааудиторною методичною діяльністю студентів. 

Інтегративний вияв професіоналізму відображає компетентнісний підхід, 

під яким розуміється метод моделювання результатів вищої освіти як норм її 

якості, що поєднує елементи професійної та загальної культури (рівень 

освіченості, достатній для самоосвіти й самостійного розв’язання пізнавальних 

проблем), а також досвіду педагогічної діяльності та педагогічної творчості, 

що конкретизується в певній системі знань, умінь, готовності до професійної 

діяльності. 

Теоретичні засади компетентнісного підходу в освіті обґрунтовані у працях 

І. Беха, Н. Бібік, Б. Гершунського, І. Зимньої, О. Іонової, В. Краєвського, 

В. Лозової, A. Маркової, О. Овчарук, Н. Побірченко, О. Пометун, А. Хуторського 

та ін. Учені стверджують, що він підсилює практичну спрямованість освіти, 

підкреслює роль особистісного досвіду студентів, умінь практично реалізувати 

професійні знання, розв’язувати завдання, що виникають під час навчання 

та проходження педпрактики. 

Так, Н. Побірченко визначає, що компетентнісний підхід можна розглядати 

не лише як засіб оновлення змісту освіти, але і як механізм приведення його 

у відповідність з вимогами сучасності [434, с. 24]. 
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На думку А. Маркової, професійно-компетентна педагог успішно розв’язує 

завдання з підготовки для суспільства випускника з бажаними психологічними 

якостями, задоволеного професією; досягає бажаних результатів у розвитку 

особистості; має й усвідомлює перспективу свого професійного розвитку; 

відкритий для постійної професійної освіти; збагачує фаховий досвід завдяки 

власному творчому внеску; соціально активний у суспільстві; відданий 

педагогічній професії, прагне підтримувати, навіть у складних умовах, її честь 

і гідність, професійну етику; готовий до якісної та кількісної оцінки своєї праці, 

уміє сам це робити [317; 318]. 

Учені О. Антонова, В. Грачов, О. Дубасенюк, С. Вітвицька, Н. Лісова, 

О. Поясик, О. Максимович, О. Ярошинська та інші вважають, 

що компетентнісний підхід спрямовний на формування в особистості професійної 

компетентності як якості майбутнього фахівця, що забезпечує результативну 

діяльність у фахомому середовищі. 

На важливості формування професійної компетентності вчителя засобами 

історико-педагогічного краєзнавства наголошує М. Левківський [273, с. 137–146]. 

Із вищезазначеного випливає, що педагогічна компетентність учителя являє 

собою єдність теоретичної та практичної готовності його до здійснення фахової 

діяльності. 

У дослідженнях останніх років також значна увага приділяється видам 

професійно-педагогічної компетентності, з-поміж яких виокремлюється 

спеціально-професійна. Так, Н. Кузьміна визначає професійно-педагогічну 

компетентність учителів як сукупність складових: спеціальна компетентність; 

методична компетентність у галузі способів формування знань, умінь і навичок 

учнів; психолого-педагогічна компетентність; педагогічна рефлексія [253, с. 90]. 

На думку Н. Глузман, Н. Істоміної, Т. Рамзаєвої та інших, спеціально-

професійна компетентність передбачає наявність прикладних знань із предмета, 

опанування класичними і сучасними методами, прийомами, засобами навчання, 

технологіями професійної діяльності за фахом, здатність доцільного 

їх впроваджувати, модифікувати, конкретизувати [91; 474]. 
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О. Ярошинська підкреслює, що використання компетентнісного підходу при 

проектуванні освітнього середовища професійної підготовки вчителя дозволить 

розширити умови, дидактико-методичний потеніал, функціональні можливості 

учасників середовищної взаємодії та забезпечить досягнення високої якості 

професійної підготовки, результатом якої є сформована, творча, ініціативна, 

професійно і соціально відповідальна особистість майбутнього педагога, готова 

до постановки та розв’язання різноманітних суспільних і професійних завдань, 

конкурентоспроможна на ринку праці, здатна до постійного професійного 

зростання, професійної мобільності [674]. 

Проблема професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів 

досліджувалась за різними її аспектами, а саме: 

– зміст і структура предметних компетентностей (Н. Міщук, 

О. Пометун, А. Хуторський та ін.); 

– умови й етапи формування компетентностей (В. Грачов, В. Веселова, 

Н. Матяш, А. Митяєва, О. Савченко та ін); 

– критерії діагностики рівня сформованості компетентностей 

(Я. Гаєвець, Л. Петухова, С. Скворцова та ін.); 

– методика формування професійно-методичної компетентності: 

науково-методичної, дидактико-методичної, інформаційно-методичної 

як провідного виду професійної компетенції (І. Акуленко, О. Зубков, К. Красикова, 

Н. Кузьміна, А. Кузьминський, О. Мірошніченко, Н. Тарасенкова та ін.); 

– формування методичної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи (О. Борзенкова, І. Вікторенко, Я. Гаєвець, Н. Глузман, 

Н. Істоміна, О. Маркушевська, Л. Петухова, Т. Рамзаєва, Т. Руденко, С. Скворцова 

та ін.). 

Отже, дослідження проблеми щодо професійної компетентності дає 

підстави для виокремлення методичної компетентності вчителя. 

Деякі вчені розглядають методичну складову як дидактико-методичну 

компетентність (Н. Глузман, Л. Коваль, А. Крамаренко, Т. Руденко та ін.), 

пов’язуючи її з викладанням певного навчального предмета. На думку Т. Руденко, 
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специфічним виявом методичної компетентності виступає не тільки предметно-

методична та дидактико-методична компетентність, але й творчо-методична, 

науково-методична [480]. 

До нині єдиного тлумачення терміну «методична компетентність учителя» 

не існує. Користуючись різними дефініціями, наприклад, «науково-методична 

компетентність», «дидактико-методична компетентність» та «професійно-

методична компетентність», – науковці майже однаково трактують сутність цієї 

категорії. Це система спеціально-наукових, науково-методичних, дидактико-

методичних знань, умінь і досвіду розв’язування методичних завдань, 

що виникають під час педагогічної діяльності: проведення занять за різними 

навчальними комплектами (С. Скворцова), використання в навчальному процесі 

сучасних інформаційних і навчальних технологій та методик (В. Імбер, 

Л. Петухова); виявлення проблем і методичних задач, спроможність ефективно їх 

розв’язувати; здатність до самореалізації та постійного самовдосконалення 

(О. Зубков). 

Визначаючи методичну компетентність як найважливіший компонент 

професійно-педагогічної компетентності, що встановлює залежність розвитку цієї 

компетентності від якості діяльності, Н. Кузьміна виокремлює в структурі 

методичної компетентності три компоненти: професійні знання, професійні 

вміння, особистісні якості, які забезпечуються дидактичними, організаційно-

аналітичними й особистісними особливостями педагога [253]. 

Зазначимо, що науковці О. Анісімов, Ю. Бабанський, Е. Бережнова, 

Т. Бондаренко, Н. Глузман, С. Кульневич, В. Сластьонін та інші наголошують 

на методичних знаннях і вміннях фахівців, таких як : знання сучасних ефективних 

освітніх технологій, структури навчально-пізнавальної та педагогічної діяльності; 

уміння враховувати умови впровадження передових педагогічних технологій, 

прогнозувати результати навчання та виховання учнів; здійснювати науково-

методичну діяльність та педагогічну рефлексію. Рефлексія визначається 

J. Richards, R. Schmidt як процес звернення до власного досвіду, його осмислення 

та критичний аналіз зазначеної мети, що передбачає оцінку дій, отриманих 
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результатів, співвіднесення їх з поставленою метою для отримання більш значних 

результатів у майбутній роботі, формулювання висновків і побудова нових планів 

[694]. 

Наукові розвідки засвідчили, що методична компетентність є системним 

утворенням, окремим видом професійно-педагогічної підготовки, який охоплює 

три сфери: мотиваційно-теоретичну, практико-прикладну та рефлексивну. Отже, 

в умовах реформування системи професійної освіти перехід до компетентнісної 

парадигми означає забезпечення спроможності майбутнього вчителя відповідати 

новим запитам освітньої діяльності в процесі реалізації Держстандарту загальної 

середньої освіти. 

Професійна підготовка майбутніх учителів на основі компетентнісного 

підходу сприяє визначенню напрямів підготовки до їхньої методичної діяльності: 

оволодіння ґрунтовними знаннями про загальні закономірності навчання, 

виховання та розвиток особистості школяра й уміннями їх реалізовувати; 

розв’язувати складні методичні завдання та конструктивно взаємодіяти 

з колегами, учнями, їх батьками; займатися самоосвітою, мотивувати 

до педагогічної творчості, здійснювати методичну рефлексію, яка пов’язана 

з орієнтацією на саморозвиток і самозміни особистості вчителя. Цілком 

зрозуміло, що реалізація основних наукових положень компетентнісного підходу 

в процесі фахової підготовки студентів забезпечує розв’язання актуальних 

проблем щодо методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

запобігає їх виникненню під час професійного становлення. 

У ході науково-педагогічного пошуку встановлено, що наукове підґрунтя 

методичної підготовки майбутніх учителів закладає системний підхід, основні 

положення якого досліджували А. Алексюк, С. Виговська, Н. Глузман, О. Іонова, 

П. Лузан, В. Луговий, М. Прокоф’єва, І. Сопівник, Е. Юдін та ін. Аналіз науково-

педагогічних джерел свідчить, що системний підхід – це категорія, 

яка трактується надто широко й неоднозначно. 

Суть системного підходу полягає в комплексному дослідженні систем, 

як єдиного цілого зі скоординованим функціонуванням усіх її елементів. 
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Застосування цього підходу орієнтує на розкриття цілісності об’єкта, вияв його 

внутрішніх елементів та зв’язків між ними; аналіз явищ і процесів у певній 

системі, що дає можливість упорядкувати їх та розглядати як єдине ціле, 

у взаємодії та зв’язку між собою. 

У працях дослідників системний підхід трактується як: синтез різних 

аспектів явища або об’єкта (А. Холл); адекватний засіб дослідження і розробки 

лише таких об’єктів, які є органічним цілим (С. Оптнер); визначення процедур 

презентації об’єкта як системи та способів їх розробки (В. Садовський); один 

із головних напрямків методології наукового пізнання та соціальної практики, 

мета і завдання якого полягають у дослідженнях певних об’єктів як складних 

систем (А. Maслоу) [402, с. 30–32; 491, с. 77–203; 642, с. 252–286; 691, с. 30–32]. 

На думку О. Кустовської, системний підхід сприяє формуванню 

відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем 

у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх розв’язання [265]. 

За твердженням О. Іонової, системний підхід як спосіб наукового пізнання 

лежить в основі всіх системних досліджень і дозволяє скласти цілісне, інтегроване 

уявлення про досліджуваний об’єкт [182]. 

Окрім вищезазначеного, системний підхід вимагає реалізації принципу 

єдності теорії, експерименту, практики. 

Результати проведених науковцями досліджень свідчать про те, що нині 

існує необхідність, потреба і можливість розгляду системної підготовки студентів 

педагогічного ЗВО до методичної роботи у закладі загальної середньої освіти. 

На наше переконання, системний підхід дає можливість значно збільшити 

межі наукового пізнання, досягти максимальної інтеграції наукових знань, 

створити цілісне уявлення про досліджувані об’єкти, дозволяє визначити 

структурні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів, 

здійснити їх аналіз, визначити систему принципів, розкрити зміст і обґрунтувати 

вибір дидактичного та методичного забезпечення процесу методичної підготовки. 

Цілком зрозуміло, що основним поняттям системного підходу є поняття 

«система», тому при розробці заходів методичної підготовки спиралися 
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на характерні ознаки для всіх наявних систем (за П. Лузан, І. Сопівник, 

С. Виговська), а саме [297, с. 51–54]: 

– цілісність, не можна звести властивості системи до суми властивостей 

і ознак її складових, а з властивостей останніх не випливають властивості 

системи; 

– структурність, будь-яку систему можна схарактеризувати на основі 

наявних зв’язків і відношень між її елементами (на основі її структури); 

функціонування системи зумовлюється функціонуванням її окремих елементів 

і властивостями структури; 

– взаємозалежність системи й середовища, оскільки система формує 

та виявляє свої властивості в процесі взаємодії з середовищем, у якому вона 

функціонує й у взаємовідносинах з якими відбиває свою цілісність; 

– ієрархічність, будь-яка система може бути елементом системи більш 

високого рангу, у той час як її елементи можуть бути системами більш низького 

порядку; 

– множинність опису, що обумовлено складністю системи, її адекватне 

пізнання вимагає побудови значної кількості різних моделей, кожна з яких описує 

чи відбиває лише певний аспект системи. 

Упровадження спроектованої під час дослідження системи методичної 

підготовки майбутнього педагога та формування в нього методичної 

компетентності дозволяє виявити закономірності й зв’язки між окремими 

компонентами професійно-педагогічної системи, оскільки методична підготовка 

є самостійною системою й одночасно елементом педагогічної системи 

професійної підготовки майбутніх учителів. 

Реалізація системного підходу передбачає визначення того, як реалізується 

процес методичної підготовки майбутнього педагога, як відбувається формування 

методичної складової, взаємодіють і взаємопов’язані її структурні компоненти 

на різних рівнях структурної ієрархії, забезпечується цілісність процесу фахової 

підготовки. Цей підхід дозволяє виявити загальні властивості та якісні 

характеристики окремих елементів, які складають систему методичної підготовки 
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майбутніх учителів початкової школи (мета, завдання зміст, форми, методи 

процесу підготовки фахівців) і розглядаються не ізольовано, а у взаємодії. 

Системний підхід до методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи в дослідженні ґрунтується на принципах: 

– випереджального навчання – зазначення випереджальної фахової мети 

та формування відповідальності за її досягнення; готовності до методичної 

діяльності; 

– функціональності – спільного розгляду структури системи та функцій 

із пріоритетом функцій над структурою; 

– ієрархії – урахування супідрядності та ранжування складових системи 

методичної підготовки майбутніх учителів; 

– організованості та управління – певна упорядкованість у побудові 

системи методичної підготовки та цілеспрямованість її функціонування; 

– єдності – розгляд системи методичної підготовки як єдиного цілого 

та як сукупності взаємопов’язаних її частин; 

– розвитку – здатність до розвитку, накопичення методичних інновацій, 

з урахуванням динаміки навколишнього фахового середовища; 

– єдності теорії та практики, завдяки чому педагогічне дослідження 

носить практико орієнтований характер [632; 670, с. 55–57]. 

Системний підхід до організації методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи має здійснюватися на різних рівнях, через різні її форми й види, 

що сприяє створенню певних умов для розвитку власної методичної системи 

майбутнього вчителя й методичного зростання в короткий термін у закладі 

загальної середньої освіти. 

Слід зазначити, що системно-діяльнісний підхід, зазначає і певний 

компонентний склад людської діяльності, серед найсуттєвіших яких: потреба – 

суб’єкт – об’єкт – процеси – умови – результат. Саме такі компоненти створюють 

можливість дослідити будь-яку сферу людської діяльності, структуру системи, 

яка реалізується у функціях, що дозволяє розглядати систему методичної 

підготовки майбутнього вчителя як структурно-функціональну цілісність, в якій 
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кожний елемент (підсистема чи компонент) має певне функціональне 

призначення, яке має узгоджуватися із загальними цілями системи. Рівень 

цілісності системи залежить від рівня відповідності її структури і функцій 

головній меті системи професійної підготовки вчителів [277, с. 57]. 

У проведеному дослідженні системний підхід використовується 

у взаємозв’язку з діяльнісним, тому важливе місце в науково-педагогічній 

розвідці посідає діяльнісний підхід, який можна застосовувати для вивчення 

феномена методичної діяльності майбутніх учителів початкової школи. Цей 

підхід спрямований на те, щоб організувати діяльність суб’єкта, яка забезпечить 

йому активність у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму розвитку, який 

відбувається саме в діяльності [366, с. 34]. 

У філософській літературі практична діяльність у людському суспільстві 

розглядається як спосіб освоєння світу, вона передбачає конструювання цілей 

і спрямована на перетворення природних та соціальних об’єктів, створення 

принципово нового. Учені-філософи виділяють такі функції практики: практика є 

основою пізнання; джерелом і рушійною силою процесу пізнання; кінцевою 

метою пізнання; критерієм істини [629, с. 257–258]. 

Методологічною основою діяльнісного підходу є теорія діяльності 

(О. Леонтьєв, С. Рубинштейн), саме тому цей підхід виявляється у прагненні 

дослідників використовувати положення теорії діяльності в методиці 

й інтерпретації змісту своїх праць. Суть підходу полягає в тому, що досліджується 

наявний процес взаємодії людини з навколишнім світом, який забезпечує 

виконання певних життєво важливих завдань [279]. 

Зазначений підхід представлено в сучасній професійно-педагогічній науці 

дослідженнями таких учених, як С. Виговська, С. Кримський, В. Лекторський, 

П. Лузан, О. Новіков, І. Сопівник, Ю. Фокін, А. Хуторськой та ін. 

На думку науковців О. Леонтьєва, П. Лузана, І. Сопівник, С. Виговської, 

діяльність є системою процесів, що відображають відношення суб’єкта 

до дійсності, а її дії спрямовані на зміни об’єкта діяльності у процесі діяльності 

[279, 297]. 
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Із вищезазначеного випливає, що будь-яка діяльність здійснюється завдяки 

певної кількості взаємопов’язаних дій – одиниць діяльності, внаслідок чого 

досягається конкретна мета діяльності. 

На думку Ю. Фокіна, відповідно до діяльнісної мети навчання, методи 

навчання повинні бути орієнтовані на розв’язання дидактичних завдань 

та забезпечення засвоєння суб’єктом навчання певних елементів освоюваних 

видів діяльності [636; 637, с. 96]. 

І. Лернер запропонував класифікацію методів навчання за рівнем 

включення в продуктивну (творчу) діяльність серед яких виокремлено 

інформаційно-рецептивні, репродуктивні, проблемного викладу матеріалу, 

евристичні, дослідницькі [280, с. 170–171]. 

О. Новіков розглядає питання методології навчальної діяльності як опис 

її організації, визначивши основні характеристики навчальної діяльності 

(особливості, принципи, умови), її логічну структуру (суб’єкт, об’єкт, предмет, 

результат, форми, засоби, методи) і тимчасову структуру процесу її здійснення 

(ієрархію навчально-освітніх проектів, навчальне завдання як мінімальну 

тимчасову «одиницю» навчальної діяльності, оцінку, самооцінку і рефлексію 

її результатів) [338, с. 35–45]. На думку науковця, навчальна діяльність завжди 

спрямована на суб’єктивно новий (для кожної конкретної особистості) результат, 

а в разі продуктивної роботи виникає необхідність її організації. 

Із позиції майбутнього вчителя, діяльнісний підхід припускає свободу 

вибору під час навчання, що передбачає, по-перше, створення умов його 

особистісної самоактуалізації та особистісного зростання; по-друге, формує 

активність самого студента, готовність до навчальної діяльності, розв’язання 

проблемних завдань; по-третє, єдність зовнішніх і внутрішніх мотивів : 

зовнішній – це мотив досягнення, а внутрішній – пізнавальний. 

Слід зазначити, що мета методичної діяльності вчителя зумовлена саме 

певною професійною потребою, задоволення якої потребує дій. Отже, із позиції 

діяльнісного підходу мета професійного навчання полягає в організації 

та управлінні цілеспрямованою навчальною роботою, опануванні певною 
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фаховою діяльністю в цілому. Діяльнісний підхід до методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи передбачає виявлення й опис тих способів 

дії, які повинні призвести до розкриття змісту навчального матеріалу 

й повноцінного опанування відповідних знань через діяльність, що забезпечить 

продуктивне навчання [681]. При такому підході зміст фахового навчання 

не зводиться до змісту матеріалу, який засвоюється, а доповнюється діяльністю, 

передбаченою як освітнім процесом вищої школи, так і практикоорієнтованою 

діяльністю, майбутньою професією [573; 584; 590; 591; 592]. 

Упровадження діяльнісного підходу (навчання через реальну діяльність 

студента із формування методичної компетенції) [574; 584; 585; 590; 592], 

забезпечує перехід абстрактних знань, якими володіє студент, у сферу практичної 

діяльності [121, с. 60–65]. 

Оскільки діяльність педагога реалізується в різних її видах: викладання, 

здійснення виховної роботи, класне керівництво, діяльність із самоосвіти 

і професійного самовиховання, управлінська діяльність, організаторська 

діяльність, науково-дослідницька діяльність [497]. 

На специфіці дослідницької діяльності вчителя сучасної початкової школи 

наголошує О. Шквир, яка зазначає, що відповідно до нових вимог, 

які висуваються до вчителів під час їх атестації, вони мають представляти 

результати дослідницької роботи щодо розв’язання ними окремої педагогічної 

проблеми. Науковцем встановлено, що, на жаль, учителі не спроможні теоретично 

обґрунтувати власні практичні здобутки, мають труднощі під час опису 

результатів досліджень, формулювання висновків, математичної обробки даних 

та графічної інтерпретації результатів [662]. 

За твердженням А. Хуторського, відбувається зміна традиційного сенсу 

змісту освіти, тож про нього можна говорити як про «діяльнісний зміст освіти», 

оскільки навчальний матеріал стає не предметом засвоєння, а зовнішньою 

складовою освіти – освітнім середовищем для самостійної діяльності студентів 

[649, с. 187–190; 650]. 
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На думку І. Брітченко, В. Стрельнікова, сучасна педагогіка спирається 

на середовищний підхід як теорію й технологію безпосереднього управління 

(через середовище) процесами навчання, виховання й розвитку особистості, 

як систему дій суб’єкта управління, спрямованих на зміну середовища 

й діагностику отриманих результатів освітнього процесу [544, с. 192–214]. 

Основні положення середовищного підходу в освіті було розроблено 

Ю. Мануйловим, який дає визначення середовищного підходу, характеризує його 

методологічні основи тощо [314]. 

Наукові пошуки на основі середовищного підходу проводили О. Артюхина, 

В. Биков, І. Брітченко, В. Желанова, І. Коновальчук, Л. Макар, О. Мітіна, 

В. Стрельніков, О. Ярошинська, В. Ясвін та ін. 

О. Мітіна вважає, що значущість середовищного підходу полягає в тому, 

що під час навчання студентів у педагогічному закладі вищої освіти, на основі 

знання про середовище, вони можуть передбачити своє професійне місце 

у фаховому просторі [342]. 

О. Ярошинська зазначає, що середовищно орієнтований підхід дає змогу 

змінити позицію викладача в діяльності, замість реалізаії активного педагогічного 

впливу на особистість студента є можливість створення для нього освітнього 

середовища, в якому відбувається його професійне становлення і активний 

саморозвиток, створюються умови для залучення в освітній процес, застосовуючи 

весь арсенал педагогічних засобів. Цей підхід дозволяє розробити технологію, яка 

враховуватиме вплив на всі аналізатори, сприятиме цілісності та гармонійності 

впливу на особистість [673, c. 104–109]. 

За визначенням Ю. Мануйлова, середовищний підхід припускає розгляд 

процесу розвитку особистості залежно від умов навколишнього середовища 

й взаємодії особистості з нею. Він розглядає систему такої взаємодії 

із середовищем, яка б забезпечила її перетворення в засіб діагностики 

й проектування освітньо-виховного результату. Середовищний підхід у фаховій 

підготовці пов’язаний з ідеєю включення освітньої установи в професійне, 

педагогічне середовище (і навпаки). Освітнє середовище професійної підготовки, 
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стаючи фактором розвитку фахівця, поглиблює інноваційний характер діяльності 

освітньої установи, яка, у свою чергу, підсилює динаміку інноваційної діяльності 

майбутніх педагогів [313, с. 182–186]. 

Вивчення педагогічних праць вищезазначених дослідників дозволяє 

стверджувати, що вони одностайні в тому, що середовищний підхід здійснюється 

через спеціально проектоване середовище, в якому відбувається не тільки 

теоретична підготовка, але й розвиток і формування особистості майбутнього 

фахівця. 

Отже, впровадження ідей середовищного підходу в процес професійної 

підготовки приводить в дію механізм фахового зростання майбутнього вчителя 

відповідно до створеної власної траєкторії саморозвитку. 

Середовищний підхід до методичної підготовки майбутніх педагогів 

у дослідженні розглядається, по-перше, як умова подолання труднощів уходження 

майбутнього педагога в професійну діяльність на початковому етапі, по-друге, 

як інструмент освоєння та розширення професійного середовища, по-третє, 

як спосіб інтеграції теоретико-педагогічного й практичного методичного знання 

в процесі підготовки фахівця в галузі освіти. Суть середовищного підходу 

в проведеному дослідженні полягає в тому, щоб формувати сучасного вчителя 

через в освітньо-методичне середовище, яке оточує його. 

Для нашого дослідження середовищний підхід виявляється актуальним 

тому, що дає змогу окреслювати середовище як фахове, яке актуалізує й мотивує 

пізнавальні потреби майбутнього вчителя, а головне – потребу бути визнаним 

як особистість педагога, що можливо за умови, коли освітньо-методичне 

середовище сприймається студентами як доброзичливе, сприятливе, володіє 

методичним потенціалом, є актуальним для розвитку системи методичної 

підготовки студентів, і вдосконалюється самими студентами за допомогою 

педагогів. 

Феноменологічний характер освітньо-методичного середовища 

визначається його потенціалом, функціями, чинниками, що діють у середовищі, 

наявними структурними компонентами, сукупність яких впливає на якісні 
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характеристики методичної підготовки студентів і його стан у часі та просторі. 

Освітньо-методичне середовище доповнює нормативні вимоги освітніх стандартів 

до сучасного вчителя, розширює можливості їх виконання в процесі методичної 

підготовки. Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах 

функціонування освітньо-методичного середовища позитивно впливає 

на особистість студента, цілеспрямовано розвиває особистість учителя. 

Процес методичної підготовки студентів в умовах освітньо-методичного 

середовища характеризується розширенням можливостей завдяки використанню 

освітнього-педагогічного потенціалу компонентів середовища; інтегрованими 

формами навчання; широкому впровадженню технологій взаємодії, спілкуванню 

та співпраці всіх учасників (студентів, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, методистів і керівників педагогічної практики, учителів та керівників 

закладів загальної середньої освіти та учнів, фахівців управлінь освіти тощо); 

застосуванням сучасних засобів навчання студентів, які сприяють відкритості 

та забезпечують подолання ізольованості методичної підготовки студентів. 

Середовищний підхід у професійній підготовці відкриває можливість 

вільного вибору студентом змісту й форм методичної діяльності, причому, такої, 

яка дозволила б йому досягнути найбільшого успіху, найвищого самовираження, 

такий підхід до методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

надзвичайно важливий у певні періоди становлення фахівця, наприклад, у період 

адаптації до освітнього процесу педагогічного ЗВО та закладу загальної середньої 

освіти. 

Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи у фаховому 

освітньому середовищі передбачає формування в них позиції педагога-

фасилітатора. Тому під час дослідження не тільки викладач мав займати позицію 

педагога-фасилітатора, але й створювалися педагогічні умови для розвитку 

здібностей майбутніх учителів до фасилітуючої взаємодії. Саме тому 

в проведеному дослідженні реалізується фасилітаційний підхід, який є одним 

із сучасних методологічних підходів і сприяє реалізації суб’єкт-суб’єктної 
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парадигми освіти та передбачає використання різноманітних стилів навчання, 

педагогіки співробітництва. 

Фасилітаційний підхід у педагогіці досліджували Л. Кайдалова, С. Масич, 

В. Нестеренко, О. Фісун та ін. Науковці визначають різні шляхи, які дозволяють 

забезпечити становлення в учителів шкіл фасилітуючої позиції. Одним із таких 

шляхів вони зазначають доцільно організовану науково-методичну роботу школи 

[187, 321; 370; 633]. 

Для реалізації фасилітаційного підходу застосовується певна методика, 

спрямована на розвиток у майбутніх учителів фасилітуючої позиції, зокрема: 

стимулювання в них ціннісного ставлення до школярів, їх батьків, колег, до себе 

та інших учасників педагогічного процесу; озброєння студентів знаннями про 

суть і значення педагогічної фасилітації й фасилітуючої позиції вчителя; 

опанування сучасними педагогічними методиками і прийомами педагогічної 

роботи, які дозволяють забезпечити фасилітаційний супровід навчально-

виховного процесу. 

У зв’язку з цим методична підготовка майбутніх вчителів має бути 

зорієнтована на стимулювання в майбутніх педагогів подальшого розвитку таких 

професійно-особистісних характеристик, як потреба в постійній самоосвіті, 

здатність своєчасно змінювати пріоритетні цінності навчально-педагогічної 

взаємодії [311]. 

Під час наукового пошуку встановлено, що в процесі здійснення методичної 

підготовки, з метою формування фасилітуючої позиції в майбутніх учителів 

початкової школи, важливо створювати атмосферу щирої зацікавленості 

в кожному студенті, у його думці, групи однодумців, учасників навчально-

виховного процесу професійної підготовки, а також забезпечувати систематичний 

контроль отриманих результатів, на основі саморефлексії, а за необхідності 

вносити своєчасні й відповідні зміни в організацію та зміст цієї роботи. Така 

форма педагогічної взаємодії передбачає спільне обговорення актуальних питань, 

що має на меті колегіальне наближення до пошуку шляхів вирішення проблем, 
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пропонуваня цікавих ідей тощо, за допомогою відповідних стратегій, 

спрямувальних запитань і спеціальних прийомів фасилітаійних прийомів. 

Оптимальним підходом до організації методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, які працюватимуть у новій українській школі, 

вважаємо акмеологічний підхід, що узгоджується із сучасними інноваційними 

методами організації навчально-методичної підготовки. 

Суть акмеологічного підходу в сучасній системі педагогічної освіти полягає 

в орієнтації майбутнього вчителя на постійний саморозвиток 

і самовдосконалення, мотивації на професійні досягнення, прагнення до високих 

результатів, життєвих успіхів; створенні необхідних умов для самореалізації 

творчого потенціалу, організації творчої методичної діяльності на всіх етапах 

навчання та неперервної освіти надалі, виявленні особистісних ресурсів 

майбутнього вчителя для досягнення вершин у професійній діяльності. 

Акмеологічні психолого-педагогічні дослідження, проведені вченими 

(О. Антонова, С. Вітвицька, А. Деркач, В. Зазикін, Н. Кузьміна, Л. Орбан, 

Л. Паутова, С. Пожарський, Л. Рибалко та ін.), свідчать, що цей підхід спирається 

на такі акмеологічні чинники, як високий рівень мотивації, потреба 

в досягненнях, прагнення самореалізації. 

Так, у дослідженні Л. Рибалко зазначається, про реалізацію акмеологічного 

підходу на різних етапах особистісно-професійного становлення майбутнього 

вчителя (адаптаційного, моделювального, безпосередньо практичного). 

На переконання науковця, модель науково-методичної системи забезпечення 

готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічної самореалізації 

базується на виявленні суттєвих положень акмеологічного підходу й відбиває 

мету та завдання професійно-педагогічної самореалізації особистості [476]. 

Такої ж думки дотримується О. Антонова, на її переконання, суть 

акмеологічного підходу полягає в орієнтації людини на постійний саморозвиток 

і самовдосконалення, мотивації й прагненні до високих результатів, життєвих 

успіхів; організації творчої діяльності особистості на всіх етапах її неперервної 
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освіти, створенні необхідних умов для самореалізації творчого потенціалу 

[16, с. 17–22]. 

Заслуговує особливої уваги розкриття змісту поняття «професійний 

саморозвиток майбутнього вчителя». Так, О. Бодалєв, А. Деркач, В. Зазикін, 

Н. Кузьміна, Л. Орбан та інші наголошують, що в основу саморозвитку 

й самоорганізації покладено потреби людини в нових досягненнях, її прагнення 

до успіху й удосконалення, активної життєвої позиції, позитивного мислення, 

впевненість у своїх професійних можливостях [58; 117; 118; 119; 120; 252; 253; 

254]. 

Л. Мітіна тлумачить саморозвиток за фахом як процес удосконалення, 

становлення, інтеграцію та реалізацію в діяльності професійно значущих 

особистісних рис та здібностей, знань і вмінь. Автор уважає, що засобами 

професійного саморозвитку є самовиховання, самоосвіта, самовдосконалення 

в поєднанні з практичною професійною діяльністю [345]. 

Під саморозвитком майбутнього вчителя Я. Москальова розуміє 

вмотивований, цілеспрямований, поступовий процес особистісного становлення 

та трансформації фізичних, психічних, духовних сил, якостей, здібностей 

студента педагогічної спеціальності й який спрямований на усунення перешкод 

у самовдосконаленні, самозростанні та реалізацію власного потенціалу 

в інтересах особистого життя та професійно-педагогічної діяльності [361]. 

О. Пєхота характеризує саморозвиток як здатність усвідомлювати 

відповідальність за процес власного професійного розвитку та вміння його 

регулювати, що виявляється в бажанні та здатності систематично здійснювати 

аналіз, коригування та вдосконалення власного фахового рівня [428]. 

На думку Н. Уйсімбаєвої саморозвиток майбутнього вчителя – це процес 

усвідомленого цілеспрямованого розвитку себе як педагога, який включає 

самостійне вдосконалення фахових знань, умінь, особистісних і професійних 

якостей, що забезпечують ефективність майбутньої професійної діяльності [622]. 

У нашому дослідженні ми спираємось на тлумачення поняття 

«саморозвиток майбутнього вчителя», яке запропоноване О. Пєхотою 
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та Н. Уйсімбаєвою і будемо розуміти його як цілеспрямований процес 

професійного самовдосконалення шляхом методичної діяльності. Наголосимо, що 

до поняття саморозвитку майбутнього вчителя дотичні «професійна самоосвіта» 

і «професійне самовдосконалення». 

Отже, акмеологічний підхід призначений забезпечити підготовку 

майбутнього вчителя до ефективної методичної діяльності не лише шляхом 

формування системи методичних знань і вмінь, а й унаслідок актуалізації 

творчого потенціалу особистості, реалізовувати на практиці творче 

самовдосконалення; свободу самовираження в професійно-методичній діяльності. 

Реалізація акмеологічного підходу до методичної підготовки майбутніх 

учителів передбачає: надання повноцінної інформації про сутність, цінності, цілі 

й результати методичної діяльності та професійного саморозвитку; 

демократичний стиль спілкування, створення психологічної атмосфери співпраці 

й співтворчості; орієнтацію на положення діяльнісного, інтегрованого, 

фасилітаційного підходів; інноваційність, практична орієнтованість методичної 

підготовки; здійснення методичної рефлексії [117; 119]. 

За умов застосування акмеологічного підходу переважну роль відіграє 

проблематика розвитку творчо-методичних здібностей майбутніх учителів 

з урахуванням різних аспектів їх теоретичної підготовки та практичного 

вдосконалення. При цьому творчо-методичний потенціал визначається 

як об’єктивними можливостями, так і внутрішньоособистісними чинниками, 

серед яких провідну роль відіграють педагогічні здібності та особисте ставлення 

майбутнього вчителя до фахової діяльності, рефлексивно-творча активність 

суб’єкта в процесі його особистісного зростання й вдосконалення в процесі 

професійної діяльності [80, c. 52–61]. 

Результатами впровадження акмеологічного підходу в зміст методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи є: високий рівень їх готовності 

до методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти, підвищення рівня 

методичної компетентності, інтенсивність методичної діяльності, володіння 
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сучасним змістом і засобами розв’язання професійно-методичних завдань, 

здатність до саморозвитку і самовдосконалення. 

Отже, методична підготовка майбутніх учителів початкової школи, яка 

побудована на засадах акмеологічного підходу, має ряд переваг, а саме : сприяє 

посиленню професійної мотивації студентів, стимулює їх творчий потенціал, 

підтримує в процесі досягнення успіхів у методичній діяльності, надає 

можливість систематично відстежувати їх методичне зростання. 

Аналіз і синтез теоретичних положень, поглядів науковців на проблему 

дослідження, виділення методологічних підходів, дозволили визначити напрями 

методичної підготовки, розробити та обґрунтувати методологічний принцип 

випереджального професійного зростання. 

Принцип випереджального професійного зростання майбутніх фахівців 

сприяє їх методичному зростанню в короткий термін (методичне спрямування 

навчальних дисциплін та позааудиторних заходів, актуалізація можливостей 

освітньо-методичного середовища, свідомий вибір напряму методичної 

діяльності, посилення творчого спрямування методичної підготовки, організація 

співтворчості), формуванню мобільного вчителя для сучасної початкової школи, 

спроможного до успішної реалізації освітньої Концепції «Нова українська 

школа»; відбиває специфіку методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової ланки навчання, як складової однієї з освітніх стратегій подолання 

кризи сучасної освіти (а саме : інтеграцію педагогічного й методичного знання; 

урахування різних аспектів методичних проблем освітян); визначає напрями 

розвитку системи методичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи 

в педагогічному закладі вищої освіти. 

К. Колін зазначає, що суть випереджальної освіти «полягає в тому, щоб 

перебудувати зміст та методологію навчального процесу в усіх ланках системи 

освіти таким чином, щоб вона була здатною своєчасно готувати людей до нових 

умов існування, давати їм такі знання та навички, які дозволили б їм не тільки 

успішно адаптуватися до нового соціального та інформаційного середовища, 
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а й активно впливати на нього в інтересах збереження і подальшого гармонійного 

розвитку людського суспільства та довкілля» [216, с. 12–16]. 

Концепція випереджальної освіти, передбачає: оновлення змісту 

педагогічної освіти; орієнтацію на формування методичних знань, навичок, умінь, 

які дадуть змогу майбутнім учителям успішно самореалізуватися у шкільному 

середовищі; підтримку індивідуалізованого та самостійного навчання студентів; 

партнерство та співробітництво у характері навчальної діяльності; орієнтацію 

змісту педагогічної освіти на інтеграцію теорії і практики; запровадження 

технологій ІКТ, як вимоги сьогодення. 

Отже, в контексті дослідження стратегія методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи ґрунтувалась на інтеграції методологічних підходів 

і принципів, які є основою конструювання системи методичної підготовки 

майбутніх учителів, її функціонування й розвитку. В її основу покладено 

принципи і підходи, які не суперечать один одному, а навпаки, 

взаємодоповнюють, сприяють визначенню мети, змісту методичної підготовки, 

способів організації та управління діяльністю студентів, відповідних форм, 

методів і засобів, які використовувалися під час педагогічного експерименту, 

що забезпечило вибір тактики наукового дослідження. 
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Висновки до першого розділу 

У розділі досліджено історико-гносеологічні джерела ідей методичної 

роботи молодих учителів та методичної підготовки майбутніх учителів, 

проаналізовано надбання педагогічної та наукової діяльності відомих зарубіжних 

і вітчизняних педагогів як організаторів методичної підготовки вчителя, 

у наслідок чого виокремлено ряд науково-методичних праць, близьких 

за тематикою, зроблено висновки щодо ступеня вивченості аспекту методичної 

підготовки майбутніх учителів. 

Аналіз ґенези ідей методичної підготовки майбутніх учителів засвідчив, 

що їх витоки базуються на концептуальних положеннях давніх філософів 

і мислителів (Конфуцій, Арістотель, Квінтіліан, Сократ), педагогів-гуманістів 

епохи Відродження й Реформації (М. Монтень, Т. Мор, Ф. Рабле, 

Е. Роттердамський, В. Фельтре), педагогів-класиків (Й. Гербарт, А. Дістервег, 

Я. Коменський, Й. Песталоцці, А. Фер’єр, С. Френе та ін.). У вітчизняній 

педагогіці становлення та розвиток ідей методичної підготовки вчителя 

відбувалося під впливом просвітницької діяльності П. Могили, Ф. Прокоповича, 

Г. Сковороди, доробку видатних педагогів (Х. Алчевська, П. Блонський, 

М. Бунаков, М. Вессель, В. Водовозов, Б. Грінченко, М. Демков, М. Драгоманов, 

А. Макаренко, С. Миропольський, М. Пирогов, М. Сумцов, Ю. Федькович, 

С. Шацький, П. Юркевич та ін.), зокрема К. Ушинського (визначення шляхів 

опанування вчителем практичним мистецтвом викладання), П. Каптерева 

(розкриття теоретичного та практичного складників підготовки вчителів, 

напрямів її здійснення), М. Корфа (формування педагогічної майстерності 

вчителя через передачу конкретного досвіду), В. Сухомлинського (наголошення 

на єдності та взаємозв’язку теоретичної та практичної підготовки вчителя, 

популяризації передового педагогічного досвіду, залученні вчителя 

до дослідницької діяльності, значущості його саморозвитку й самоосвіти). 

Вивчення вітчизняної та зарубіжної педагогічної спадщини дало підстави 

для висновку, що видатні педагоги минулого зверталися до різних аспектів 

методичної підготовки вчителів. 
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З’ясовано, що становлення й розвиток методичної діяльності освітян завжди 

залежало від змін, які відбувалися в шкільних закладах, а генезис ідей 

формування методичної складової логічно пов’язаний із педагогічними 

традиціями та стереотипами. 

Установлено, що процес методичної підготовки майбутніх учителів 

не включав досконалу систему, а методичні знання, навички й уміння 

отримувалися ними в період практичної діяльності, саме тому в різні історичні 

періоди проблема методичної роботи молодих учителів завжди залишалася 

не вирішеною. 

Дослідження історико-гносеологічного аспекту щодо розвитку змісту 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічних 

навчальних закладах засвідчило, що її удосконалення відбувалося в умовах 

паралельного реформування середніх загальноосвітніх навчальних закладів, 

початкової школи, методичної роботи освітян. 

Виявлені зміст, напрями, форми та особливості методичної діяльності 

вчителів, дали змогу визначити головні вимоги до змісту методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Ретроспективний аналіз наукових досліджень з проблеми методичної 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи дозволив зробити припущення, 

що усунення зазначеної проблеми значною мірою залежить від бажання і вміння 

освітян, перш за все педагогічного закладу освіти, вивчати і використовувати 

позитивний історико-педагогічний досвід як методичної роботи освітян, так 

і досвід методичної підготовки майбутніх учителів, науково-методичні засади 

якого дають можливість розробити сучасну систему методичної підготовки 

майбутніх вчителів, зміст якої базується на історико-педагогічних дослідженнях. 

Спираючись на історико-педагогічний досвід було зроблено висновок, 

що науково-педагогічний доробок освітян минулого становить невичерпну 

скарбницю для обґрунтування базових основ методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, а ефективність розв’язання методичних проблем 

залежить від здатності майбутнього фахівця адекватно оцінити вчительську 
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професійну діяльність, якість якої ґрунтується саме на методичній його 

підготовці. 

Виокремлено філософські позиції щодо теорії і практики методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи: діяльнісна суть людини; 

управління діяльністю; інтеграція науки і педагогічної практики. 

Визначено низку наукових підходів до формування методичної складової 

загальної педагогічної підготовки студентів як методологічних засад дослідження, 

розкрито значущість і правомірність їх застосування до обґрунтування сутності 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, а саме: історичний, 

інтегрований, системний, середовищний, діяльнісний, компетентнісний, 

фасилітаційний, акмеологічний. Доведено, що вони не суперечать один одному, 

а навпаки, взаємодоповнюють, що забезпечило вибір тактики наукового 

дослідження, змісту методичної підготовки, а також відповідних форм, методів, 

засобів, які використовувалися під час експерименту. 

Розкрито принцип випереджального професійного зростання фахівців, який 

має сприяти методичному зростанню в короткий термін майбутніх учителів 

початкової школи та його суть, що базується на прогностичності методичного 

мислення, активності педагогічної позиції, виваженості й відповідальності щодо 

своїх методичних дій, індивідуальності власного стилю методичної діяльності, 

здатності запобігати негативним наслідкам своєї роботи (трансляція знань учням 

та спонукання їх до зубріння навчальної інформації, дії за шаблоном, рутинність, 

жорстка фіксація світосприйняття, неприймання нового тощо). Доведено, 

що випереджальне методичне зростання дозволяє успішно пристосовуватися 

до соціальних змін і одночасно пристосовувати їх до власних фахових потреб, 

адаптуватися до нового шкільного й інформаційного середовища, нових умов 

функціонування закладів загальної середньої освіти. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [570; 571; 573; 

574; 583; 584; 585; 587; 589; 590; 591; 592; 599; 600, 601, 604; 605; 606; 610; 612]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

2.1. Аналіз проблем методичного становлення молодих учителів, 

напрямів та форм їх методичної діяльності 

 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується модернізацією 

як галузі в цілому, так і системи методичної роботи педагогів, яка відбувається 

на різних рівнях: державному, регіональному, обласному, місцевому, районному, 

на рівні закладів загальної середньої освіти. Оскільки успішне виконання завдань 

розвитку національної освіти значною мірою залежить від наполегливої 

методичної роботи педагогів, то у зв’язку з цим майбутньому вчителю, під час 

навчання у ЗВО, необхідно оволодіти певними знаннями і вміннями щодо 

методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти. У зв’язку з цим 

провідним напрямом державної освітньої політики щодо підготовки майбутніх 

учителів визнається створення умов для формування особистості педагога, 

а пріоритетним завданням, що стоїть перед педагогічними ЗВО, є підготовка 

вчителя нової генерації, яка буде ефективною за умов впровадження системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи і передбачає 

формування в них власного ефективного стилю методичної діяльності; змісту 

методичної діяльності педагогів; розуміння проблем, що існують у практиці 

шкільної освіти, пошук способів їх альтернативного розв’язання; здійснення 

педагогічної рефлексії; відповідальність за прийняття методичних рішень 

і результати навчання учнів; уміння аналізувати й обґрунтовувати власну 

методичну діяльність, прагнення до самореалізації на основі внутрішньої 

професійної мотивації; орієнтація на діалогову методичну взаємодію, 

саморозвиток і самовиховання в процесі педагогічного спілкування. 

Про актуальність наведеного вище свідчить низка освітянських документів 

і державних програм. Так, у Державній національній програмі «Освіта» (Україна 
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ХХІ століття) зазначено, що «головна увага має бути зосереджена на підготовці 

нового покоління педагогічних працівників», тому підвищення рівня науково-

методичної підготовки освітян є невідкладним і надзвичайно важливим 

завданням, розв’язанню якого покликана сприяти і система вищої педагогічної 

освіти [115]. За умов практичної реалізації Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку 

освіти України у XXI столітті, Державної національної програми «Освіта» 

(Україна ХХІ століття), Національної рамки кваліфікацій, Державного стандарту 

початкової освіти (проект 2017), Концепції «Нова українська школа» особливого 

значення набуває проблема підвищення науково-методичного рівня вчителів [115; 

116; 368; 369; 379; 454; 455; 462]. 

Зазначимо, що проблема якості й результативності науково-методичної 

роботи в закладах загальної середньої освіти стала наріжним каменем 

у реформуванні освітніх систем, саме тому її розв’язання залежить від рівня 

методичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних закладах вищої освіти. 

Очевидно, що за умов оновлення національної освіти, пріоритетним завданням, 

яке стоїть перед закладами вищої освіти педагогічного спрямування, буде 

підготовка вчителя – головної фігури вдосконалення не тільки змісту освіти, 

але й науково-методичної роботи. Саме тому виникає необхідність переглянути 

пріоритетні чинники системи професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Аналізуючи проблему становлення молодих спеціалістів, дослідники 

розглядають її, перш за все, з погляду фахової підготовки в педагогічних закладах 

вищої освіти (О. Абдулліна, В. Бондар, С. Вершловський, І. Зязюн, 

А. Кузьмінський, Ю. Кулюткін, Л. Лесохіна, О. Мороз, В. Омеляненко, 

B. Онушкін, Т. Полякова, В. Сластьонін, С. Стрижак та ін.), де закладаються 

базові знання з опанування навичками й уміннями методичної роботи як важивої 

складової професійної культури вчителя. 

Однак, ураховуючи специфіку роботи закладу загальної середньої освіти, 

новоприбулим педагогам, як правило, бракує знань і досвіду в питаннях саме 



99 

методичної підготовки, про що свідчать дослідження таких науковців, 

як І. Аннєнкова, С. Бережна, Л. Білієнко, С. Вершловський, Б. Дьяченко, 

М. Заброцький, І. Зязюн, Є. Ільїн, А. Кузьмінський, Г. Касабекова, Н. Кузьміна, 

Л. Лесохіна, Л. Литвин, Л. Литвинюк, С. Максименко, О. Мороз, В. Орлов, 

С. Петрусенко, Т. Полякова, В. Радул, В. Рогожкин, О. Сидоренко, 

М. Сметанський, М. Стурова, Т. Щербан та ін. 

Аналізу проблеми професійного становлення молодого вчителя в системі 

методичної роботи школи присвячені роботи науковців, які розглядають окремі 

аспекти, зокрема досліджено : шляхи і методи професійного становлення вчителів 

(О. Абдулліна, Ю. Бабанський, І. Зязюн, Н. Кічук, Н. Кузьміна, А. Маслоу, 

П. Підкасистий, С. Рубінштейн, В. Сластьонін та ін.); проблеми особистісного 

саморозвитку (Л. Виготський, Ю. Кулюткін, В. Маралов, Л. Рибалко, 

Г. Сухобська); організацію методичної роботи в загальноосвітньому навчальному 

закладі (Ю. Бабанський, Т. Гришина, Г. Данілова, І. Жерносек, Н. Калініченко, 

П. Худомінський та ін.); розвиток творчого стилю діяльності педагога засобами 

методичної роботи школи (Н. Дудніченко, Б. Дьяченко, Т. Люріна, М. Поташник, 

Т. Потоцька, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.) тощо. 

Під час дослідження встановлено таке : однією з найважливіших цілей 

підвищення методичного рівня молодих учителів є формування в них умінь 

самоорганізації методичної діяльності, що передбачає цілепокладання учителя 

своєї діяльності, володіння комплексом самоосвітніх умінь, здатності 

до самоаналізу, самоконтролю, самооцінки і самокорекції власної діяльності. Цей 

напрям методичної діяльності молодого вчителя формує в нього потребу 

співвідносити власні прийоми й результати з досвідом передових учителів, 

учителів-новаторів. Тому важливо, щоб учитель-початківець ураховував 

особливості індивідуального стилю діяльності, можливість творчого перенесення 

передових ідей у власну педагогічну практику. 

На думку С. Вершловского, Б. Гершунського, Л. Горбунової, Е. Зеєра, 

Ю. Колюткіна, Л. Лесохіної, В. Онушкіна, С. Петрусенко, О. Шахматової однією 
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з умов прискореного професійного становлення молодого вчителя завжди була 

його методична підтримка на різних рівнях [160; 426;466; 467; 469]. 

Зміст науково-методичної роботи з молодими учителями досліджували 

українські науковці Є. Березняк, Б. Дьяченко, А. Єрмола, І. Жерносек, 

Н. Комаренко, С. Сидоренко та інші, які пов’язують його з такими пріоритетними 

напрямами: підвищення методологічного та теоретичного рівня викладання; 

опанування окремими методиками навчання і виховання; підвищення 

педагогічної, психологічної та загальнокультурної кваліфікації педагогів, 

включення основних державних нормативних документів про освіту у зміст 

методичної роботи. Характеризуючи зміст методичної роботи науковці 

приділяють значну увагу питанням практичного характеру, бо саме їх вирішення 

виконувало подвійну функцію: з одного боку, сприяло усвідомленню специфіки 

методичного знання, творчому вирішенню методичних завдань, удосконалювало 

культуру методичного мислення, формувало інтерес до дослідницької діяльності, 

з іншого – створювало для молодих фахівців відповідну атмосферу для 

розв’язання складних педагогічних завдань. Таке позитивне освітньо-методичне 

середовище сприяє ефективному становленню й розвитку професіоналізму 

молодих педагогів, а необхідною умовою його функціонування є розробка 

та впровадження програм їх професійного становлення. 

У дослідженні Г. Вершловського, Ю. Кулюткіна, Л. Лесохіної, B. Онушкіна, 

Т. Шадріної процес професійного становлення молодого вчителя розглядається 

через власне відношення до професії, стажування, самоосвіти, наставництва, 

вивчення й упровадження досвіду інших вчителів, через планування діяльності 

як основи самоорганізації [73; 74; 75; 76; 77; 262; 281; 466; 467]. 

Попри систематичні наукові дослідження, упровадження їх позитивних 

результатів у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти 

завжди було пов’язано з існуванням комплексу проблем, які заважали досягненню 

високих показників у справі підвищення методичного рівня молодих фахівців. 

Так, В. Афанасов, Є. Ільїн, Т. Полякова виділяють типові дидактичні труднощі 

та їх причини під час педагогічної діяльності молодих учителів, пропонують 
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систему заходів, яка попереджує їх виникненню (курси підвищення кваліфікації 

вчителів, щорічні серпневі конференції, з’їзди освітян, узагальнення 

та популяризація передового досвіду роботи вчителів, шкільні, міжшкільні 

методичні об’єднання, самоосвіта, яка переважно реалізується за допомогою 

педагогічного друку тощо) [20; 174; 440]. 

На розв’язання проблеми професійного становлення випускника 

педагогічного закладу освіти в період стажування, як важливого етапу 

професійного становлення молодого вчителя, спрямовані дослідження багатьох 

науковців (Н. Грановська, Є. Березняк, С. Вершловський, Т. Гриб, І. Карпюк, 

Г. Касабекова, І. Круглова, О. Лебедєв, Ю. Львова, В. Потапов, О. Сидоренко 

та ін.), які єдині в розумінні того, що стажування є найбільш доцільною формою 

організації роботи з молодими вчителями. Вона сприяє ліквідації слабких сторін 

професійної підготовки в педагогічному закладі освіти, однак вимагає управління 

на різних рівнях методичних служб, супроводу наставництвом. 

Теоретичний аналіз численних досліджень засвідчив, що занурення 

молодого фахівця в систему педагогічної діяльності закладу загальної середньої 

освіти за всі часи вимагало підтримки досвідченого педагога-наставника, готового 

надати практичну й теоретичну допомогу на робочому місці та сприяти 

підвищенню його професійної майстерності. Вітчизняні науковці розглядають 

педагогічне наставництво як ефективну умову професійного становлення 

сучасного молодого вчителя (Т. Чувакова), як елемент системи неперервної 

педагогічної освіти (С. Вершловський, І. Ісаев, В. Кан-Калик, Н. Кузьмина, 

Н. Калиниченко, Л. Лесохіна, В. Онушкін, В. Сухобська та ін.), як індивідуальну 

форму методичної роботи (О. Капченко, Л. Литвинюк, Н. Матвеєва, О. Онаць 

та ін.). 

Так, досліджуючи проблему стажування і наставництва С. Вершловський, 

Т. Гриб, І. Круглова, О. Лебедєв, Ю. Львова зазначають про необхідність 

педагогічного керівництва діяльністю стажиста, наголошують на важливості 

визначення найдосвідчених вчителів-наставників як безпосередніх керівників 
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стажування, на створенні умов для виконання програми стажування, на підбиття 

підсумків стажування та розробці заходів з її подальшого вдосконалення. 

На думку Ю. Кулюткіна, О. Лапіної, В. Лизинського, А. Ситник та інших, 

саме наставництво є ефективним шляхом підвищення професіоналізму 

випускника педагогічного навчального закладу, інтенсифікації процесу його 

фахового становлення і формування в учителя-початківця стійкої мотивації 

до професійного саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації. 

Про актуальність наставництва як індивідуальної форми методичної роботи, 

як педагогічного процесу свідчать публікації в сучасних періодичних виданнях, 

серед яких слід згадати такі : Т. Чувакова «До питання про педагогічне 

наставництво для вчителів-початківців» [655, с. 97–99]; І. Круглова 

«Наставництво в підвищенні професійної компетентності молодого вчителя» [251, 

с. 25–27]; Н. Журавльова «Деякі функції наставника в процесі адаптації учителя-

початківця до професійної діяльності» [152, с. 28–29]; «Положення про 

наставництво» [436, с. 52–53]; А. Міловзорова «Система наставництва (коучінга) 

у професійній адаптації молодих фахівців» [348, с. 2–8]; О. Кононко 

«Наставництво як форма організації соціального простору початківця» 

[224, с. 24–34] тощо. У зазначених статтях науковці звертаються до аналізу 

системи керівництва за участі наставника, яка забезпечує в методичній роботі 

вчителя-початківця цілеспрямованість, комплексність, послідовність, 

перспективність, оптимальність тощо. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, періодичних видань, архівних 

матеріалів свідчить, що важливу роль у забезпеченні теоретичного зростання 

молодого вчителя і практико-методичного його вдосконалення відіграє 

цілеспрямована самоосвіта, свідома дидактико-методична підготовка 

та методична діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця [587; 599; 

608; 615; 620]. Проблему самоосвіти молодих учителів досліджували 

А. Айзенберг, Л. Борисова, Т. Браже, С. Вершловський, В. Кулюткін, Л. Лесохіна, 

О. Мороз, В. Онушкін, А. Ситнік, В. Сластьонін, Г. Сухобська, В. Сухомлинський 

та інші. На їх думку, педагогічна самоосвіта вчителя передбачає самостійне 

http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%93.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9E.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST_PRINT&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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опанування сукупністю педагогічних цінностей, ідей, сучасних технологій, 

ситуацій творчості, загальною культурою. Науковці розглядають самоосвіту 

вчителя як добровільну, активну, ціннісно-смислову, мотиваційну, творчу 

професійну діяльність, спрямовану на освоєння сучасних педагогічних ідей 

і технологій, що забезпечує особистісно-професійне зростання педагога, 

підвищення якості освіти та виховання учнів, визначають умови ефективної 

організації самоосвітньої роботи, аналізують проблему мотивації молодих 

учителів щодо їх самоосвіти. 

Досліджуючи проблему самоосвіти молодих учителів шкіл Української РСР 

В. Сластьонін отримав результати, які підтвердили, що не всі вчителі працюють 

над підвищенням фаху, частина з них не приділяє належної уваги опрацюванню 

найбільш актуальних педагогічних проблем. Автор наголошує, що в окремих 

школах керівники не створюють належних умов для самоосвіти молодих 

учителів, не завжди здійснюють належного контролю за нею, не вирішують 

питання про забезпечення вчителів літературою, періодичними виданнями, 

необхідними для самоосвіти. Серед позитивного досвіду щодо змісту й форм 

самоосвіти В. Сластьонін називає такі : молоді вчителі стежать за найновішими 

відкриттями в науці, техніці, за досягненнями в педагогіці, психології і тій науці, 

основи якої вони викладають; удосконалюють свої знання в процесі підготовки 

до уроків і позакласних заходів; працюють над темами творчого характеру, 

які визначаються потребами педагогічного колективу школи, системою 

методичної роботи [523, с. 146–150]. С. Вершловський, Ю. Кулюткін, В. Онушкін 

встановили, що деякі молоді вчителі недооцінюють значення теоретичної 

підготовки з психології і педагогіки, обмежуються лише роботою над питаннями 

теорії та методики викладання відповідного предмета, недостатньо ведуть роботу 

над монографічною літературою, іноді опрацювання окремих методичних тем 

зводиться до читання ними журнальних і газетних статей. 

Прискореному методичному становленню молодих учителів сприяють 

заняття у школі молодого вчителя (ШМВ), методичне керівництво якими 

здійснюють методичні ради районних (міських, обласних) методичних кабінетів, 
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методичні комісії закладів загальної середньої освіти. Основна мета роботи школи 

молодого вчителя – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам 

в опануванні методикою викладання свого предмета, розвитку вмінь 

використовувати в роботі досягнення сучасної освіти. 

Так, І. Жерносєк, Ю. Петрусенко, О. Сидоренко під ШМВ розглядають 

форму підвищення кваліфікації молодих учителів з педагогічним стажем роботи 

до 3-х років, яка покликана формувати в них майстерність, творчу 

індивідуальність, а вся її робота має спрямовуватися на прискорене педагогічне 

становлення фахівця. Керівник ШМВ має складати навчальний план і програму 

занять, розраховану на 3 роки й запрошувати вчителів з періодичністю раз 

на місяць. До занять доцільно залучати фахівці з різних предметів, науково-

педагогічних працівників педагогічних закладів [149, 426, 500]. 

Дослідження О. Сидоренка свідчить, що школи молодих спеціалістів 

за структурною організацією є ті ж самі методичні об’єднання, завданнями якої 

визначено : забезпечення потреб молодих учителів у безперервній освіті; 

сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів; 

допомога молодим учителям щодо впровадження сучасних педагогічних підходів, 

передових педагогічних та інформаційних технологій в освітній процес [500]. 

Автор наголошує, що ефективність роботи ШМВ залежить від регулярності 

проведення занять, а також системи індивідуальних і групових завдань для 

молодих учителів у період між засіданнями. Їхня тематика як правило складається 

з урахуванням труднощів, що виникають у навчально-виховній роботі молодого 

фахівця, а також оцінювання ним ефективності різних шляхів вивчення 

передового педагогічного досвіду. 

Вищезазначену думку підтверджують дослідження Ю. Петрусенко, який 

наголошує, що заняття в ШМВ мають відбуватися за такими формами : 

проведення лекцій, семінарів, ділових ігор, засідання круглого столу, дискусії, 

конкурси, захисти проектів тощо, які сприяють опануванню молодими вчителями 

практичних умінь і навичок із вирішення проблемних ситуацій, дозволяють 
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висловлювати власну думку й відстоювати позицію з окремих питань 

педагогічної діяльності, виявляють прогалини у знаннях [426]. 

Проведені під час дослідження аналіз й узагальнення дозволили визначити 

основні напрями роботи школи молодого вчителя, серед яких такі : 

― здійснення заходів із поглиблення педагогічних знань щодо 

методології навчання й виховання, вивчення директивних матеріалів, документів 

Міністерства освіти і науки України;  

― аналіз навчальних програм і підручників, розуміння їхніх 

особливостей і необхідності виконання з позиції Концепції «Нова українська 

школа»; 

― поглиблення знань із предмета та методики його викладання, 

поповнення знань із суміжних предметів; 

― аналіз практичного досвіду вчителів навчального закладу, в якому 

працює молодий фахівець, формування в нього посадових умінь і навичок тощо; 

― практичні заняття, семінари-практикуми, на яких здійснюється 

моделювання й обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних 

заходів, доцільність упровадження дидактичних матеріалів і засобів навчання; 

аналіз методики викладання навчальних дисциплін; практичне застосування 

методів активізації навчальної діяльності учнів; 

― взаємовідвідування та аналіз уроків і позакласних заходів, 

які проводяться як молодими, так і досвідченими вчителями; 

― вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду фахівців, 

шляхів його творчого використання; упровадження окремих ефективних методик; 

― співбесіди, засідання круглого столу за участі методистів 

методкабінету, вчителів та інших фахівцями ; 

― інформування про зміст нових методичних рекомендацій, публікацій 

за фахом тощо. 

Такі напрями методичної діяльності дають можливість наповнити 

конкретним змістом кожне заняття ШМВ, що сприяє досягненню поставлених 
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цілей і вирішенню конкретних методичних завдань зі становлення педагога-

початківця. 

Ефективною формою роботи з молодими вчителями, яка забезпечує 

їх самореалізацію у професії, слід зазначити індивідуальні та колективні 

консультації в районному, міському методичному кабінеті, зміст яких 

визначається з урахуванням фаху вчителів-початківців, рівня їхньої професійної 

підготовки, запитів, а також труднощів, з якими вони стикаються. Нині, поширене 

впровадження нетрадиційних форм та методів їх методичної підготовки [137, 8–

12; 138; 139; 507, с. 36–39]. 

Досвід роботи дисертанта з молодими вчителями, свідчить, що молоді 

вчителі віддали перевагу таким формам роботи, як участь у творчих групах 

і майстернях, професійно-педагогічних конкурсах, що дає їм можливість 

опановувати майстерністю і виявляти свої знання та вміння в творчій методичній 

діяльності. 

Результативною в межах окресленої проблеми є організація методистами 

відділів (управлінь) освіти методичного декадника (тижня), під час якого можуть 

проводитись різні заходи: відвідування відкритих уроків і позакласних заходів 

молодих учителів; проведення ділових та інтелектуальних ігор, диспутів, 

конкурсу «Молодий учитель року», участь у проблемних семінарах, дискусіях, 

«круглих столах». Слід зазначити, що доцільним є заохочення вчителів-

початківців до науково-методичної роботи дослідницького спрямування, 

яка неможлива без мотивації і ситмулювання фахівця. Так, Л. Литвинюк 

наголошуючи на використанні педагогічного стимулювання професійного 

зростання молодого вчителя, підкреслює роль моральних стимулів – колективних 

та особистісних (подяки, грамоти, подарунки, надання додаткових днів 

відпочинку під час канікул) [283]. 

Під час наукового пошуку встановлено, що від форми методичного заходу, 

рівня його підготовки й проведення в закладі загальної середньої освіти 

в молодих педагогів складається перше враження, що мотивує до самоосвіти 

й створення власної педагогічної системи, впливає на їх професійну діяльність, 
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формує розуміння щодо особистості вчителя, її соціальної ролі, бажання досягти 

високого рівня професійної (методичної) майстерності, яка неможлива без 

опанування педагогічною технікою. 

У своїх працях учені Т. Гавакова, А. Зязюн, О. Козленко, 

І. Кривонос, О. Мороз, В. Омеляненко, Л. Рувинський розглядають педагогічну 

техніку як сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки 

вчителя, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів 

навчально-виховної роботи з окремим учнем чи класним колективом відповідно 

до поставленої мети виховання та конкретних об’єктивних і суб’єктивних 

передумов, надають рекомендації щодо покращення організації методичної 

роботи школи в аспекті розвитку педагогічної техніки молодого вчителя, 

доводять основні ідеї та положення зазначеної проблеми, пропонують методику 

розвитку педагогічної техніки в умовах професійної діяльності як складової 

педагогічної майстерності. 

Орієнтація науковців на методичну роботу закладів загальної середньої 

освіти сприяла впровадженню в навчальні плани педагогічних навчальних 

закладів такої дисципліни, як «Основи педагогічної майстерності», науково-

методичний супровід дисципліни [359; 400; 418]. 

Вирішуючи проблеми науково-методичної роботи педагогів-початківців 

науковці Є. Бєлокоз, П. Галузо, І. Карпюк, С. Сєргєйко, В. Тарантей заклали 

основи для створення галузі педагогіки, іменованої педагогікою молодого 

вчителя. Саме педагогіка молодого вчителя покликана вивчати сутність 

і закономірності професійного становлення молодих учителів (до 4 років) 

і студентів старших курсів, особливості розвитку різних груп студентів 

та молодих учителів з метою розробки на цій основі теоретичних і методичних 

проблем вдосконалення їх професійно-педагогічної діяльності [453; 556]. 

Наведена думка підтверджується дослідженнями науковців, які вивчали 

проблему формування в молодих вчителів власного стилю педагогічної діяльності 

(В. Беспалько, К. Гриб, Г. Зеєр, А. Ситник). Так, В. Беспалько, підкреслює, 

що в результаті реалізації методичних заходів особистісного росту, як правило, 
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у молодого вчителя спостерігається зростання саморефлексії, розширення 

власних мотивів, які рухають діяльність людини, тобто відбувається свідоме 

здійснення самовдосконалення й самореалізації під час професійної діяльності 

[42, c. 12–17]. 

Як свідчить теорія і практика шкільної освіти, від молодого фахівця 

сьогодні вимагається впровадження педагогічних інновацій як важливого 

практичного напряму науково-методичної діяльності. 

Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до інноваційної 

діяльності закладено в працях українських учених В. Біблера, І. Волощук, 

В. Докучаєвої, І. Жерносека, О. Козлової, В. Малихіної та ін. Науковці 

досліджують проблему впливу методичних форм діяльності на формування 

інноваційного мислення молодих педагогів, їх готовності до інноваційної 

діяльності засобами методичної роботи школи (науково-методична рада, школа 

молодого вчителя, предметні кафедри, проблемні лабораторії, творчі групи; 

діяльність інноваційного спрямування й моніторинг рівня готовності молодого 

вчителя до інноваційних дій тощо). 

Однак, попри на розроблені науковцями системи й моделі формування 

в молодих учителів і студентів готовності до будь-якої фахової діяльності, все 

ж таки залишається багато проблем, які заважають їх професійному становленню, 

оскільки «із перших днів роботи молодого вчителя на його плечі звалюється 

безліч справ: підготовка до уроку, навчальний кабінет, класні журнали, перевірка 

зошитів, неслухняні діти, зустріч з батьками, обов’язки класного керівника тощо» 

[188]. Молоді вчителі часто припускаються такої помилки, як: на основі 

календарного плану складають робочий план лише на один урок, не враховуючи 

систему взаємодії з учнями на більш тривалий термін, як наслідок, відбувається 

ігнорування прогностичної системи діяльності [266]. 

Оскільки, проблема методичної підготовки фахівців залишається 

актуальною й донині, тому доцільним, на нашу думку, є відновлення виїздів 

представників педагогічних ЗВО до закладів загальної середньої освіти, управлінь 

освіти з метою ознайомлення з труднощами молодих учителів і надання 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.$
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їм науково-методичної допомоги для розв’язання проблем методичного 

становлення, але головне призначення такої взаємодії – аналіз проблем з метою 

підвищення рівня їх методичної підготовки в закладі вищої педагогічної освіти. 

Співпраця дисертанта з управліннями освіти м. Харкова дала можливість 

проаналізувати сучасний стан методичної роботи з молодими вчителями. 

Результати проведеного аналізу засвідчили, що роботою з молодими 

спеціалістами опікуються призначені методисти районних методичних кабінетів, 

які підтверджують наявні труднощі молодих вчителів під час стажування. 

Під час наукового пошуку було встановлено найбільш характерні методичні 

проблеми молодих учителів, серед яких слід виділити такі : 

― низький рівень сформованості методичних знань, умінь і способів дій 

із опанування методиками навчання й виховання дітей, а саме: організація 

розумової діяльності учнів на уроці (переважання «інформаційної» моделі 

навчального процесу, невизначеність в термінології); систематичне повторення 

матеріалу; виділення головної думки на уроці та правильного визначення обсягу 

знань для засвоєння учнями; порушення логіки викладання та наукового стилю 

пояснення і закріплення навчального матеріалу; обґрунтування вибору форм 

організації навчальної діяльності (домінування фронтальних форм організації 

навчальної роботи учнів); нераціональність використання часу під час уроку; 

реалізація диференційованого та діяльнісного підходу до навчання; здійснення 

контролю навчальних досягнень учнів (відсутність чіткої системи під час 

опитування та оцінювання); 

― утруднення при здійсненні обґрунтування доцільності використання 

методу чи прийому, а також форм і засобів навчання; аналізу змісту навчального 

матеріалу та логіки конструювання уроку, викладанні матеріалу; формулювання 

мети уроку, визначенні його макро- і мікроструктури, використання засобів 

наочності (якщо використовуються, то неефективно); здійснення самоаналізу 

уроку; 

― недостатній рівень знань про методичну роботу вчителя та закладу 

загальної середньої освіти, змісту та напрямів їх методичної діяльності. 
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Проведений дисертантом аналіз методичних проблем молодих учителів 

свідчить про необхідність здійснення методичної підготовки в педагогічних ЗВО 

з метою пропедевтики вищезазначених проблем, які виникають під час 

їх педагогічної діяльності. 

Таким чином, сучасна теорія і практика свідчить, що проблема 

вдосконалення методичного рівня молодого вчителя була і залишається важливою 

соціально-педагогічною проблемою, оскільки у педагогічних ЗВО не передбачена 

спеціалізована підготовка фахівця до такого напряму професійної діяльності, 

як методична робота в закладі загальної середньої освіти. 

Усебічний аналіз методичної діяльності молодих учителів дозволив під час 

дослідження цілеспрямовано вдосконалювати зміст, напрями, форми, методи, 

засоби методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладі 

вищої освіти, розробити цілісну методичну систему для подальшого опанування 

ними фаховою майстерністю та прискореного професійного становлення. 

 

 

2.2. Наукове обґрунтування питання методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи 

 

2.2.1. Суть поняття методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічних дослідженнях 

 

Протягом останніх десятиліть виконано чимало наукових розвідок, 

присвячених проблематиці нашого дослідження, зокрема розв’язанню проблеми 

методичної роботи молодих учителів і намагання змінити підходи до методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи під час їх навчання 

в педагогічному закладі вищої освіти. 

Аналізуючи проблему професійного становлення молодих спеціалістів, 

сучасні дослідники розглядають її, перш за все, з погляду професійної підготовки 

в педагогічних навчальних закладах (О. Абдулліна, В. Бондар, І. Волощук, 
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І. Зязюн, Є. Ільїн, А. Кузьмінський, В. Омеляненко, В. Сластьонін, С. Стрижак 

та ін.), оскільки саме тут закладається база щодо опанування навичками 

й уміннями методичної роботи як складової професійної культури. 

Наявна в педагогічних закладах вищої освіти методична підготовка вчителя, 

за умов оновлення освіти, вимагає серйозних якісних змін, які визначають 

черговий етап її розвитку, тому виникає необхідність дослідження й розв’язання 

проблеми методичної підготовки вчителя, створення якісно нового науково-

методичного супроводу для її реалізації. 

Аналіз наукових пошуків учених (К. Авраменко, Н. Андрійчук, Н. Глузман, 

Н. Гузій, М. Демков, М. Вессель, Л. Коваль, Л. Хомич та ін.), які виокремлюють 

різні аспекти методичної складової професійної підготовки майбутніх учителів 

та етапи розвитку їхнього змісту, дозволив установити, що результати 

професійної підготовки, зокрема методичної, викликають невдоволення як з боку 

працівників системи освіти, так і з боку вчених-методистів, які досліджують цю 

проблему. Не повною мірою задоволені характером і якістю методичної 

підготовки й самі студенти, які виявляються не готовими до реалізації різних 

нових технологій і методик, досить консервативні щодо впровадження освытных 

інновацій. 

Сучасний стан підготовки майбутніх учителів у педагогічних ЗВО, підходи 

до модернізації навчання висвітлені у працях Н. Бібік, І. Богданової, В. Бондаря, 

О. Біди, С. Гончаренко, Н. Глузман, В. Гриньової, Н. Кічук, Л. Коваль, О. Комар, 

Н. Кузьміної, А. Линенко, І. Пальшкової, Л. Пєтухової, О. Савченко, 

Н. Сінопальнікова, В. Сластьоніна, С. Скворцової, Л. Хомич, А. Хуторського 

та ін. Науковці наголошують, що якісна методична підготовка майбутніх учителів 

має складатися з теоретичного та практичного компонента навчального процесу, 

фахової позааудиторної діяльності, процесу самовдосконалення, які мають бути 

в діалектичній єдності. 

Дослідження щодо проблеми методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічному закладі були виконані К. Авраменко, І. Бєленок, І. Волощук, 

Н. Глузман, Н. Грицай, В. Земцовою, Л. Коваль, М. Криловцем, Я. Левченко, 
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О. Мітіною, В. Моторіною, Л. Орловою, Л. Пєтуховою, Л. Талановою, 

К. Ткаченко, М. Фіцулою та іншими. Науковці вважають, що методичну 

підготовку студентів необхідно націлювати на формування в них умінь 

аналізувати, порівнювати, критично оцінювати, досліджувати методи, прийоми 

та засоби навчання, які вони можуть використовувати під час навчальної 

діяльності та проходження педагогічної практики, а також під час їх подальшої 

педагогічної діяльності. 

У дослідженнях останніх років значна увага приділяється проблемі 

методичної (дидактико-методичної) компетентності майбутніх учителів 

(І. Акуленко, Н. Бібік, Н. Глузман, І. Зимняя, О. Зубков, Л. Коваль, 

А. Крамаренко, А. Кузьминський, Н. Кузьміна, О. Лєбєдєва, Т. Руденко, 

С. Скворцова, Н. Тарасенкова та ін.). 

Використання в сучасній педагогічній літературі та практиці термінів 

«компетентність» і «компетенція» тісно пов’язане з процесом переорієнтації 

освіти зі «знаннєвого» на компетентнісний підхід [122; 132; 151, с. 184–189; 163, 

с.  34–42; 168; 171; 172, с. 90–94; 267; 276, с. 128–135; 373, с. 328–333; 377; 416, 

с. 62; 434; 480; 513, с. 93–96; 514, с. 119–124; 648, с. 58-64; 663; 690; 694; 698], 

що є необхідною умовою модернізації і приведення його результатів 

у відповідність до міжнародних стандартів. Слід зазначити, що проблема цих 

дефініцій зводиться до відсутності загальноприйнятого визначення, вживається 

два варіанти тлумачення співвідношення цих понять: ототожнюються, 

або диференціюються. Так, С. Лейко аналізуючи погляди науковців на проблему 

запровадження компетентнісного підходу, понять «компетенція» 

й «компетентність», встановлює взаємозв’язок між цими поняттями 

й обґрунтовано їх розмежовує [276, с. 128–135]. 

Під визначенням терміну «методична компетентність» науковці розуміють 

систему предметно-педагогічних і психологічних знань та вміння 

використовувати їх у процесі викладання певних дисциплін, отже, пов’язують її з 

викладанням певного навчального предмета. Так, методична (дідактико-

методична) компетентність розглядається Т. Гущіною, Н. Кузьміною, Т. Руденко 
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як інтегративне особистісне утворення, що відбиває рівень володіння педагогом 

способами формування знань, навичок, умінь учнів. 

У науковій літературі значно менше розробленою є проблема формування 

методичної компетентності вчителя початкової школи (О. Борзенкова, Я. Гаєвець, 

І. Вікторенко, Н. Глузман, Н. Істоміна, О. Маркушевська, Л. Петухова, 

Т. Рамзаєва, Т. Руденко, С. Скворцова). Натомість саме методична компетентність 

учителя початкової школи заслуговує найбільшої уваги, оскільки він має 

розумітися не тільки на методиках викладанні багатьох предметів. Для ефективної 

реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження 

Концепції «Нова українська школа» важливим є високий рівень методичної 

компетентності учителя початкових класів : розуміння місця початкової освіти 

в системі безперервної освіти; відкритість для спілкування і співпраці з учнями 

та їх батьками, колегами; організація діяльності дітей і власної діяльності; 

потреба в інноваційній діяльності, педагогічний пошук; усвідомлення своєї 

педагогічної діяльності як головної сфери особистісного самовизначення, 

самооцінка професійного саморозвитку, здатності до рефлексії. 

Під час проведення дослідження спиралися на визначення О. Гунзи, 

О. Жигайло, О. Ігна С. Скворцової, які розуміють методичну компетентність 

учителя як властивість особистості, що виявляється в здатності ефективно 

розв’язувати стандартні та проблемні методичні задачі, яка ґрунтується 

на теоретичній і практичній готовності студентів до проведення занять 

і виявляється в сформованості системи дидактико-методичних знань і вмінь 

з окремих теоретичних розділів і тем курсу, етапів навчання та досвіду 

їх застосування (дидактико-методична компетенція) [151, с. 184–189; 171; 172, 

с. 90–94; 513, с. 93–96; 514, с. 119–124].  

Схожим за змістом, але більш глибоким є визначення методичної 

компетентності С. Івашньової: «Вона є багатокомпонентним явищем, 

що базується на знаннях різних галузей наук (психології, педагогіки, андрагогіки, 

досвіду професійної та самоосвітньої діяльності, уміннях і навичках) 

і характеризується як усвідомлена здатність і готовність учителів якісно 
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реалізовувати методичну роботу (дидактичну, виховну, організаційно-

управлінську), проявляти самостійність мислення, мати свідоме і відповідальне 

ставлення до результатів професійної діяльності» [171]. 

О. Гунза та О. Жигайло пропонують виділити групи методичних 

компетентностей, що забезпечують реалізацію фахової функції з аналітико-

синтетичної діяльності; планування й конструювання; організації й керування 

діяльністю учнів у процесі навчання, оцінювання власної діяльності й діяльності 

школярів [151, с. 184–189].  

Уважаємо за доцільне введення в науковий обіг терміну «нормативна 

складова» методичної компетентності вчителя (С. Скворцова), обґрунтовуючи це 

тим, що сучасний етап розвитку початкової освіти характеризується оновленням 

її нормативного забезпечення у вигляді ієрархічно підпорядкованої системи 

нормативних документів : «Державний стандарт загальної початкової освіти», 

навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітньої школи, зміст яких сучасний 

учитель початкових класів має добре знати, ефективно застосовувати 

у педагогічній діяльності з метою достеменної реалізації цілей, завдань, змісту 

навчання, повинен спрямувати свою діяльність на досягнення Державних вимог 

щодо рівня загальноосвітньої підготовки молодших школярів. Тому нормативну 

складову методичної компетентності вчителя початкових класів у галузі 

викладання предмета, С. Скворцова уважає керівною по відношенню до інших 

і трактує як готовність користуватися нормативними документами початкової 

освіти; як здатність реалізовувати цілі і завдання навчання предмета в початковій 

школі [116, c. 3–65; 512; 513, с. 93–96; 514, с. 119–124]. 

Дослідженням встановлено, що єдиної загальноприйнятої структури 

методичної компетентності вчителя початкових класів не існує, науковці 

виокремлюють різні її складові : 

– нормативно-методична складова (С. Скворцова); 

– методичні культура, мислення, творчість і мобільність вчителя 

(І. Артем’єва, О. Зубков, Н. Істоміна, Н. Кічук, Т. Рамзаєва, Г. Саранцев, 

О. Савченко, М. Смирнова, М. Соловейчик, О. Таможняя); 
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– знання і навички з теорії, технології і методики навчання предмета; 

володіння методичною термінологією; методичні вміння щодо аналізу, 

планування, застосовування наявних знань у практичній діяльності, здійснення 

рефлексії тощо; досвід розв’язання навчальних методичних задач, 

квазіпрофесійної та професійної діяльності; творчо-дидактичні здібності, 

критичне методичне мислення (О. Ігна, К. Костюченко, Л. Ткаченко та ін.). 

Аналіз різних підходів до визначення поняття «методична компетентність» 

дозволив зробити висновок, що методична компетентність є системною 

цілісністю взаємозв’язаних компонентів, а саме: методичної грамотності, яка 

ґрунтується на особистісно-осмислених методичних знаннях, відповідних 

навичках, уміннях; методичному мисленні, яке взаємопов’язане з педагогічним, 

креативним і соціальним мисленням; методичної рефлексії як важливому стимулі 

до самовдосконалення майбутніх учителів засобами самопізнання, саморозвитку, 

самоосвіти та самовиховання; методичної культури, що репрезентує інтегровану 

єдність системи методичних цінностей: знань, мотивів, досвіду, майстерності, 

творчості. 

Цілком зрозуміло, що формування зазначених компонентів вимагає 

переглянути пріоритетні напрями методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічному закладі вищої освіти. 

Для більш глибокого вивчення проблеми дослідження, обґрунтування 

сутності методичної підготовки майбутнього вчителя, виокремлення 

її теоретичної та практичної складової слід розглянути суть таких понять, як : 

«метод», «методика», «методична підготовка», «методична діяльність вчителя». 

У педагогічних словниках, підручниках із педагогіки «метод» розглядається 

як спосіб досягнення мети, розв’язання конкретного завдання, система правил 

і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства 

і мислення [94; 420]. 

Так, термін «метод» в українському педагогічному словнику тлумачиться 

як «шлях дослідження», «спосіб пізнання» (від грець «μέθοδος» («шлях через»), 
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спосіб організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений 

закономірностями розглядуваного об’єкта [94, с. 205–206]. 

У педагогіці і методиці «метод навчання» розуміється як спосіб 

упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя (викладача) і учнів 

(студентів), спрямований на розв’язання завдань освіти, виховання і розвитку 

в процесі навчальної діяльності [8; 9; 24; 280; 417; 432]. 

Так, B. Онищук, поняття «метод навчання», розглядає як основний спосіб 

досягнення певної дидактичної мети (засвоєння поняття, ідей, теорій, навичок, 

умінь), органічно вміщує в себе : навчальну роботу педагога (викладання); 

навчально-пізнавальну діяльність учнів (учіння); специфіку їхньої діяльності 

щодо досягнення цілей навчання [392, с. 37–41], A. Алексюк визначає метод 

навчання як спосіб спільної діяльності вчителя й учнів, який передбачає 

опанування учнями соціальним досвідом людства та організацію й керівництво 

вчителя навчально-пізнавальною діяльністю учнів [8]. 

Отже, сукупність методів, спрямованих на досягнення певної мети, можна 

розглядати як методику. Слово «методика» походить від давньогрецького слова 

«μέθοδος» («шлях через»), що означає «шлях дослідження», «спосіб пізнання». 

Як визначає тлумачний словник, з навчальної точки зору, методика – 

це вчення про методи викладання певної науки, предмета [380, с. 617–618]. 

За визначенням Українського педагогічного словника, методика 

навчального предмета – це галузь педагогічної науки, яка досліджує 

закономірності його вивчення [94, с. 205–206]. Тому, методика навчання окремої 

навчальної дисципліни (предмета) розглядається як галузь педагогічної науки, що 

становить окрему теорію навчання (приватну дидактику), яку науковці 

розглядають як спосіб організації практичної та теоретичної діяльності учасників 

навчання, зумовлений закономірностями та особливостями змісту навчального 

предмета. 

Відповідно терміну «методика навчання» можна виокремити поняття 

«методична підготовка», яке у дослідженні визначається як накопичення 

майбутніми вчителями під час навчання у ЗВО та самоосвіти, знань, навичок, 
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умінь, а також набутий у процесі практичної діяльності власний педагогічний 

досвід. Методична підготовка фахівця в широкому сенсі, за твердженням 

Г. Щедровицького, означає опанування сукупністю методів навчання, «створення 

процедур навчальної діяльності та виділення їх найбільш ефективних прийомів» 

[664, с. 47–66]. Науковці (К. Авраменко, Т. Амельченко, Н. Бахмат, І. Бєлєнок, 

М. Вашуленко, Н.  Грицай, А. Молдажанова, О. Мітіна, Н. Міщук, В. Моторіна, 

М. Криловець, Я. Левченко, Л. Орлова, В. Санданова, С. Скворцова, С. Стрижак, 

О. Таможняя, К. Ткаченко, І. Шумілова та ін.) зазначають, що методична 

підготовка майбутніх учителів – це ядро фахової педагогічної підготовки 

педагога. На їх думку, методичну підготовку слід розглядати значно ширше, ніж 

тільки вивчення студентами курсів з методики викладання природознавства, 

математики, української мови тощо. 

Визначаючи суть поняття «методична підготовка», на думку Г. Жигадло, 

доцільно брати за основу загальну мету освіти, яка виступає своєрідним 

орієнтиром і дає змогу окреслити конкретні цілі та завдання і побудувати 

відповідний алгоритм досягнення даних цілей та завдань [150]. К. Авраменко 

вважає, що суть методичної підготовки вчителя полягає в діалектичній єдності 

всіх її компонентів: теоретичного (методики викладання навчальних дисциплін), 

практичного (проходження різних видів педагогічної практики) 

та аутометодичного (самостійна робота, саморегуляція методичних знань 

та умінь, авторизація педагогічного досвіду, запровадження у власну педагогічну 

діяльність сучасних освітніх технологій) [4]. 

На думку І. Шумілової, методична складова ґрунтується на уміннях 

використовувати методи, прийоми й форми навчання учнів, керувати власною 

поведінкою під час роботи з учнями, управляти їх навчально-пізнавальною 

діяльністю, використовувати нові методи в роботі, оптимізувати методики 

з питань формування компетентностей в учнів, використовувати методи 

і прийоми активізації їх діяльності, прийоми педагогічної майстерності, бачити 

їх прояв у формах і методах. Науковець наголошує, якість і результати навчально-

виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу залежать насамперед 
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від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної 

майстерності [663, c. 170, 179]. 

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури було визначено, 

що існують різні підходи до визначення суті поняття «методична підготовка 

майбутнього вчителя», які розглядаються науковцями як : 

 самостійна динамічна й комплексна система, що відбиває зміст, 

структуру та функції (М. Криловець, Л. Орлова, Л. Таланова та ін.); 

 підсумок, який визначає рівень засвоєння методичних 

та інтегративних знань і вмінь, сформованості професійно-методичних навичок 

(К. Авраменко та ін.); 

 форма творчої діяльності, яка інтегрує різні види творчості 

(І. Беленок); 

 процес і результат щодо набуття й використання об’єктивних знань 

окремої галузі науки з фаху, опанування методиками викладання дисциплін 

у загальноосвітньому навчальному закладі та системою міждисциплінарних знань 

з різних галузей наук на теоретичному, практичному й особистісному рівнях; 

також формування та творчого використання вмінь і навичок, необхідних 

майбутньому вчителю для здійснення ефективної методичної діяльності, яка 

орієнтована на формування методичної культури вчителя (О. Мітіна, В. Моторіна, 

С. Стрижак, Л. Таланова). Однак О. Мітіна підкреслює, що цей процес передбачає 

методичну діяльність студентів у фаховому середовищі [342, 346]. 

Аналіз різних підходів до визначення поняття «методична підготовка» 

свідчить, що в наукових джерелах його універсальне визначення відсутнє. 

Узагальнюючи проаналізовані підходи науковців щодо визначення поняття 

«методична підготовка», зазначимо, що воно є багатоаспектним як за своїм 

змістом, так і за структурою, тому розглядається як складова професійної 

підготовки, функція, форма, процес, система, уміння, сукупність дій, діяльність 

(вид діяльності) тощо. У процесі наукового пошуку встановлено, що серед 

фахівців сформувалося уявлення про методичну підготовку студентів 

педагогічних ЗВО як узагальнено-інтегрувальний етап їх професійної підготовки. 
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Сучасні педагоги-дослідники й освітяни-практики все частіше вживають 

термін «науково-методична робота», «науково-методична діяльність». 

Так, М. Фіцула наголошує, що здійснюючи науково-методичну підготовку 

майбутніх учителів у ЗВО, варто враховувати вимоги сучасної школи 

до зазначеного напрямку діяльності освітян, реалізація якого «збагачує 

їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям опановувати 

педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, 

прагнення до пошуку» [635, с. 414]. 

У нашому дослідженні під поняттям «методична підготовка майбутніх 

учителів розуміється цілеспрямований керований процес набуття методичної 

компетентності, тобто інтегрованого особистісного утворення, яке відображає 

теоретичну та практичну готовність педагога до здійснення професійно-

методичної діяльності (усвідомлена, планомірна й неперервна робота педагога, 

що передбачає вивчення досягнень психолого-педагогічної науки, використання 

сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів ефективного 

навчання й виховання молодших школярів; узагальнення й упровадження 

передового педагогічного досвіду, збагачення власного методичного досвіду; 

удосконалення методичної майстерності у процесі самоосвіти, розвитку 

методичної активності, рефлексії та творчості). 

Методична підготовка пов’язана з методикою навчання і виховання 

школярів; самоосвітою, самовдосконаленням, підвищенням професійної 

майстерності, методичною творчістю, рефлексією, вивченням і впровадженням 

педагогічного досвіду освітян, що спрямовано на якісне навчання й виховання 

молодших школярів, психолого-педагогічну просвіту їх батьків, здійснення, 

спільно з педагогічним колективом, методичної роботи в закладі загальної 

середньої освіти); вона розглядається як процес (складний і «багатофакторний», 

на який впливає велика кількість різних чинників, спрямований на здобуття 

досвіду методичної діяльності) і як результат фахової підготовки вчителя [580]. 

Відповідно метою здійснення методичної підготовки майбутніх учителів є: 

формування позитивної мотивації до методичної підготовки і діяльності, 
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методичних знань, умінь здійснювати методичну діяльність і рефлексію; 

збагачення власного методичного досвіду, що передбачає надання реальної, дієвої 

допомоги щодо реалізації актуальних завдань освіти, формування методичного 

мислення, активізація творчого потенціалу особистості фахівця, постійне 

оновлення науково-методичних знань в освітньо-методичному середовищі. 

Методична підготовка майбутніх учителів як цілісна система передбачає 

розв’язання таких завдань:  

– збагачення методичного арсеналу студентів сучасними педагогічними 

технологіями, методиками, прийомами, способами успішного навчання 

і виховання молодших школярів; 

– вивчення та використання передового педагогічного досвіду вчителів, 

підготовка до інноваційної, науково-методичної й аналітико-прогностичної 

діяльності; 

– сприяння впровадженню творчих практико-методичних здобутків 

студентів; 

– створення умов для розвитку ініціативи й творчості; формування 

інтересу до самоосвіти; умінь творчо-методичної діяльності; стійких професійних 

цінностей і поглядів. 

Виокремленні завдання свідчать про те, що оновлення фахової підготвки 

вчителів у педагогічних ЗВО вимагає, перш за все, зміни змісту методичної 

підготовки майбутніх вчителів початкової ланки, оскільки з неї починається 

реформування загальної середньої освіти. Важливим джерелом оновлення 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи є праці таких 

науковців, як : Т. Амельченко, М. Богданович, В. Бондар, Н. Бібік, Т. Байбара, 

М. Вашуленко, Н. Глузман, П. Гусак, Л. Коваль, І. Пальшкова, Л. Петухова, 

О. Савченко, Н. Сінопальнікова, С. Скворцова, Л. Хомич та ін. Вони розв’язують 

загальнопедагогічні та методичні аспекти вдосконалення цієї галузі; дидактико-

методичну складову змісту методичної підготовки майбутніх учителів 

досліджували Г. Абросімова, К. Авраменко, Т. Амельченко, Н. Бахмат, 
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Н. Воскресенська, Л. Коваль, В. Краєвський, Н. Максименко, О. Маркушевська, 

В. Моторіна, В. Санданова, Г. Саранцев, Н. Черв’якова та ін. 

Так, на переконання Л. Коваль, оновлення саме змісту дидактико-

методичної складової професійної підготовки майбутніх учителів, забезпечує 

перебудову навчального процесу в педагогічному ЗВО в контексті актуальних 

тенденцій (наприклад, упровадження нових державних стандартів початкової 

школи), які спрямовуються на задоволення практичних запитів шкільної освіти 

[209]. На думку Г. Абросімової, Н. Воскресенської, Н. Максименко, 

О. Маркушевської, О. Мірошніченко, чинна сьогодні система дидактико-

методичної підготовки студентів педагогічного закладу вищої освіти все 

ще спрямована переважно на теоретичне осмислення сутності навчально-

виховного процесу закладу загальної середньої освіти, на засвоєння обсягу знань, 

і не приділяє належної уваги розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя, 

його особистісним якостям, що забезпечують високий рівень розвитку 

професійних умінь майбутнього вчителя [3; 83; 306; 319; 349]. 

Вивчення наукових здобутків вчених (К. Авраменко, І. Бєлєнок, П. Гусак, 

Г. Жигадло, О. Комар, М. Криловець, А. Молдажанова, В. Моторіна, 

В. Санданова, С. Стрижак, Л. Таланова та ін.) дозволило проаналізувати різні 

підходи до змісту методичної підготовки майбутніх учителів. Науковці 

наголошують на : 

 організаційних засадах методичної підготовки майбутніх учителів 

та впровадженні їх у навчально-виховний процес (С. Стрижак); 

 встановленні вимог до розробки системи методичних знань 

(В. Моторіна); 

 необхідності забезпечення процесу формування професійної 

спрямованості особистості майбутнього вчителя навчально-методичними 

матеріалами (Я. Левченко); 

 важливості методичних знань і вмінь як основи формування 

професійно-методичної компетентності майбутніх учителів у контексті 

педагогічної діяльності вчителя (Н. Грицай, І. Вікторенко, Н. Міщук); 
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 визначенні засобів реалізації системи методичної підготовки вчителя, 

застосуванні комплексу навчально-методичних завдань на аудиторних заняттях 

з дисциплін, організації самостійної роботи студентів з метою розв’язання 

навчально-методичних завдань (О. Таможняя); 

 розробці різних типів вправ для відпрацювання приватних 

і спеціальних прийомів методичних умінь (К. Ткаченко); 

 єдності дидактичної і методичної підготовки, що становить цілісну 

систему, системотвірним ядром якої є теорія діяльності (А. Молдажанова, 

В. Санданова). 

На думку зазначених вище науковців, майбутній учитель повинен оволодіти 

системою методичних знань і вмінь, серед яких головними є, перш за все, 

дидактико-методичні (досконале знання вимог, які висуваються до змісту 

загальної середньої освіти; володіння методикою викладання предметів на 

високому рівні, навчання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних 

особливостей, креативне використання методичних інновацій, дидактичні знання 

та використання їх у своїй практичній діяльності тощо). 

Науковці Л. Нікітіна, С. Поздєєва також, наголошують на зміщенні акценту 

змісту методичної підготовки зі знань майбутнього фахівця на розвиток його 

творчих якостей і вмінь щодо методичної діяльності, спрямування методичної 

підготовки майбутнього педагога на нові напрями в її змісті: на науковий, 

творчий, фасилітуючий, рефлексивний, що саме й вимагає реальна освітня 

практика закладів загальної середньої освіти, яка пов’язується з реалізацією 

її державних стандартів [372; 373; 374; 375; 376; 377; 435, с. 194–196]. 

При розробці змісту методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи ми спиралися на визначення терміну «методична робота вчителя» авторів 

Ю. Бабанського, В. Симонова, М. Фіцули, рекомендації щодо організації 

і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти» [22; 23, с. 101; 25, с. 38; 473; 503; 504, с. 245–

277; 634, с. 11]. 
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Так, за визначенням Ю. Бабанського, методична робота – система 

взаємопов’язаних заходів, «спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації 

та професійної майстерності кожного вчителя» [23, с. 101]. В. Симонов під 

методичною роботою розуміє «спеціальний комплекс практичних заходів, які 

базуються на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду 

й спрямований на всебічне підвищення компетентності й професійної 

майстерності кожного педагога. Цей комплекс орієнтований, насамперед, 

на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, 

а в кінцевому результаті – на підвищення якості та ефективності освітнього 

процесу: зростання рівня освіченості, вихованості та розвитку учнів». [503, 

с. 245–277]. М. Фіцула зазначає, що «у процесі методичної роботи підвищується 

науковий рівень учителя; покращується його підготовка до засвоєння змісту 

нових програм і технологій, їх реалізації; відбувається постійне ознайомлення 

з досягненнями психолого-педагогічних наук і методик викладання навчальних 

дисциплін, вивчення та впровадження у шкільну практику передового 

педагогічного досвіду; удосконалюються навички самоосвітньої роботи вчителя; 

надається кваліфікована допомога з теорії та практичної діяльності» [634, с. 11]. 

Вище зазначене свідчить про те, що у професійній діяльності педагога існує 

«особлива педагогічна діяльність – узагальнення досвіду навчання, яка полягає 

в складанні процедур навчальної діяльності та виділення їх найбільш ефективних 

прийомів» [664, с. 47–66]. Таку діяльність Г. Щедровицький визначає 

як «інженерно-педагогічну», основне призначення якої в широкому сенсі – 

обслуговування практики навчання. Він уважає, що практика навчання в свою 

чергу є «педагогічним виробництвом», при цьому методична діяльність має 

супутній характер, вона не відділена від навчальної діяльності педагога. Сумнів 

викликає коректність такого підходу Г. Щедровицького до характеристики 

методичної діяльності, зокрема ототожнення її з педагогічним виробництвом, 

та наголошення на тому, що вона має супутній характер. Безумовно, такі 

твердження мають дискусійний характер, оскільки на нашу думку методична 

діяльність це творчий процес, від якого залежить якість освіти в цілому. 
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Суперечливим залишається і питання щодо суті методичної діяльності. Науковець 

характеризує її так : «Спочатку вчитель хоче просто навчити своїх учнів і для 

цього здійснює всі свої дії, і, якщо це не вдається йому з першого разу, він 

повторює їх, додаючи нові, більш ефективні елементи, відкидаючи ті, 

які не працюють, і так повторюється знову і знову, поки практична задача 

навчання не буває вирішена» [664, с. 47–66]. Разом з тим автор підкреслює, що 

методична діяльність виконує не тільки навчальну функцію «просто навчити 

своїх учнів», виконавську «здійснює свої дії», але й рефлексивну «не вдається…, 

повторює…, відкидає ...», пошукову «додаючи нові, більш ефективні елементи», 

«повторюється знову і знову». Погоджуємося з думкою автора про те, 

що методична діяльність виступає свого роду індикатором між задумом педагога, 

його методичними можливостями і практичним втіленням у процесі навчання 

учнів. 

На наше переконання, високий рівень методичної підготовки майбутніх 

учителів до методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти має 

запобігти фаховим проблемам, молодий фахівець йтиме шляхом спроб і помилок, 

він буде обґрунтовувати кожну свою методичну дію. 

Під методичною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі, 

до якої необхідно ретельно готувати майбутніх учителів, слід розуміти методичну 

роботу, що збагачує освітян педагогічними знахідками, дає змогу опановувати 

педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості 

та прагнення до пошуку. У рекомендаціях МОН України щодо організації 

і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти (2002) наголошується на такому її визначенні : 

«Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, 

яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі 

роботи вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності 

кожного вчителя; збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу навчального закладу в цілому, а в кінцевому підсумку – 

на вдосконалення навчально-виховного процесу (поліпшення якості рівня 
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навчальних досягнень учнів, їхньої вихованості, розвитку, готовності 

застосовувати свої знання у житті) [395; 463; 539]. 

До запропонованого визначення варто додати, що це усвідомлена, 

цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована 

на вдосконалення його теоретико-методичної підготовки, необхідної для 

практичної діяльності, вивчення та використання у своїй професійній діяльності 

сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів ефективного 

навчання і виховання, результатом якої є формування творчої методичної 

активності, розвиток ініціативи, узагальнення й поширення передового 

педагогічного досвіду. 

Методична робота з педагогічними працівниками планується 

та здійснюється відповідно до листа МОН України «Про Рекомендації щодо 

організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти». У зазначеному документі наголошується, 

що участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного 

педагогічного працівника [473]. 

У зв’язку з вищезазначеним та упередженням розчарування майбутніх 

учителів обраною професією, О. Савченко рекомендує «розкривати складну 

палітру педагогічної діяльності як мінливу, цікаву й неоднозначну за різними 

варіантами досягнення педагогічних цілей вже під час навчання». Науковець 

наголошує, що майбутній учитель не повинен діставати уявлення про лаковану, 

абстрактну школу, а набувати якнайбільше знань про реальний стан сучасного 

шкільництва [485, с. 3–7]. 

Саме тому, важливим напрямом методичної підготовки студентів вважаємо 

впровадження діяльнісного підходу. Погоджуємося з думкою І. Драч про те, 

діяльнісний підхід має мотивувати майбутнього вчителя до методичної підготовки 

вже під час навчання у педагогічному закладі, коли «студент повинен 

«проживати» ситуації тут і зараз, а не готуватися до майбутньої професійної 

діяльності шляхом формування чергового набору умінь» [132, с. 23]. 
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Підсумовуючи, наголосимо, що назріла необхідність аналізу процесу 

методичної підготовки майбутнього вчителя в педагогічному ЗВО та зміни 

її мети, завдань і змісту відповідно до вимог щодо методичної роботи в закладі 

загальної середньої освіти, тому головним завданням сучасного закладу вищої 

педагогічної освіти є формування вчителя, здатного бачити й творчо розв’язувати 

професійні проблеми, оскільки успішність його фахової адаптації до умов роботи 

конкретного закладу загальної середньої освіти, процесу самовизначення 

й самореалізації в цій професії залежить від його готовності та спроможності саме 

до методичної діяльності, яка включає такі складові : управлінсько-методичну 

(уміння визначати головну мету і завдання уроку й позаурочних заходів; 

реалізовувати технологічні функції педагогічного менеджменту: планування, 

організацію, координацію, контроль, корекцію, аналіз); потребу в постійному 

методичному вдосконаленні (прагнення й уміння поєднувати традиційні 

та інноваційні форми методичної роботи; усвідомлення необхідності щодо 

вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; активна участь 

у науково-методичній діяльності); методичну майстерність. 

Зазначені складові методичної діяльності випливають із сучасних умов 

функціонування закладів загальної середньої освіти, що вимагає від педагогічних 

ЗВО, при здійсненні методичної підготовки, не натаскування за певним рецептом, 

а руйнування у нього стереотипів щодо фахової діяльності, формування творчого 

підходу до повсякденної методичної праці; яка спрямована на підвищення рівня 

його професійної діяльності та прискорення фахового становлення [572; 584; 585; 

586; 590; 591; 592]. 

У дослідженні, під «методичною майстерністю» розуміється узагальнена 

здатність учителя оптимально реалізовувати навчально-виховну діяльність 

з учнями та їх батьками, досконало і творчо виконувати свої професійно-

методичні функції щодо професійного саморозвитку і вдосконалення, прагнення 

до оновлення змісту методичної роботи; уміння розробляти авторські методичні 

прийоми навчання та виховання; уміння здійснювати рефлексію власного досвіду 

роботи. 
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Проведене дослідження засвідчило, що проаналізовані підходи 

до визначення суті поняття «методична підготовка майбутніх учителів» у теорії 

та практиці вищої школи, обґрунтування її сутності, виокремлення теоретичної 

і практичної складових дає підстави стверджувати, що сучасна методична 

підготовка майбутніх учителів є багатоаспектною за своїм змістом, структурою, 

формами і засобами та спрямована на опанування студентами досвідом 

методичної діяльності, що обумовлено метою і функціями методичної підготовки. 

 

 

2.2.2. Функції методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи 

 

Для реалізації системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи необхідно детально уявляти її структуру та пов’язані з нею 

функції. 

У філософському аспекті функція розуміється як відношення двох груп 

об’єктів, в якому зміни одного з них відповідає зміна іншого. Функція може 

розглядатися з точки зору наслідків (сприятливих, несприятливих), 

що викликаються зміною одного параметра в інших параметрах об’єкта 

(функціональність) або з точки зору взаємозв’язку окремих частин в рамках 

деякого цілого (функціонування) [628, с. 751]. 

В іншому значенні функція трактується як обов’язок, коло діяльності, 

призначення, роль [526, с. 726]. 

Цілком зрозуміло, що методична підготовка майбутнього вчителя 

реалізується в певних ситуаціях через виконання найрізноманітніших дій, 

підпорядкованих певним цілям, спрямованих на розв’язання тих чи інших 

методичних завдань. Певна сукупність таких дій призводить до реалізації тієї 

чи іншої функції методичної підготовки, реалізація яких забезпечує її якість. 

Не можна не погодитися з думкою К. Авраменко, що якість методичної 

підготовки забезпечується реалізацією таких її функцій: культурологічної, 
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аксіологічної, прогностичної, інноваційної, діагностичної, моделюючої, а зміст 

та структура методичної підготовки вчителів визначається нормативними 

документами, що регламентують роботу закладів вищої освіти [4]. 

На думку М. Львова, теоретико-методична підготовка майбутніх учителів 

початкової школи покликана виконувати такі функції, як : озброєння 

їх фундаментальними науково-методичними знаннями про процес навчання 

й виховання молодших школярів; свідоме створення власного досвіду 

викладання; формування вмінь відрізняти цінне від псевдоновизни у досвіді 

інших; підготовка до роботи в умовах, що змінюються [301, с. 16–20]. 

Виходячи з вищезазначеного та відповідно до завдань дослідження, для 

побудови системи методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, 

спрямованої на формування методичних знань, навичок, умінь, досвіду 

методичної діяльності, методичного мислення було виокремлено основні функції 

методичної підготовки: орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-професійна, 

продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-корекційна. 

Орієнтаційно-стимулювальна функція полягає в усвідомленні студентами 

професійної значущості методичної підготовки, її мети й завдань, необхідності 

методичних знань, умінь для успішного здійснення професійної діяльності; 

передбачає створення сприятливої емоційної атмосфери, що стимулює 

пробудження інтересу до методичної діяльності, знаходження відповідей 

на актуальні фахові питання, мотивує студентів до опанування вміннями 

та способами навчально-методичної діяльності. 

Слід зазначити, що пробудженні інтересу до методичної діяльності вчителя 

стимулює майбутніх учителів до знаходження відповіді на актуальні фахові 

питання, які зацікавили своєю неоднозначністю, проблематичністю; забезпечує 

інтенсифікацію навчально-пізнавальної, навчально-професійної, проектувальної, 

науково-дослідної, комунікативно-діалогічної, ціннісно-орієнтаційної та іншої 

діяльності студентів у процесі їх методичної підготовки [7; 22; 25, с. 38; 27, с. 190; 

137; 138; 328; 447; 449]. Так, Н. Глузман і Ю. Заєць наголошують, що в практиці 

навчання молодших школярів майбутній учитель стикається з методичними 
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проблемами, розв’язання яких створює в них «ситуації успіху», оскільки студент 

може обґрунтувати свої дії при виборі рішення, а знання, отримані ним у межах 

різних навчальних дисциплін, стають потрібними, оскільки об’єднуються навколо 

розв’язання практичної методичної проблеми. Отже, студент усвідомлює 

необхідність предметних, психолого-педагогічних і методичних закономірностей 

для розв’язання методичних проблем, що свідчить про його вмотивованість 

[91; 92; 159]. 

Орієнтаційно-стимулювальна функція реалізується шляхом інтеграції 

когнітивної та ціннісно-смислової сфер студента, здійснює істотний внесок 

у стимулювання контактів студентів між собою, а також з викладачами 

й учителями. Отже, реалізація цієї функції забезпечує опанування студентами 

уміннями самостійної постановки завдань власної методичної діяльності; 

застосування сучасних теоретичних і практичних розробок у галузі методики 

навчання, спрямованих на становлення професійної позиції, методичної культури, 

формування інноваційно орієнтованого, творчо-методичного мислення; 

здійснення самоідентифікації в професійній діяльності. 

Дидактично-професійна функція орієнтована на використання навчально-

методичних завдань, які поліпшують якість психолого-педагогічних, предметних 

і методичних знань і вмінь; дає змогу інтегрувати знання та вміння, безпосередньо 

переносити їх на практичну методичну діяльність. 

Дидактично-професійна функція включає сутність основних елементів 

навчально-методичної діяльності, забезпечує узгодження й кумулятивний ефект 

організації різних видів діяльності студентів у ході їх професійної підготовки. 

Ця функція розкривається не тільки у вигляді впливів із боку викладачів, 

але й у вигляді професійного інструментарію майбутніх учителів, до якого 

належить володіння новаціями в проектуванні та плануванні навчання і виховання 

учнів, в оцінюванні їх навчальних та особистісних досягнень, їхньому 

педагогічному супроводі, набутті студентами досвіду прийняття ефективних 

рішень відповідно до певних педагогічних ситуацій. Суть дидактично-

професійної функції полягає в тому, що в процесі методичної підготовки 
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майбутніх учителів за допомогою використання навчально-методичних завдань 

поліпшується якість предметних, психолого-педагогічних і методичних знань, 

студенти оволодівають не тільки методичними знаннями, але й методичними 

уміннями, необхідними для розв’язання практичних завдань. 

Ця функція максимально реалізується в процесі вивчення психолого-

педагогічних дисциплін, різноманітних підходів до вивчення методичної 

діяльності освітян, аналізу педагогічних цінностей; дає змогу інтегрувати знання 

й уміння для ефективної діяльності в закладі загальної середньої освіти, 

професійного розвитку й становлення в прискорені терміни. 

Наголосимо, що сучасну методичну підготовку студентів слід розглядати 

як узагальнено-інтегрувальний етап їх професійної підготовки, а інтеграція 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів у реальних умовах 

педагогічного ЗВО повинна реалізовуватися на основі методології методичної 

діяльності [576, с. 16–19]. Інтегративний характер методичної підготовки 

майбутніх учителів зумовлюється синтезом психолого-педагогічних, навчально-

методичних, науково-методичних і предметних складових змісту професійної 

освіти, дає змогу інтегрувати методичні знання й уміння, досвід практичної 

діяльності, отримані при вивченні різних навчальних дисциплін, проходженні 

навчальної педагогічної практики, участі в позааудиторних заходах методичного 

спрямування, для розв’язання методичних проблем. 

Отже, реалізація цієї функції в процесі методичної підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи забезпечує опанування студентами компонентами 

методичної підготовки, сприяє підвищенню рівня методичної компетентності, 

створює на заняттях атмосферу пошуку й творчості, мотивує студентів 

до професійної самореалізації. 

Продуктивно-процесуальна функція спрямована на свідоме набуття 

студентами власного досвіду методичної діяльності, формування вмінь відрізняти 

ціннісний досвід від квазіновизни, здатність працювати в умовах, що постійно 

змінюються; прийняття ефективних методичних рішень відповідно до певних 

методичних ситуацій. 
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У процесі реалізації цієї функції необхідно створювати умови для 

опанування студентами вміннями прийняття методично правильних рішень, коли 

знання перетворюються на практичні дії. На переконання вчених (В. Веселова 

Ю. Заяц, Н. Матяш, М. Соловейчик,) важливу роль у розвитку творчо-методичної 

діяльності та накопиченні методичного досвіду студентів відіграють дидактико-

методичні задачі, під якими слід розуміти таке завдання, в якому моделюється 

певний елемент методичної ситуації. Як правило, навчально-методичне завдання 

має форму педагогічної конструкції з чітко визначеною методичною проблемою, 

яку слід вирішити, а її розв’язання передбачає усвідомлення суті проблеми 

та умов, стосовно яких вона має бути розв’язана [159; 534, с. 48–51]. На думку 

науковців, під час розв’язання методичних завдань у студентів з’являється 

бачення тих проблем, які можуть виникнути при здійсненні методичної діяльності 

в закладі загальної середньої освіти. За допомогою таких завдань вони вчаться 

моделювати будь-яку педагогічну ситуацію, яка передбачає такі етапи: 

аналітичний (аналіз й оцінка завдання та усвідомлення самої ситуації, яку 

необхідно змоделювати); проектувальний (плануванням форм, методів і засобів 

для моделювання педагогічної ситуації, методична розробка фрагмента уроку); 

виконавчий (практичне відтворення розробленого методичного проекту) [328]. 

Під час навчальної діяльності студентів не можна передбачити всі можливі 

методичні проблеми, які очікуватимуть їх під час педагогічної діяльності в школі, 

тому необхідно виокремити таку орієнтовну основу, загальну систему дій, 

яку можна використовувати в різних ситуаціях майбутньої професійно-

методичної діяльності. 

Опанування майбутніми вчителями алгоритмом методичних дій забезпечить 

можливість навчитися працювати в умовах сучасної освітньої політики, яка 

передбачає зміни в державних стандартах, навчальних програмах, методиках 

навчання й виховання тощо. Такий алгоритм дозволить їм самостійно 

прогнозувати можливі зміни в структурі та змісті навчання, цілеспрямовано 

вносити корективи при впровадженні педагогічних інновацій, формулювати цілі 
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навчання з урахуванням розвивальних можливостей навчального матеріалу 

та реальних навчальних можливостей учнів. 

Розвивально-виховна функція сприяє формуванню певних фахових якостей 

і педагогічного світогляду, уможливлює професійне становлення й особистісний 

розвиток у прискорені терміни. Вона спрямована на усвідомлення майбутніми 

вчителями початкової школи її професійної значущості для ефективної 

педагогічної діяльності в закладі загальної середньої освіти, професійного 

розвитку. 

Розвивально-виховна функція реалізується в процесі участі студентів 

у позааудиторних заходах методичного спрямування, що забезпечує підвищення 

престижу науково-дослідної діяльності педагогів і залучення до неї студентів; 

формування методичного мислення, професійне самовиховання, а також під час 

викладання курсу історії педагогіки, що, на нашу думку, робить свій внесок 

у поглиблене засвоєння педагогічних ідей визначних просвітителів минулого 

і сучасного, різноманітних підходів до методичної діяльності освітян, краще 

розуміння педагогічних цінностей для подальшого розвитку системи методичної 

підготовки фахівців. 

У процесі реалізації цієї функції розвивається методичне мислення і такі 

його якості, як варіативність, гнучкість, критичність, дієвість, рефлексивність, 

однак, за умови використання інтерактивних методів і форм навчання, 

що забезпечує участь студентів в обміні думками, вироблення на основі 

засвоєного наукового змісту власних поглядів на поставлені проблеми й пошук 

їхніх рішень, формування самостійності й оригінальності мислення, сприяє 

активному й вільному професійному самовияву майбутніх педагогів, 

що відбувається в умовах співробітництва. 

Діагностично-корекційна функція передбачає встановлення відповідності 

рівня методичної підготовки студентів вимогам галузевих стандартів, спрямована 

на осмислення (рефлексію) фактичного стану власної методичної підготовки 

й діяльності, об’єктивну оцінку результатів, їх коригування, планування нових 

методичних досягнень. 



133 

Метою цієї функції є своєчасне виявлення, оцінювання та аналіз перебігу 

процесу методичної підготовки у зв’язку з його продуктивністю; виявлення 

динаміки формування продуктів дидактико-методичного, тенденцій, 

прогнозування процесу методично-творчої підготовки, підвищення його якості. 

Діагностування як функція управління методичною діяльністю розглядає 

її результати у зв’язку з шляхами, способами їх досягнення, виявляє тенденції. 

Як засіб діагностики рівня методичної підготовки майбутніх учителів можуть 

бути використані навчально-методичні завдання. У процесі контролю 

(діагностики) послідовність їх подання зворотна – від найскладнішого до 

елементарного. Методичні задачі можуть бути використані як на етапі 

проміжного, так і підсумкового контролю, у тому числі для самоконтролю 

і взаємоконтролю методичних досягнень студентів. 

Реалізація цієї функції передбачає формування в майбутнього вчителя вмінь 

здійснювати рефлексію щодо методичної підготовки, допомагає йому не тільки 

краще зрозуміти самого себе, а й побачити себе очима учнів та їх батьків, колег, 

без чого неможливо досягти справжньої фахової майстерності. На думку 

Н. Глузман, який виокремлює рефлексивно-методичну функцію, вона може бути 

визначена як : володіння системою знань та умінь щодо здійснення педагогічної 

рефлексії (володіння методами і прийомами рефлексії) у навчальному процесі; 

усвідомлення значущості рефлексії на різних етапах навчання; формування 

досвіду здійснення рефлексії власної методичної діяльності [91]. 

Слід зазначити, що рефлексивна активність студентів у процесі методичної 

підготовки підвищує продуктивність педагогічного процесу, причому 

ефективність оволодіння студентами методичними знаннями, навичками, 

уміннями досягає рівня рефлексивного проектування стратегічних цілей 

і моделювання як власної системи методичної освіти так і системи освіти учнів 

(розробка структури системи, концепції освітньої програми, змісту, організаційно 

методичних матеріалів), формує методичне мислення і педагогічну культуру, яка 

передбачає, насамперед, розвинену здатність до методичної творчості 

у професійній діяльності. Проектування власної освітньої діяльності студента, 
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на думку Н. Тутишкіна, найбезпосереднішим чином пов’язане з рефлексією, 

тобто зі самоконтролем, мисленням наперед, співвіднесенням планованих засобів 

та їх можливостей з моделлю необхідної діяльності [566]. Різновид професійної 

рефлексії, а саме, розвиток у майбутніх учителів початкової школи екологічно 

значущої рефлексії досліджено в працях А. Крамаренко [242]. На думку 

науковців, рефлексивна функція сприяє формуванню в студентів, на основі 

рефлексивного досвіду, образу свого «Я» як професіонала. 

Проблему рефлексії у теорії діяльності, її зв’язок із процесами мислення 

й розуміння було досліджено Г. Щедровицьким, який наголошував, якщо треба 

проаналізувати і пояснити сутність рефлексії, то необхідно звертатися до аналізу 

ситуацій. Автор стверджує, що людське мислення в своєму розвитку прагне, 

з одного боку, до узагальнень, а з іншого – до їх конкретизації і деталізації. Ці дві 

вимоги, діючи спільно, задають певний оптимум, який, власне, і закріплює 

розумові конструкції [664, с. 47–66; 665, с. 26–121]. 

Рефлексія у педагогічній діяльності вивчалась А. Бізяєвою, М. Демидко, 

С. Кондратьєвою, В. Кривошеєв, Ю. Кулюткіним, А. Лозенко, Г. Сухобською 

та іншими, вони довели, що педагогічна діяльність є рефлексивною за своїм 

змістом. 

Так, А. Бізяєва розглядає рефлексію в педагогічній діяльності як процес 

мисленнєвого (або ретроспективного) аналізу будь-якої професійної проблеми, 

в результаті якого виникає особистісно забарвлене осмислення сутності проблеми 

та нові перспективи її вирішення. Таким чином, рефлексивний учитель – 

це фахівець, здатний критично мислити, який аналізує свою роботу, досвід, 

а професійна рефлексія характеризується як дослідницька діяльність учителя. 

На думку науковця, рефлексія – це необхідна властивість практичного 

професійного мислення вчителя, що виявляється в застосуванні знань загального 

до конкретних ситуацій дійсності [47, с. 62–65; 48]. 

А. Карпов розглядає рефлексію як процес, у наслідок якого формується така 

властивість особистості як рефлективність, науковець пропонує рівні 

сформованості рефлексивності що виокремлюються за так званим «тимчасовим» 
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принципом : перспективна (високий рівень рефлексивності), ретроспективна 

(середній рівень рефлексивності), ситуативна (низький рівень рефлексивності) 

[193, с. 45–57; 194, с. 99–109; 195]. 

Аналізуючи питання щодо рівнів педагогічної рефлексії Van Manen, 

зазначає такі: перший – початковий практичний, що проявляється в спрямованості 

педагога на ефективне та дієве застосування отриманих у процесі підготовки 

знань для досягнення мети діяльності, яка приймається апріорно. Головним 

змістом рефлексії на цьому рівні є практичні дії, які аналізуються та оцінюються 

педагогом як «правильні» або «неправильні» залежно від ступеня їх відповідності 

конкретним професійним знанням; другий – каузальний, пов’язаний 

із осмисленням педагогом причинних підстав своїх дій та їх наслідків. Змістом 

аналізу стають власні уявлення і ситуаційні передумови, що визначають 

результативність дії, педагог розглядає конкретну ситуацію як прояв загальних 

психолого-педагогічних закономірностей; третій – критичний, базується 

на внесенні педагогом у зміст свого аналізу моральних і етичних критеріїв. 

На переконання автора, на цьому рівні актуальними для роздуму педагога стають 

проблеми цілей, форм, методів, засобів і змісту освіти, а процес навчання 

і навчальна ситуація розглядаються як проблемні, відкриті до постійного 

переосмислення й розвитку [697, с. 205–228]. 

Відповідно до сучасних вимог ECTS, у зв’язку з розробкою 

та впровадженням Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти в Україні, 

у контексті діяльнісного підходу до навчання, рефлексія стає важливим 

компонентом методичної підготовки майбутніх учителів. Для розв’язання 

проблеми підготовки майбутнього вчителя щодо здійснення методичної 

рефлексії, слід особливу увагу приділити формуванню в нього рефлексивних 

умінь [369; 683, с. 101–107]. 

Під рефлексивними вміннями науковці (М. Демидко, А. Лозенко, 

Н. Мойсеюк) розуміють сукупність послідовних дій педагога, які спрямовані на 

себе, як особистість, на осмислення і аналіз власних професійних дій. 

Їх ефективність залежить від рівня усвідомлення, осмислення, здатності 
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до самоаналізу власної діяльності [111, с. 204–207; 289, с. 101–107; 292; 352, 

с.650]. 

Так, М. Демидко зазначає, що «сформовані рефлексивні вміння – 

це підготовленість до виконання теоретичної діяльності, яка спирається на знання 

та навички професійної діяльності та вдосконалюється разом із ними. Метою 

і результатом сформованих рефлексивних умінь стане самостійне конструювання 

мислення, його реконструкція й свідомий контроль власних дій, що дозволить 

майбутнім спеціалістам проявляти творчу активність і розвивати професійну 

діяльність» [111, c. 207]. 

У процесі формування рефлексивних умінь варто враховувати стадії, 

виокремлені М. Демидко: 1) осмислення необхідності й можливостей рефлексії 

власної діяльності; 2) аналіз і самоаналіз власних можливостей; 3) розробка 

програми дій; 4) мобілізація своїх можливостей і здібностей; 5) реалізація плану 

дій, виконання прийнятого рішення, 6) аналіз результатів; 7) зазначення нових 

цілей, завдань на шляху вдосконалення діяльності. Слід зазначити, що «кожна 

стадія формування рефлексивних умінь має супроводжуватися допомогою 

викладача шляхом правильно визначених технологій навчання, прийомів 

педтехніки, проблемно-пошукові задачі як спеціальні педагогічні умови 

формування рефлексивних умінь» [111, c. 205]. 

У процесі реалізації діагностично-корекційної функції, осмислення 

студентами фактичного стану власної методичної діяльності здійснюється 

шляхом методичної рефлексії, яка сприяє розвитку в них методичного мислення 

(варіативність, гнучкість, критичність, дієвість, рефлексивність); формуванню 

умінь обґрунтування доцільності застосування способів, засобів щодо досягнення 

зазначеної мети діяльності, умінь здійснювати об’єктивну оцінку отриманих 

результатів і планувати нові методичні досягнення. 

Розглянуті функції, як складові методичної підготовки студентів, 

співвідносяться з методичними знаннями, вміннями, досвідом методичної 

діяльності, які значною мірою характеризують особистість майбутнього вчителя 
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початкової школи як фахівця, що має певний рівень методичної підготовки 

і спроможній ефективно працювати в закладі загальної середньої освіти. 

Таким чином, процес організації добре продуманої, творчої, дієвої 

і результативної методичної підготовки є одним із найважливіших аспектів 

вдосконалення процесу професійної підготовки вчителів, поліпшення його 

методичного забезпечення, упровадження концепції випереджального навчання. 

 

 

2.2.3. Структурні компоненти методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи 

 

Під час наукового пошуку в структурі методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи було виокремлено і схарактеризовано структурні 

компоненти, а саме: мотиваційно-цільовий, когнітивний, методично-діяльнісний, 

аналітико-результативний. 

Мотиваційно-цільовий компонент характеризується професійно-

педагогічною спрямованістю майбутніх учителів, яка у дослідженні розглядається 

як властивість, яка виявляється в активному і стійкому прагненні студентів 

займатися методичною діяльністю, вдосконалюватися в ній, усвідомленні 

її значення та необхідності реалізації, як важливої складової професійної 

діяльності. Він передбачає визначення мети методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, дозволяє виявляти, а потім і сформувати в них 

позитивні мотиви щодо їх методичної діяльності. 

Так, мотиваційна складова зазначеного компонента відбиває наявність 

професійних мотивів та інтересів до опанування методичною складовою 

діяльності педагога та усвідомлення соціальної значущості цієї професії 

і виявляється в такій якості особистості педагога, як усвідомлення педагогічних 

цінностей; забезпечує задоволення від методичної діяльності, передбачає 

наявність мотивації на досягнення фахового успіху. 
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Спираючись на дослідження В. Семиченко, зазначимо, що мотиваційну 

сферу студентів складає комплекс мотивів (внутрішніх і зовнішніх). Серед 

внутрішніх, слід виокремити: мотив опанування методичною компетентністю 

як професійно значущою якістю, який виникає і розвивається як форма і ступінь 

професійної спрямованості, прийняття кінцевих результатів методичної 

підготовки; мотив до здійснення методичної діяльності, який виражається 

потребами майбутнього педагога, що активізується в процесі безпосередньої 

методичної діяльності; мотив прояву особистості в умовах безпосередньої 

методичної діяльності та мотив самоактуалізації, що стимулює студентів 

до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, реалізації власного 

особистісно-методичного потенціалу. До зовнішних мотивів віднесено – 

заохочення або стимулювання до методичної діяльності [497, с. 33]. 

Серед мотивів, що спонукають до опанування методичною складовою, слід 

зазначити орієнтацію студентів на різні способи їх взаємодії між собою (під час 

навчальних занять, виконання самостійної роботи, позааудиторних заходів), між 

студентами та викладачами ЗВО, а також учителями базових закладів загальної 

середньої освіти де вони проходять педагогічну практику, на участь 

у позааудиторній діяльності науково-методичного спрямування, здійснення 

самоосвітньої методичної діяльності. Професійна мотивація залежить від цілого 

ряду чинників і є : найважливішим показником готовності особистості 

до педагогічної діяльності; основою для професійного самовдосконалення; 

рушійною силою фахової діяльності, необхідною умовою успішного розвитку 

й управління власною методичною роботою надалі. 

Цільова складова компоненту зумовлена постановкою мети діяльності, 

плануванням її кінцевих результатів, необхідністю вибору способів, дій у процесі 

методичної підготовки майбутнього педагога та виступає засобом управління, 

порівняння результатів діяльності з прогнозованим станом сформованих 

методичних знань, навичок, умінь. 

Отже, мотиваційно-цільовий компонент спрямований на формування 

в майбутнього педагога позитивної установки на здійснення методичної роботи 
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в закладі загальної середньої освіти, усвідомлення ним значення та необхідності 

реалізації такого напряму діяльності як важливої складової діяльності за фахом 

і покликаний націлювати майбутнього педагога на оволодіння методичними 

знаннями, уміннями, якостями, що дозволяють здійснювати методичну діяльність 

в освітньо-методичному середовищі, самостійний пошук і засвоєння необхідної 

інформації щодо методичної роботи вчителів. 

Когнітивний компонент методичної підготовки майбутніх вчителів 

у даному дослідженні полягає в ознайомленні майбутніх фахівців із сутністю 

і специфікою методичної роботи як учителів, так закладів загальної середньої 

освіти у цілому. 

Під час дослідження зміст когнітивного компонента включав дидактико-

методичну складову підготовки (методичні знання) і практичну (отримання 

системи навичок і вмінь, які необхідні для реалізації всіх функцій методичної 

підготовки, участі майбутніх учителів у різноманітних формах її організації). 

Дидактико-методична складова методичної підготовки розглядається 

науковцями (Г. Абросімова, Т. Амельченко, Н. Бахмат, Н. Воскресенська, 

І. Шапошнікова та ін.) як система навчання, результатом якої є : знання 

закономірностей і суперечностей, принципів, методів, прийомів і засобів 

навчання; сутності і структури процесу навчання молодших школярів; форм 

навчання та форм організації навчальної діяльності (індивідуальні, парні, групові, 

колективні, фронтальні); способів диференціації та індивідуалізації навчання; 

технології навчання; мети й завдань методичної роботи вчителів, її структури, 

змісту, форм, напрямів, значення, а також сформовані дидактичні уміння 

(О. Бульвінська) [65]. 

Дидактико-методичний напрям виокремлено за результатами дослідження 

за діяльністю педагогів-початківців, яке засвідчило що більшість респондентів 

мають недостатній рівень розвитку методичної підготовки, в основі якої лежать 

дидактико-методичні знання. Визначено, що основні труднощі виникають у них 

під час організації навчально-виховного процесу, проведення уроку 

(нераціональність використання часу; відсутність чіткої системи в опитуванні 



140 

та оцінюванні; порушення наукового стилю пояснення і закріплення навчального 

матеріалу; низький рівень організації розумової діяльності учнів на уроках; 

недостатня кількість використання наочності (якщо використовується, 

то неефективно); невміння на уроці виділяти головне і правильно визначати для 

засвоєння обсяг знань учнів; організовувати систематичне повторення матеріалу 

та інше) [607, с. 225–228]. 

У дослідженні когнітивний компонент передбачає отримання майбутніми 

вчителями необхідного обсягу систематизованих методичних знань (нормативні, 

загальнопедагогічні (методології і методики педагогічного дослідження, 

дидактичні, із теорії виховання), предметно-методичні, технолого-методичні, 

знання про педагогічний менеджмент), які включають систему інтегрованих знань 

із психолого-педагогічних наук, методик викладання предметів, спрямованих 

на розуміння багатоаспектного їх взаємозв’язку. 

Нормативні знання передбачають розуміння основних Законів про освіту, 

змісту нормативно-правової бази загальної середньої освіти, документів, 

що реґламентують початкову освіту, які визначають характер її змін 

на найближчий період (накази, листи, розпорядження, інструкції, рекомендації, 

Державний стандарт початкової освіти); державних освітніх програм, 

педагогічних проектів і концепцій. 

Загальнопедагогічні знання передбачають знання загальних педагогічних 

понять необхідних для інтерпретації явищ і процесів; серед яких виокремлюємо 

знання методології і методики педагогічного дослідження: спостереження, 

опрацювання літературних джерел, аналіз, відбір i систематизація інформації, 

узагальнення одержаних результатів, формулювання висновків, висловлювання 

і обґрунтування власної думки. Групу дидактичних знань і з теорії виховання 

характеризують знання про основи навчання і виховання учнів (знання мети, 

завдань у сучасній школі, змісту освіти, сутності та структури процесу навчання 

і виховання як системи, їх функцій, закономірностей і принципів організації 

в початковій школі, традиційних та сучасних методів (активних 

та інтерактивних), засобів; макро- і мікроструктури уроку; особливостей уроків 
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різних типів; форм організації навчальної діяльності (індивідуальні, парні, 

групові, колективні, фронтальні). Серед них виокремлюємо методичні знання, які 

забезпечують результативне проходження студентам педагогічної практики 

з виховної роботи в початковій школі: знання про її зміст; план виховної роботи 

вчителя початкових класів, його структуру, вимоги до побудови; методичні 

підходи організації та проведення позакласної виховної роботи в початкових 

класах, до постановки виховної мети заходу, алгоритм його підготовки 

і проведення; форми і методи виховання учнів у позаурочний час; методи, 

прийоми і засоби, можливості їх використання у вихованні молодших школярів; 

вимоги до індивідуального плану практики, педагогічного спостереження, аналізу 

виховних занять студентів-одногрупників та самоаналізу залікового виховного 

заходу. 

Предметно-методичні знання орієнтовані на діяльність учителя з учнями, 

серед них виокремлено знання змісту основ наук, їх концептуальних основ, 

чинних навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі; 

структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних посібників тощо), 

знання методики використання підручників, робочих зошитів із друкованою 

основою, способів визначення та проектування змісту навчального матеріалу; 

актуальних проблем сучасних методик навчання; методичних основ їхнього 

використання; суті методичних систем навчання учнів початкової школи; 

організації навчальної діяльності школярів у рамках певного навчального 

предмета, знання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4 класів 

із різних навчальних предметів та вимог щодо здійснення контролю; 

особливостей процесу конструювання уроків за темами; методики організації 

диференційованого навчання; реалізації діяльнісного підходу до навчання 

молодших школярів. 

Технолого-методичні знання про те, «як робити», вони орієнтовані 

на отримання певного результату. Це знання про методичну роботу закладу 

загальної середньої освіти і суть методичної діяльності вчителя, завдання 

й основні функції методичної роботи, її напрями, форми педагогічної взаємодії; 
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методику аналізу та самоаналізу уроку, виховного чи методичного заходу; 

способи реалізації практичної методичної діяльності, сучасні тенденції 

вдосконалення методичного потенціалу вчителя, його методичної майстерності 

і творчості; освітні технології та передовий педагогічний досвід. 

Знання про педагогічний менеджмент передбачають сформованість знань 

про теорію педагогічного менеджменту, його мету, зміст, загальні функції 

(цілепокладання, планування, організація і мотивація на виконання, 

координування, контроль, який передбачає корекцію діяльності і регулювання, 

облік, аналіз), принципи, форми та методи управління навчально-пізнавальною 

діяльністю молодших школярів, роботою з формування педагогічної культури 

в їх батьків та самоменеджмент учителя (самоосвітньометодичні знання, 

професійного саморозвитку і самовдосконалення, рефлексивно-методичні 

процедури). 

Виокремлені групи знань визначаються змістом навчальних дисциплін, 

позааудиторних заходів методичного спрямування, педагогічної практики 

і лежать в основі формування методичних умінь майбутніх учителів, 

які є сукупністю послідовних дій. 

При розробці практичної складової когнітивного компонента методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи спиралися на виокремлений 

М. Вашуленко методично-вправнісний компонент, який науковець розглядає 

як уміння застосовувати вищезазначені знання з урахуванням вікових 

і індивідуальних особливостей учнів, соціально-психологічних особливостей 

учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій [220]. На переконання 

вченого методично-вправнісний компонента майбутніх учителів початкової 

школи передбачає такі специфічні методичні уміння: застосування наявних 

теоретичних знань для розв’язання науково-методичних завдань; планування, 

організація і реалізація різноманітних форм навчальної діяльності молодших 

школярів (фронтальна, колективна, групова, парна, індивідуальна) та методів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності; організація самостійної роботи 

учнів (особливо з використанням робочих зошитів із друкованою основою; 
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планування й оптимальне використання як традиційних засобів навчання, 

так і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютера 

як універсального засобу виховання, навчання, розвитку і контролю) не тільки 

на етапі формування нових знань і способів діяльності, але й на етапі виявлення 

рівня навчальних досягнень учнів; упровадження інтерактивних освітніх 

технологій і диференційованого підходу; здійснення мотивації навчальної 

діяльності; розвиток у молодших школярів позитивної (адекватної) самооцінки; 

здійснення корекції змісту і способів діяльності як учнів, так і вчителя 

за допомогою педагогічної рефлексії, яка сприяє виявленню і розв’язанню 

педагогічних проблем. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, зазначені методичні вміння 

випливають з мети професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи, яка полягає в тому, щоб підготувати фахівця, який володіє знаннями 

в галузі психолого-педагогічної науки, має значну методичну базу, володіє 

педагогічною технікою, уміє адекватно реагувати на будь-яку педагогічну 

ситуацію, прагне до творчості [369]. 

Отже, реалізація когнітивного компонента сприяє формуванню мобільного 

вчителя для сучасного закладу загальної середньої освіти, а методична підготовка 

майбутніх вчителів під час дослідження розглядалася не тільки як процес 

навчання і самонавчання, але й як процес здійснення ними методико-практичної 

діяльності, заснованої на наукових досягненнях педагогіки, психології, теорії 

і методики навчання, педагогічному досвіді. 

Методично-діяльнісний компонент передбачає інтеграцію теоретичної 

та практичної складової методичної підготовки (втілення методичних знань 

у практичні дії), що виражається в єдності психолого-педагогічних, методичних 

і спеціальних знань, становить сукупність методичних навичок і вмінь. Методичні 

уміння є ядром професійної компетентності вчителя та визначають ефективність 

професійно-педагогічної діяльності, засвоєння яких необхідне для здійснення 

методичної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі. Цей компонент 

визначається вміннями планувати та забезпечувати ефективний навчальний 
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процес у закладі загальної середньої освіти, активізувати пізнавальну діяльність 

учнів; передбачає участь студентів у методичній діяльності, спрямованій 

на формування в них методичної компетентності, власного методичного досвіду, 

методичної майстерності. 

Здійснення методичної діяльності майбутніми вчителями передбачає 

розв’язання таких завдань, як :  

− стимулювання професійної спрямованості та позитивної мотивації 

студентів на методичну діяльність; 

− здійснення практично-методичної роботи, спрямованої на розвиток 

у майбутніх учителів педагогічних здібностей (аналіз відео уроків 

та їх конспектів, опис основної ідеї досвіду, рецензування методичних посібників 

і статей характеристика методичної концепції автора статті, виявлення загального 

принципу описаного досвіду, формулювання висновків щодо можливостей 

використання основних його положень при опрацюванні конкретних тем 

навчального шкільного курсу); 

− розвиток педагогічної креативності через розробку й упровадження 

комплексу методів і форм методичної підготовки студентів (активні 

й інтерактивні методи навчання, ділові ігри, тренінги, педагогічні олімпіади, 

конкурси педагогічної майстерності, аукціони педагогічних ідей, панорами 

творчих педагогічних ідей, педагогічні роздуми тощо); 

− ознайомлення майбутніх педагогів з педагогічною майстерністю 

вчителів, провідним досвідом педагогічних колективів шляхом відвідування 

уроків учителів, які творчо працюють, організацію педагогічної практики 

студентів у закладах загальної середньої освіти. 

Підставою для характеристики змісту методично-діяльнісного компонента 

є теорія діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв), теорія поетапного формування 

знань, навичок, умінь (П. Гальперін, Д. Ельконін, Н. Тализіна), вивчення 

структурних компонентів педагогічної діяльності (Н. Кузьміна, В. Сластьонін). 

Реалізація методично-діяльнісного компонента вимагає визначення змісту, 

постановки мети та визначення способів і засобів її досягнення, планування дій, 
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динамізм, суб’єкт-суб’єктні відносини між усіма її учасниками і відбувається під 

час проходження різних видів педагогічних практик, безпосередньої участі 

в позааудиторних заходах методичного спрямування, виконання індивідуальних 

навчально-методичних і науково-методичних завдань, що забезпечує вироблення 

в майбутніх учителів навичок і умінь, формування методичної компетентності для 

подальшої професійної діяльності. Цей компонент передбачає здійснення 

майбутніми вчителями спільної методичної діяльності з учителями початкової 

школи, викладачами ЗВО, одногрупниками, систематичне методичне 

самовдосконалення. 

У процесі дослідження зміст методичної діяльності розроблявся 

з урахуванням основних недоліків щодо методичних умінь молодих учителів, 

встановлених у ході наукового пошуку, які проявлялися в їх практичній 

діяльності. Серед них було виокремлено: невміння виділяти і формулювати мету 

окремих уроків, розділів курсу; здійснювати самоаналіз уроку; переважання 

«інформаційної» моделі навчального процесу; недостатні вміння аналізу змісту 

навчального матеріалу та логіки конструювання уроку і викладання матеріалу, 

невизначеність у термінології; недостатній рівень здійснення контролю 

навчальних досягнень учнів; домінування фронтальних форм організації 

навчальної роботи учнів, невміння організувати диференційований навчальний 

процес та інше [591, с. 217–223]. 

Під час наукового пошуку в змісті методичної діяльності було виокремлено 

особистісну та творчо-методичну діяльність. 

Особистісно методична діяльність була спрямована на: виконання 

індивідуальних навчально-методичних завдань, науково-дослідну та самостійну 

роботу, впровадження елементів перспективного педагогічного досвіду; 

здійснення власного методичного пошуку; участь у просвітницькій діяльності. 

Ця діяльність сприяла формуванню необхідності усвідомлення себе як творчої 

особистості вчителя; здійснення самооцінки власних методичних досягнень. 

Творчо-методична діяльність передбачала врахування стилю творчої діяльності, 

особливостей процесу педагогічної рефлексії; розроблення та впровадження 
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майбутніми вчителями інноваційних педагогічних технологій, а також знайомство 

з передовим педагогічним досвідом вчителів; моделювання нетрадиційних уроків 

і виховних занять; роботу в динамічних, творчих, ініціативних групах, участь 

у методичних діалогах, дискусіях, дебатах; тренінгах; майстер-класах, творчих 

зустрічах із педагогами; учительських студіях; віртуальних педагогічних 

подорожах; методичних турнірах, конкурсах педагогічної майстерності, 

панорамах творчих методичних ідей, педагогічних роздумах тощо. 

Цілком зрозуміло, що методична діяльність базується на системі 

сформованих методичних умінь. У процесі дослідження вивлено різні підходи 

до виокремлення методичних умінь майбутніх педагогів залежно від ознаки, яку 

покладено в основу класифікації методичних умінь. 

Результати наукового пошуку дали змогу визначити сукупність методичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи: 

― гностичних (збирання інформації методичного й аналітичного змісту, 

тлумачення освітньо-методичних процесів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків 

між ними на основі узагальнення й систематизації; знання і розуміння дидактико-

методичних положень сучасної освіти, адекватне сприйняття інноваційних 

методичних знань і досвіду для прийняття правильного рішення, обґрунтування 

і втілення методичної ідеї крізь призму власних методичних поглядів і ставлень, 

виявлення варіативності щодо визначення способів розв’язання методичних 

проблем, завдань і ситуацій; аналіз методичних заходів щодо досягнення його 

мети, завдань, ефективності застосованих форм, методів, засобів [613, c. 180–184]; 

― проективних (чітке визначення мети методичної діяльності, 

планування своїх дій та дій учнів із урахуванням шляхів і способів досягнення 

цілей діяльності; проектування навчально-матеріальної бази для здійснення 

навчального процесу відповідно до завдань навчання й виховання молодших 

школярів, визначення оптимальних навчальних методів, прийомів та засобів) 

[613, c. 180–184]; 

― організаторсько-виконавських (здатність реалізовувати план роботи 

та знаходити відповідні шляхи для цього; оптимальний розподіл часу відповідно 
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до цілей діяльності, здійснення хронометражу уроку чи виховного заходу; 

самостійне здійснення методичних дій у змінених або нестандартних умовах; 

упровадження різних форм і методів навчання й виховання молодших школярів; 

методично-доцільна реалізація навчальних та виховних заходів; фіксація 

результатів методичної праці; виготовлення дидактичних матеріалів і методичних 

посібників для різних аспектів роботи; здатність орієнтуватися на потреби дітей 

і позитивно впливати  на учасників педагогічного процесу; уміння встановлювати 

і підтримувати контакти з іншими людьми, співпрацювати з ними на засадах 

партнерства) [613, c. 180–184]; 

― творчо-рефлексивних (вільне використання методичних знань і вмінь, 

креативне й самостійне виконання завдань методичного спрямування, творче 

переосмислення методичного матеріалу, висловлювання своїх методичних думок, 

ідей, пропозицій; реалізація власного стилю методичної діяльності; творче 

впровадження освітньо-методичних продуктів та створення своїх продуктів; 

самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинник професійної 

самореалізації й саморозвитку, опанування методичною майстерністю; 

самостійний аналіз, адекватна оцінка й самооцінка дидактико-методичних 

ситуацій, ефективне здійснення методичної рефлексії) [613, c. 180–184]. 

Творчо-рефлексивні вміння дозволяють розв’язувати майбутнім учителям 

методичні завдання, серед яких найбільш поширені такі типи: 1) аналіз готового 

варіанту розв’язання методичної ситуації, обґрунтуваня доцільності 

(недоцільності) добору вчителем дидактичних матеріалів, застосування прийомів, 

способів навчання, послідовності навчальної діяльності, типу і структури уроку, 

методичного підходу до опрацювання певної теми тощо; 2) виокремлення одного 

із кількох запропонованих варіантів розв’язання методичної проблеми; 

3) відтворення певних методичних дій (за аналогією, за інструкцією тощо); 

4) самостійний пошук власного розв’язку методичної проблеми, самостійне 

виконання методичних дій за певних умов [172 а, с. 177–182; 534, с. 48–51]. 

Систематичне розв’язування методичних задач студентами 

(В. Андрущенко, Н. Гузій, В. Загвязинський, О. Ігна, Н. Кічук, А. Маркова, 
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О. Мороз, В. Омеляненко, М. Поташник, О. Савченко, С. Сисоєва, Р. Скульський 

та ін.) дозволяє готувати їх до творчої методичної діяльності, формувати вміння 

здійснювати свідомий добір і використання різних методів і прийомів, 

впроваджувати власний та запозичений досвід у стандартних й нестандартних 

ситуаціях [156; 201; 317; 318, с. 18–71; 359; 419; 447; 489, с. 32–39; 505; 518; 577, 

с. 186–191]. 

На думку Т. Потоцької, вельми важливим є не лише впровадження 

студентами досвіду інших педагогів, але й переконання майбутніх учителів 

у необхідності розвитку їх власної, індивідуально-методичної творчості. 

Науковець наголошує, що розробки уроків учителів, які публікуються 

в численних методичних посібниках, мають бути творчо осмислені 

й доопрацьовані студентами, з урахуванням специфіки навчальних можливостей 

учнів класу, їх рівня підготовленості, особливостей індивідуального методичного 

стилю педагога [450, с. 179–184]. 

Цілком зрозуміло, що вищезазначені творчо-рефлексивні вміння 

формуються в процесі практичного застосування методичних знань, 

обґрунтування логіки пошуку шляхів розв’язання методичних завдань і ситуацій. 

Слід наголосити, що формування зазначених умінь методичної діяльності 

майбутніх учителів початкової школи в стандартних, і нестандартних 

(проблемних) педагогічних ситуаціях сприяє становленню власної методичної 

позиції у подальшій педагогічній діяльності, формуванню методичного досвіду. 

Крім вищезазначеного, методично-діяльнісний компонент передбачає 

інтерактивність підготовки майбутнього вчителя до творчої методичної праці. 

Інтерактивна взаємодія може здійснюватися шляхом активізації самостійної 

пошукової діяльності, яка сприяє формуванню цілісної системи методико-

практичних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 

співробітництва, взаємодії. Інтерактивна методична взаємодія створює 

сприятливе освітньо-методичне середовище, де майбутні вчителі могли 

аналізувати власну діяльність, самооцінку і погоджувати її з оцінкою інших [258; 

573, с. 191–196; 584, с. 403–409; 590, 591, с. 217–223; 592, с. 124–128], отже 
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здійснювати педагогічну рефлексію, яка передбачає розвиненість здатності 

до педагогічного осмислення способів і прийомів методичної діяльності, її аналізу 

й самоаналізу та формулювання нових педагогічних завдань; до рефлексії 

результатів методичної діяльності та її корекції, що впливає на формування 

критичного, а отже, й методичного мислення майбутніх учителів; спрямування 

методів, засобів і форм організації методичної підготовки студентів 

на формування у них умінь здійснювати методико-практичну рефлексію. 

Саме тому четвертим компонентом системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи було визначено аналітико-

результативний, оскільки він передбачає аналіз й оцінку досягнення мети, 

зіставлення результату з запланованим, формування критичного ставлення 

до власної роботи та методичної діяльності освітян (чи методичної діяльності 

закладів освіти), тобто в його основі лежить процес формування умінь, 

здійснювати методичну рефлексію. 

Варто наголосити, що у сучасній педагогіці під рефлексією розуміють 

самоаналіз діяльності особистості та її результатів. Спираючись на дослідження, 

присвячені проблемі педагогічної рефлексії (Н. Глузман, В. Краєвський, 

А. Маркова, Г. Сухобська, Г. Щедровицький та ін.), слід зазначити, що під нею 

науковці розуміють осмислення вчителем основ своєї діяльності, у ході якої 

здійснюється оцінка й переоцінка власних здібностей, професійних дій, 

ураховуються педагогічні ситуації тощо. Педагогічна рефлексія розглядається 

педагогами і психологами як процес і результат фіксування учасниками 

педагогічного процесу стану свого розвитку, саморозвитку та причин цього. 

Мета педагогічної рефлексії полягає у виявленні й усвідомленні основних 

компонентів навчально-пізнавальної діяльності – її змісту, способів, проблем, 

шляхів їх вирішення, отриманих результатів тощо. 

У проведеному дослідженні педагогічна рефлексія розглядається через 

здатність майбутнього вчителя до методичної рефлексії, що спрямована на аналіз 

й осмислення власної діяльності із навчання учнів та оцінювання її результату; 

наявність рефлексивної позиції, прагнення до постійного самовдосконалення 
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та здатність творчо підходити до розв’язування методичних завдань, а також 

уміння організовувати рефлексивний компонент уроку для молодших школярів. 

Методична рефлексія вчителя, на думку науковців (Б. Вульф, Я. Гаєвець, 

Н. Глузман, І. Осадченко, С. Скворцова та ін.), пов’язана з особливостями 

методичної діяльності, з оцінкою власного досвіду, переглядом та проектуванням 

способів і засобів методичної діяльності в разі негативної оцінки і суттєво 

впливає на формування методичної компетентності вчителя. Таке трактування 

методичної рефлексії певним чином співвідноситься із розумінням педагогічної 

рефлексії, як важливого уміння вчителя здійснювати самоаналіз власної 

педагогічної діяльності. 

Г. Абросімова наголошує, що методична підготовка майбутнього вчителя 

має включати рефлексію, яка є найважливішим компонентом підготовки 

студентів педагогічного закладу до творчої педагогічної діяльності [3], В. Метаєва 

розглядає рефлексію як метакомпетентність, яка сприяє досягненню найвищих 

результатів у діяльності [332, с. 57–61]. Науковці наголошують на необхідності 

впровадження рефлексивного компонента у навчальний процес з метою його 

реалізації під час навчально-пізнавальної діяльності учнів у закладах загальної 

середньої освіти. 

Отже, педагогічна (методична) рефлексія є невіддільною складовою 

діяльності вчителя, а впровадження рефлексивного компонента в навчально-

виховний процес закладу загальної середньої освіти є вимогою сьогодення, 

оскільки організація рефлексивної діяльності – не самоціль, а підготовка 

особистості молодшого школяра до свідомої внутрішньої рефлексії, розвитку 

важливих якостей, її самостійності та конкурентоспроможності. Саме тому, під 

час навчального заняття (на уроці) рефлексія розглядається освітянами як спільна 

діяльність викладача (учителя) і студента (учня), що дозволяє удосконалити 

навчальний процес, орієнтуючись на особистість кожного його учасника. 

Важливим чинником, що впливає на ефективність здійснення методичної 

рефлексії, є різноманітність її форм, видів і прийомів. Найбільш раціональними, 
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на нашу думку, виокремлено такі види рефлексії, як : рефлексія настрою 

і емоційного стану; змісту навчального матеріалу, навчальної діяльності. 

Так, рефлексія настрою і емоційного стану впроваджується, як правило, 

на початку навчального заняття з метою встановлення емоційного контакту 

з майбутніми вчителями і наприкінці навчальної діяльності (рефлексивний 

підсумок). 

Рефлексія змісту навчального матеріалу призначена для з’ясування того, 

наскільки усвідомлено зміст матеріалу, що вивчався. 

Слід наголосити, що студент повинен не тільки усвідомити зміст 

навчального матеріалу, але й осмислити способи і прийоми своєї роботи, із цією 

метою доцільним є впровадження рефлексії навчальної діяльності, яка необхідна 

для аналізу методів і прийомів діяльності з навчальним матеріалом, пошуку 

найбільш раціональних. 

Таким чином, сучасною вимогою до методичної підготовки майбутніх 

вчителів у ЗВО є розвиток у них рефлексивних здібностей, а сформовані уміння 

щодо здійснення педагогічної рефлексії сприяють їх прискореному професійному 

становленню і водночас є віддзеркаленням вдосконалення методичного мислення, 

вмінням його використовувати як для постановки мети діяльності вчителя (учнів), 

так і для аналізу результатів її досягнення. 

Оскільки педагогічна рефлексія є обов’язковою умовою для саморозвитку, 

то вона спонукає майбутнього вчителя до творчої методичної діяльності, до нових 

звершень, розвитку і вдосконаленню в освітньо-методичному середовищі, 

що сприяє його прискореному професійному становленню. 

У зв’язку з вищезазначеним варто згадати «Правила для керівництва 

розуму» Р. Декарта, який, розмірковуючи над проблемою розуму і роздумів, 

зазначав: «Для того, щоб вдосконалювати розум, треба більше міркувати, ніж 

заучувати», «Мало мати хороший розум, головне – добре його застосовувати» 

тощо [110, с. 77–153]. 
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Отже, результат методичної рефлексії полягає не тільки в тому, 

щоб отримати під час навчання зафіксований результат, а вибудувати смисловий 

ланцюжок, осмислити власну навчально-методичну діяльність. 

Методична рефлексія забезпечує аналіз набутого на попередніх етапах 

професійної підготовки пізнавально-методичного та практичного досвіду, 

набутого під час методичної взаємодії в освітньо-методичному середовищі, 

а методики з використанням рефлексії дають можливість діагностувати 

самоосвітню діяльність, допомагають професійному зростанню. 

Слід зазначити, що, застосування методів і прийомів формування рефлексії 

сприяє розвитку критичного мислення в особистості майбутнього вчителя, 

створює умови для взаємодіяти на професійній основі. 

Проблему формування критичного мислення аналізують A. Fisher 

і M. Scriven, які визначають його як кваліфіковану, активну попередню оцінку 

та виокремлюють компетенції, які сприяють його формуванню [685]. 

Аналізуючи стан фахової підготовки майбутнього вчителя, було з’ясовано, 

що складовою його професійної компетентності має бути сформоване критичне 

мислення. У практичній сфері фахівця початкової та основної ланки загальної 

середньої освіти наявність критичного мислення дозволяє здійснювати методичну 

діяльність шляхом доцільного вибору форм, методів і прийомів навчально-

виховної діяльності, об’єктивного оцінювання засобів навчання (зокрема, 

це стосується вибору підручників і можливостей сучасних засобів навчання 

тощо), планування змісту навчання з урахуванням міжпредметних зв’язків. 

Структуру критичного мислення майбутнього вчителя, процес його 

формування у процесі професійної підготовки досліджували К. Коюченко, 

Л. Ткаченко та інші [233; 563, с. 32–35; 564]. Науковці зазначають, сформоване 

критичне мислення дозволяє створювати майбутньому вчителю власні методичні 

прийоми навчання та виховання на основі конструктивного аналізу наявних, 

з тим, щоб упроваджувати їх у педагогічний процес підвищення його 

ефективності. 
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На нашу думку, спорідненими поняттями до критичного мислення є «творче 

мислення», «педагогічне» і «методичне мислення». 

Так, В. Біблер наголошує на процесі мислення як творчості та розглядає 

її як логічний процес. Спираючись на цю думку, зазначимо, що вчитель має бути 

здатним до логічного обґрунтування, формування і перетворення логічного 

початку власного творчого мислення. На думку В. Біблера, «кожна людина, у тій 

мірі, у якій вона мислить творчо, здійснює своє мислення у внутрішньому, 

уявному діалозі з самим собою; і цей уявний діалог протікає як зіткнення 

радикально різних логік мислення [46, с. 22]. Е. Боно, Дж. Равенсон, 

які досліджували проблему формування творчого мислення наголошують, 

що мислення змінює емоції, поведінку, зміцнює почуття власної гідності 

та впевненості в собі, підкреслює, що вищим навчальним закладам потрібно 

вчити мистецтву творчого мислення, мистецтву спілкування, мистецтва 

менеджменту тощо [682; 693]. 

На переконання Т. Байбари, формування методичного мислення в процесі 

підготовки майбутніх учителів початкових класів є одним з основних завдань 

фахових методик, зокрема методики навчання природознавства, яка має 

потужний інтеграційний потенціал і практичну спрямованість [30, с. 34–36]. 

Зазначимо, що за допомогою сформованого методичного мислення, 

на основі знання і досвіду, у майбутнього педагога формується нове знання про 

методичну роботу вчителя як важливу складову його професійної діяльності, 

поступово відбувається формування його власного методичного мислення 

і досвіду методичної діяльності. На думку Н. Істоміної, Т. Рамзаєвої, 

М. Соловейчик, методичне мислення передбачає належний рівень методичних 

знань і вмінь, розуміння власних дій, результатів, досягнень і прорахунків, своїх 

прагнень до вдосконалення, який забезпечує самостійне їх застосування, 

методично грамотне виконання й творче виконання дій, що не може 

сформуватися в майбутнього вчителя через репродуктивні дії : прочитав 

(прослухав), повторив, відтворив [474, с. 3–7]. 



154 

М. Смирнова, О. Таможняя вважають, що формування методичного 

мислення передбачає залучення майбутніх учителів до дослідження специфіки 

методичної діяльності за допомогою актуалізації дослідницьких умінь, 

що дозволяють усвідомлено вибудовувати власну педагогічну діяльність 

на момент її становлення, формування, розвитку та вдосконалення. Науковці 

зазначають, що це можливо здійснювати з умов, коли перед студентами 

ставляться проблемні завдання, які вимагають самостійних міркувань від 

особистих положень до більш загальних висновків і узагальнень, викладаються 

спочатку факти, демонструється досвід, наочність, організовується виконання 

дидактико-методичних вправ. Студенти самостійно міркують над фактами, 

поступово підходять до визначення понять і формулювання доступних висновків, 

поетапних узагальнень, виявлення закономірностей, засвоюють спочатку факти, 

після цього роблять висновки і узагальнення [530, с. 98–99; 555, с. 188–193]. 

Отже, аналітико-результативний компонент включає вміння майбутніх 

учителів проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми; 

здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно 

з критеріями оцінювання та відповідно до Державних вимог до рівня навчальних 

досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмета; аналізувати 

й об’єктивно оцінювати результати власної методичної діяльності, бачити 

недоліки та вчасно їх усувати; систематично визначати та корегувати рівень своєї 

методичної підготовки; аналізувати методичний досвід учителів і закладів 

загальної середньої освіти. 

Аналітико-результативний компонент дозволив виокремити рівні 

методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кожним 

критерієм (мотиваційним, дидактико-методичним, діяльнісним) : творчий 

(високий), реконструктивно-діяльнісний (достатній) і стереотипно-

репродуктивний (низький). 

Поняття «рівень» відбиває діалектичний характер процесу розвитку певної 

якості. На думку вчених, рівні методичної підготовки являють собою рівні 

навченості студентів щодо зазначеного виду професійної діяльності. Так, було 
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проаналізовано рівні навченості за В. Безпальком, В. Сімоновим, І. Малафіїком, 

Л. Артемовою, М. Фіцулою, Г. Костишиною. 

Рівень методичної компетентності майбутніх учителів у дослідженні 

розглядається як інтегрована характеристика (наявність мотивів, узагальнених 

і цілісних методичних знань, навичок, умінь, досвіду методичної діяльності 

особистості, сформованість умінь здійснювати методичну рефлексію) 

і визначається за середнім значенням прояву показників обраних критеріїв. 

Наведемо узагальнену характеристику рівнів методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи [Додаток В]. 

Творчий – високий рівень, характерний для майбутніх учителів, 

які вмотивовані на методичну діяльність, саморозвиток і самовдосконалення, 

позитивно ставляться до опанування необхідними знаннями, вміннями, способами 

і засобами методичної діяльності, у них професійні взаємовідносини 

з викладачами, учителями ЗНЗ, учнями їх батьками, контактні, мають розвинені 

на високому рівні організаторські й комунікативні здібності, мають елементи 

індивідуального стилю методичної діяльності, який постійно вдосконалюють 

шляхом самоосвіти; уміють прийняти адекватне методичне рішення під час уроку. 

Такі студенти постійно цікавляться досягненнями науки, відвідують і беруть 

активну участь у позааудиторних заходах методичного спрямування, мають 

високий рівень методичних умінь, таких як самостійний вибір необхідної системи 

методичних дій у різних ситуаціях, своїх інтелектуальних можливостей, 

розуміють важливість здобутих методичних знань і способів дій; вивчають досвід 

учителів і творчо використовують його під час проходженя педагогічної практики 

в початковій школі, уміють аналізувати свою діяльність, правильно визначають 

причини методичних проблем і усувати їх; усвідомлюють необхідність 

методичної підготовки, реалізації своїх потенційних можливостей у педагогічній 

професії, задоволені педагогічною діяльністю. 

Студенти вирізняються педагогічним світоглядом, глибокими методичними 

знаннями, креативними уміннями під час підготовки та проведення уроку, 

вміннями критично мислити, оцінювати педагогічні явища, уміннями здійснювати 
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рефлексію власної методичної діяльності; активно беруть участь у підготовці та 

проведенні позааудиторних заходів методичного спрямування; характеризуються 

готовністю до успішного застосування дидактико-методичних знань під час 

педагогічної практики, здатністю до розв’язання методичних проблем, що можуть 

виникати під час їх педагогічної діяльності. 

Варто наголосити, що характеристика високого рівня методичної 

підготовки студентів складалася з урахуванням вимог до сучасного вчителя 

початкової школи. Тому формування в них інтегративної професійно-методичної 

складової сприятиме розв’язанню завдань з підготовки компетентного 

та конкурентоспроможнього фахівця. На думку О. Іонової, Е. Полякова, 

І. Прокопенко, інтеграція психолого-педагогічних і методичних знань, різні 

форми і методи навчання, набуття студентами досвіду розв’язання педагогічно-

управлінських ситуацій, залучення майбутніх учителів до різноманітної 

позааудиторної діяльності, як фактору формування в студентів інтересу до 

освоєння досвіду педагогічної взаємодії, доцільно організованих педагогічних 

практик, орієнтованих на співвіднесення студентом професійної діяльності, 

сприяють ефективному опанування ними управлінським досвідом, а отже, 

менеджерською культури, яка є складовою методичної культури і відкриває 

можливості для професійної реалізації майбутнього фахівця [184; 439, с. 149–152]. 

Отже, для студентів із сформованим творчим (високим) рівнем, притаманна 

методична культури як інтегративна характеристика, яка формується на основі 

педагогічної, і має власну структуру (представлена сукупністю мотивів, 

цінностей, системою методичних знань, умінь оптимально використовувати 

різноманітні методи і прийоми навчання в багатопредметному середовищі 

початкової школи). Творчий (високий) рівень базуються на рефлексивно-

методичних діях, які забезпечують ефективність методичної діяльності, 

спрямованих на творчість, самовдосконалення, формування методичної 

майстерності. 

Реконструктивно-діяльнісний – достатній рівень, притаманний студентам, 

які спрямовані на педагогічну діяльність, мають бажання вдосконалювати свої 
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знання, прагнуть використовувати різні форми і методи роботи з учнями, 

виявляють глибокі та мобільні методичні знання, володіють організаторськими 

та комунікативними уміннями на достатньому рівні, раціонально організовують 

учнівську і свою діяльність. Студенти цього рівня досить об’єктивно оцінюють 

досягнуті результати методичної діяльності, проте не завжди правильно 

визначають причини негативних результатів, не завжди доцільно і самостійно 

вміють визначити шляхи їх усунення. Уміння планувати і здійснювати методичну 

діяльність здебільшого мають епізодичний характер. 

Студенти знають істотні ознаки методичних понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, володіють понятійним апаратом та вміннями в межах 

програми, але значення методичної роботи учителя визначають однобічно, готові 

до успішного застосування дидактико-методичних знань на практиці, 

усвідомлюють свій продуктивний рівень практичної готовності до майбутньої 

методичної діяльності, у звичайних (стандартних) умовах, в нестандартних 

ситуаціях інколи виявляють розгубленість; володіють розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміють робити висновки, 

виправляти допущені методичні помилки; інколи їм бракує власних суджень; 

вони здатні самостійно здійснювати основні види навчально-методичної 

діяльності; за допомогою педагога демонструють елементи критичного мислення, 

поверхнево здійснювали рефлексію власної методичної діяльності, під час 

позааудиторних заходів методичного спрямування здебільшого спостерігачі, 

інколи активні учасники, однак прагнуть до реалізації своїх інтелектуальних 

можливостей. 

Стереотипно-репродуктивний – низький рівень, характеризується 

незначною результативністю, витратами часу на розв’язання студентами 

незначних завдань, невизначеним ставленням до педагогічної діяльності; низьким 

рівнем мотивації; відсутністю сформованих умінь застосовувати способи і засоби 

методичної діяльності, поверхневими уявленнями студентів про цілі, зміст, 

методи і результати методичної діяльності; відсутністю настанови 

на саморозвиток, пізнавальні та професійно-практичних потреб; слабко 
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розвиненими комунікативними й організаторськими, творчими здібностями; 

не раціональною організацією як своєї, так і учнівської діяльності під час 

проходження педагогічної практики; відсутністю вмінь планувати і реалізовувати 

методичну роботу, схильності до самооцінки та самоаналізу професійних дій, 

невдоволеністю фаховою діяльністю. 

Зазначеному рівню притаманні початкові вміння (студент знає зміст 

методичної діяльності і при необхідності може відтворити більш-менш чітко 

запропоновану йому послідовність або систему дій при незначній допомозі більш-

менш досвідченого наставника, в аналогічній ситуації самостійно виконує відому 

йому послідовність необхідних дій, але діє за зразком, перенесення на інші види 

робіт відсутнє). 

Студенти також характеризуються відтворенням основного навчального 

матеріалу на елементарному та фрагментарному рівні, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення, недостатньо сформованим 

педагогічним світоглядом, здатні розв’язувати завдання за зразком, володіють 

елементарними вміннями навчально-методичної діяльності; в нестандартних 

ситуаціях виявляють розгубленість, а іноді й безпорадність, не демонструють 

елементи критичного мислення, мають певні утруднення щодо здійснення 

рефлексії власної методичної діяльності, без особливого бажання відвідують 

позааудиторні заходи методичного спрямування на яких, переважно, 

демонструють пасивність; не виявляють зацікавленості у методичній діяльності; 

зазвичай не можуть об’єктивно оцінити свого рівня сформованості методичної 

підготовки і недостатньо розуміють важливість методичних знань, способів дій 

для майбутньої професійної діяльності. 

Оскільки у дослідженні методична підготовка майбутніх учителів 

початкових класів розглядається саме як інтегративна якість особистості, яка 

представлена сукупністю компонентів і забезпечує результативну методичну 

діяльність, тому ми застосували критерії, що відповідають компонентному складу 

системи методичної підготовки, а саме: мотиваційно-цільовому, когнітивному, 

методично-діяльнісному, аналітико-результативному. Кожен компонент має свої 
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критерії та ряд показників, що характеризують рівні методичної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи (Додаток В). Виокремлені критерії, 

показники та рівні методичної компетентності, звичайно, не можуть претендувати 

на вичерпаність, їх можна вважати умовними, оскільки формування методичної 

складової майбутніх учителів – це безперервний процес і передбачити заздалегідь 

співвідношення різних методичних компонентів та рівнів сформованості 

їх критеріїв, виявлення як їх, так і непомітних змін у цьому процесі досить 

складно. Однак, розв’язання проблеми методичної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи можливе, якщо в її основу покладено інтеграцію 

мотиваційної, теоретичної і практичної складових, здійснення методичної 

рефлексії, реалізацію принципу випереджального навчання, який сприятиме 

піднесенню якості педагогічної освіти, формуванню мобільного вчителя для 

сучасної початкової школи. 



160 

Висновки до другого розділу 

 

Під час наукового пошуку проаналізовано проблеми методичного 

становлення молодих учителів, серед яких: низький рівень сформованості 

методичних знань, умінь і способів дій із володіння методиками навчання 

й виховання дітей; утруднення при здійсненні самоаналізу уроку й обґрунтуванні 

доцільності використання методу (прийому), форм і засобів навчання; проблеми 

щодо формулювання мети уроку, визначенні його структури; недостатній рівень 

знань про методичну роботу закладу загальної середньої освіти, змісту 

та напрямів методичної діяльності вчителів. На цій основі встановлено 

необхідність здійснення методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічних закладах вищої освіти з метою пропедевтики проблем 

їх методичного становлення. 

Проаналізовано суть основних понять дослідження: «методична діяльність 

вчителя», «методична підготовка», «методична компетентність», «методична 

майстерність». Запропоновано авторське визначення поняття «методична 

підготовка майбутнього вчителя», яка являє собою цілеспрямований керований 

процес набуття методичної компетентності, тобто інтегрованого особистісного 

утворення, яке відображає теоретичну та практичну готовність педагога 

до здійснення професійно-методичної діяльності (усвідомлена, планомірна 

й неперервна робота педагога, що передбачає вивчення досягнень психолого-

педагогічної науки, використання сучасних педагогічних технологій, методик, 

прийомів і способів ефективного навчання й виховання молодших школярів; 

узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду, збагачення 

власного методичного досвіду; удосконалення методичної майстерності у процесі 

самоосвіти, розвитку методичної активності, рефлексії та творчості); 

Визначено функції методичної підготовки майбутніх учителів: 

орієнтаційно-стимулювальна, яка полягає в усвідомленні студентами професійної 

значущості методичної підготовки, її мети й завдань, необхідності методичних 

знань, умінь для успішного здійснення професійної діяльності; передбачає 
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створення сприятливої емоційної атмосфери, що стимулює пробудження інтересу 

до методичної діяльності, знаходження відповідей на актуальні фахові питання, 

мотивує студентів до опанування вміннями та способами навчально-методичної 

діяльності; дидактично-професійна, орієнтована на використання навчально-

методичних завдань, які поліпшують якість психолого-педагогічних, предметних 

і методичних знань і вмінь; дає змогу інтегрувати знання та вміння, безпосередньо 

переносити їх на практичну методичну діяльність; продуктивно-процесуальна, 

спрямована на свідоме набуття студентами власного досвіду методичної 

діяльності, формування вмінь відрізняти ціннісний досвід від квазіновизни, 

здатність працювати в умовах, що постійно змінюються; прийняття ефективних 

методичних рішень відповідно до певних методичних ситуацій; розвивально-

виховна, яка сприяє формуванню певних фахових якостей і педагогічного 

світогляду, уможливлює професійне становлення й особистісний розвиток 

у прискорені терміни. Вона спрямована на усвідомлення майбутніми вчителями 

початкової школи її професійної значущості для ефективної педагогічної 

діяльності в закладі загальної середньої освіти, професійного розвитку; 

діагностично-корекційна, передбачає встановлення відповідності рівня 

методичної підготовки студентів вимогам галузевих стандартів, спрямована 

на осмислення (рефлексію) фактичного стану власної методичної підготовки 

й діяльності, об’єктивну оцінку результатів, їх коригування, планування нових 

методичних досягнень. 

Обґрунтовано питання необхідності оновлення змісту, форм, напрямів, 

способів і засобів методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Проаналізовано особливості змісту методичної підготовки як складової 

професійної підготовки вчителів початкових класів у вищій педагогічній школі 

України та найважливішої умови, що в перспективі забезпечить їх прискорене 

професійне становлення і розвиток в освітньому середовищі закладу загальної 

середньої освіти. 

У структурі методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

було виокремлено і схарактеризовано структурні компоненти, які знаходяться 
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у взаємозв’язку та взаємозалежності, визначаються специфікою та мають умовний 

характер, формуються комплексно; з’ясовано їх зміст і значущість; доведено 

необхідність їх реалізації через діалектичну єдність, а саме: мотиваційно-

цільовий, характеризується професійно-педагогічною спрямованістю майбутнього 

вчителя на здійснення методичної діяльності та передбачає усвідомлення 

студентами цілей, значущості й необхідності формування методичної 

компетентності, зацікавленість проблематикою науково-методичної орієнтації, 

активне і стійке прагнення займатися методичною професійною роботою, 

удосконалюватися в ній; когнітивний, передбачає отримання майбутніми 

вчителями необхідного обсягу систематизованих, інтегрованих, узагальнених 

психолого-педагогічних і методичних знань про засади початкової освіти 

школярів; методично-діяльнісний, становить сукупність методичних умінь, 

а саме: гностичні (системний збір інформації методичного й аналітичного змісту, 

інтерпретація освітньо-методичних процесів, аналіз причинно-наслідкових 

зв’язків між ними на основі узагальнення й систематизації; адекватне сприйняття 

інноваційних методичних знань і досвіду для прийняття правильного рішення, 

обґрунтування і втілення методичної ідеї крізь призму власних методичних 

поглядів і ставлень, виявлення варіативності щодо визначення способів 

розв’язання методичних проблем, завдань і ситуацій; аналіз методичних заходів 

щодо досягнення його мети, завдань, ефективності застосованих форм, методів, 

засобів; проективні (чітке визначення мети методичної діяльності, планування 

своїх дій та дій учнів з урахуванням способів досягнення цілей діяльності; 

проектування навчально-матеріальної бази для здійснення навчального процесу 

відповідно до завдань навчання й виховання молодших школярів, визначення 

оптимальних навчальних методів, прийомів та засобів; організаторсько-

виконавські (здатність реалізовувати план роботи та знаходити відповідні шляхи 

для цього; оптимальний розподіл часу відповідно до цілей діяльності, здійснення 

хронометражу уроку чи виховного заходу; самостійне здійснення методичних дій 

у змінених або нестандартних умовах; упровадження різних форм і методів 

навчання й виховання молодших школярів; методично-доцільна реалізація 
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навчальних та виховних заходів; фіксація результатів методичної праці; 

виготовлення дидактичних матеріалів і методичних посібників для різних 

аспектів роботи; здатність орієнтуватися на потреби дітей й позитивно впливати 

на учасників педагогічного процесу; уміння встановлювати і підтримувати 

контакти з іншими людьми, співпрацювати з ними на засадах партнерства); 

творчо-рефлексивні (вільне використання методичних знань і вмінь, креативне 

й самостійне виконання завдань методичного спрямування, творче 

переосмислення методичного матеріалу, висловлювання своїх методичних думок, 

ідей, пропозицій; реалізація власного стилю методичної діяльності; творче 

впровадження освітньо-методичних продуктів та створення своїх продуктів; 

самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинник професійної 

самореалізації й саморозвитку, опанування методичною майстерністю; 

самостійний аналіз, адекватна оцінка й самооцінка дидактико-методичних 

ситуацій, ефективне здійснення методичної рефлексії; аналітико-

результативний, включає здатність до осмислення, аналізу, самоаналізу 

і об’єктивного оцінювання, самоконтролю результатів власної методичної 

діяльності (методичних здобутків та прорахунків, сильних і слабких боків своєї 

праці, співвідношення навчальних труднощів учнів із недоліками в своїй роботі 

та вчасне їх усунення), систематичного визначення та корекції рівня своєї 

методичної підготовки, аналізу й оцінки передового методичного досвіду, 

співвіднесення його з досвідом інших освітян та власним досвідом. 

З’ясовано, що методична підготовка як функціональна система професійної 

підготовки особистості майбутнього учителя початкової школи до педагогічної 

діяльності має бути інформаційно навантажена за змістовим наповненням, 

інтенсивна в часовому вимірі, забезпечувати випереджальний характер, 

орієнтована на запит сучасної початкової освіти, що вимагає реальна практика 

закладів загальної середньої освіти. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [258; 572; 575; 

576; 577; 580; 585; 587; 590; 591, 592; 598; 599; 607; 608; 615; 620]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Теоретичні засади розробки системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 

 

3.1.1. Загальна характеристика системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 

 

Методична підготовка вчителя є невіддільною складовою змісту 

педагогічної освіти, об’єктивним самостійним визначальним напрямом фахової 

підготовки, рядом із цим вона є окремою системою, що розвивається у взаємодії 

з освітньо-методичним середовищем. 

Під системою (від грец. systema – складене з частин, поєднання, складання) 

науковці розуміють об’єктивну єдність закономірно пов’язаних один з одним 

структурних елементів та їх властивостей, взаємодія яких зумовлює появу якісно 

нової цілісності. 

Широкий огляд визначення «система» представлено в роботах 

Л. Берталанфі, С. Виговської, П. Лузан, В. Садовського, І. Сопівник, Ю. Сурміна, 

А. Уйомова та ін. 

Засновником першої в сучасній науці спеціально-наукової і логіко-

методологічної концепції дослідження об'єктів, які є системами, вважається 

Л. Берталанфі. Ця концепція отримала назву «Загальна теорія систем», яка 

покликана розробляти математичний апарат опису систем різних типів і виявляти 

засоби інтеграції науки [40, с. 20–37; 41, с. 23–82]. 

Згідно з системним підходом (за В. Садовським), «система – це цілісність, 

яка становить єдність закономірно розташованих частин, основними ознаками 

якої є наявність елементів, які її складають, підсистем, як результатів взаємодії 

елементів; компонентів – результатів взаємодії підсистем, які можна розглядати 
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у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими процесами та явищами; 

внутрішньої структури зв’язків між цими компонентами; система 

характеризується системотвірними зв’язками, які об’єднують компоненти 

й підсистеми в єдину систему; зв’язок з іншими системами» [491, с. 84–85]. 

Виходячи з теорії класифікації систем, можна зазначити, що вони можуть 

бути відкритими і закритими, статичними і динамічними, керованими 

і некерованими тощо, характеризуватися такими ознаками як [97, с. 34–46, 49–52; 

653, с. 25–26]: 

– цілісність – характеризується тим, що не можна розглядати 

властивості системи як суму властивостей її складових елементів, 

а з властивостей останніх не випливають властивості системи; 

– структурність – функціонування системи зумовлюється поведінкою 

її окремих елементів та властивостями її структури; 

– взаємозалежність системи і середовища – система формує і виявляє 

свої властивості в процесі її взаємодії з середовищем, у якому вона функціонує 

і у взаємовідносинах з яким відбиває свою цілісність; 

– ієрархічність – система може бути елементом системи більш високого 

рангу, у той час як її елементи можуть бути системами більш низького порядку; 

– множинність опису – складність системи, її адекватне пізнання 

вимагає побудови значної кількості різних моделей, кожна з яких описує 

чи відбиває лише певний аспект системи. 

У загальній теорії систем важливим є положення про взаємовідношення 

систем і середовища, про їх відмежованість, взаємний вплив, про роль 

середовища у функціонуванні систем. 

На думку науковців (С. Виговська, П. Лузан, І. Сопівник), будь-яка система 

існує (функціонує) у зовнішньому середовищі і не може бути нейтральною 

до  нього, вона впливає на нього. Зрозуміло, що в реальній дійсності немає 

абсолютно ізольованих або відокремлених систем, а середовище завжди впливає 

на внутрішній стан системи і цей вплив відбувається за допомогою групи 

чинників [297, с. 51–54]. 
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Як зазначає В. Афанасьєв, «у зв’язку з тим, що зовнішнє середовище має 

велике значення для функціонування цілісної системи, у пізнанні слід 

ураховувати залежність властивостей системи як від внутрішніх факторів – 

складу й структури, так і від процесів, що перебігають в умовах, які їх оточують. 

Навколишні умови – це необхідний фон, на якому й за участі якого розгортається 

функціонування цілого» [21, с. 159]. 

Поняття про систему знайшло застосування і в освітньому просторі, а саме: 

педагогічна система, система навчання, система виховання, система завдань, 

система професійної підготовки тощо. Так, С. Кушнірук розглядає педагогічну 

систему як полісистемне утворення, що складається з багатьох частин, 

які взаємозалежні і взаємодоповнюють одна одну [268, с. 649–650], В. Докучаєва 

досліджує теоретико-методологічні засади проектування інноваційних 

педагогічних систем [129]. 

Під час наукового пошуку та розробки системи методичної підготовки 

за основу було взято класифікацію Ю. Черняка, у якій автор виділяє такі 

різновиди системи, як керована, динамічна. Під динамічними системами (ДС) 

Ю. Черняк розглядає системи, які постійно змінюються, а будь-яка зміна, 

що відбувається в системі, називається процесом. Динамічні системи 

характеризуються такими властивостями [653, с. 25–26] : 

– «рівновага – здатність повертатися до початкового стану (початкової 

поведінки), компенсуючи вплив зовнішнього середовища; 

– самоорганізація – здатність відновлювати свою структуру для 

компенсації зовнішнього впливу, а також змінювати їх, пристосовуючись до умов 

навколишнього середовища; 

– інваріантність поведінки – те, що залишається в поведінці системи 

незмінним у будь-який відрізок часу». 

Б. Українцев наголошує, що «самокерована система забезпечує своє 

функціонування завдяки безперервному врахуванню змін зовнішнього 

середовища, з якими вона погоджує свою поведінку. Разом із тим самокерована 

система маневрує в зовнішньому середовищі, організовуючи дію її законів, 
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перетворює зовнішні умови на основі їх власних законів і в потрібному для 

систем напряму» [568, с. 185]. 

Як різновид педагогічної системи в дослідженні розглядається система 

методичної підготовки майбутніх учителів у ЗВО. 

Під системою методичної підготовки вчителя В. Земцова розуміє 

педагогічну систему, що включає сукупність функціональних і структурних 

компонентів, взаємодія яких породжує інтегративну якість особистості вчителя – 

методичну готовність; ця система орієнтована на завдання педагогічної системи 

вищого порядку – професійної підготовки. Науковець наголошує, що «методична 

підготовка вчителя буде ефективна тільки в тому випадку, якщо вона становить 

систему, яка є найважливішою частиною системи більш високого рівня – 

професійної підготовки вчителя і функціонує в її складі» [161, с. 2–7]. 

Про важливість і необхідність упровадження системи методичної 

підготовки майбутніх учителів зазначає М. Криловець. На думку науковця, 

«цілісний погляд на проблему методичної підготовки майбутніх учителів дає 

змогу розглядати її, по-перше, як інваріантний етап неперервної педагогічної 

освіти вчителя, що здійснюється під час навчання студентів, а по-друге, 

забезпечити єдність і цілісність усіх складових компонентів змісту та процесу 

методичної підготовки» [247, с. 14–18]. К. Авраменко розглядає методичну 

підготовку вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах 

«як самостійну динамічну і комплексну систему, що відбиває її зміст, структуру 

та функції; як результат, що визначає рівень засвоєння методичних 

та інтегративних знань і вмінь, сформованість професійно-методичних навичок, 

як системотвірний компонент професійної підготовки педагога» [4, с. 14–15]. 

Науковці наголошують, що організація системи методичної роботи з майбутніми 

педагогами передбачає дотримання вимог, які забезпечать ефективність 

її функціонування, серед яких варто наголосити на визначенні оптимального 

змісту методичної роботи, її системності і систематичності, науковості, 

оперативності, наступності та перспективності. Досліджуючи проблему 

методичної підготовки майбутніх учителів, науковці спираються на два 
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концептуальних підходи – приватнометодичний і загальнометодичний. 

Відповідно до першого, методична підготовка трактується як підготовка 

до самостійної розробки приватних навчальних методик (вузьке розуміння 

сутності методичної підготовки, яка розглядається лише як компонент у структурі 

психолого-педагогічної, а не цілісної системи професійної підготовки фахівця), 

у рамках загальнометодичного підходу вона розуміється як підготовка 

до здійснення методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти (одна 

з умов підвищення професійної компетентності та мобільності майбутнього 

вчителя, визначальний чинник професійної компетентності педагогів) [4; 161; 

247]. 

Зазначимо, що проблема методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи може бути успішно вирішена за умови обґрунтування системи 

забезпечення цього процесу, відповідно до якого організовується весь навчально-

виховний процес педагогічного закладу вищої освіти. Створення системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи означає проведення 

мисленнєвого імітування реальної системи шляхом створення спеціальних 

аналогів, у якій відтворюються принципи її організації та функціонування. 

Методологія теорії і практики методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи проведеного дослідження містить три компоненти : 

1) філософські положення про діяльнісну суть людини; управління діяльністю; 

інтеграцію науки і педагогічної практики; 2) загальнонаукові 

принципи (об’єктивності, сутнісного аналізу, концептуальної єдності 

педагогічного дослідження, генетичний, єдності логічного й історичного) 

та педагогічні (загальнопедагогічні, спеціально педагогічні); 3) наукові підходи: 

історичний, інтегрований, компетентнісний, системний, середовищний, 

діяльнісний, фасилітаційний; акмеологічний. 

Характеризуючи систему принципи відображають ті суттєві ознаки, 

які відповідають за правильне її функціонування, без яких вона не виконувала 

б свого призначення. 
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У словнику-довіднику з педагогіки під терміном принцип ( лат. principium – 

витоки, основа) розуміється вихідне положення будь-якої теорії, учіння, науки, 

світогляду тощо, внутрішнє переконання, керівна ідея дослідження (твердження, 

яке сприймається як головне, важливе, суттєве) [527, с. 298]. 

Слід зазначити, що загальнонаукові принципи методології пізнання [389, 

с. 15–18] забезпечують системну спрямованість наукового дослідження 

і практичного пізнання об’єкта, на них базується методична підготовка майбутніх 

учителів початкової школи в умовах сучасного закладу вищої освіти. 

Так, принцип об’єктивності передбачає всебічне врахування чинників, які 

«породжують те чи інше явище, умови, за яких це явище розвивається; 

адекватності дослідницьких підходів і засобів, які дають можливість отримати 

істинні знання про об’єкт, передбачають виключення суб’єктивізму, однобічності 

й упередженості в підборі та оцінці фактів» [389, с. 15–18]. Під час дослідження 

зазначений принцип вимагав доказовості, обґрунтованості вихідних положень, 

логіки дослідження та його висновків. Цей принцип передбачав об’єктивність 

і зумовленість процесу методичної підготовки певними педагогічним умовам, 

факторам, причинам. Для досягнення об’єктивності під час дослідження 

необхідно було : здійснювати осмислення всієї сукупності фактів, фактологічна 

база дослідження залишалась відкритою для нових фактів; проводити повторні 

дослідження; конструктивно-критично ставитися до явищ і процесів, результатів 

дослідження взагалі і з погляду об’єктивності зокрема; осмислювати вплив 

чинників на формування наукових ідей; користуватися перевіреними й методами 

наукових досліджень, які відповідають природі об’єкта. 

Принцип концептуальної єдності педагогічного дослідження дозволив 

пояснювати досліджувані явища, виходячи з єдиних позицій, розуміння сутності 

та закономірностей процесу методичної підготовки майбутніх учителів[389, с. 15–

18]. 

Процес методичної підготовки майбутніх фахівців у дослідженні виступає 

як такий, що розчленований на окремі частини, які органічно інтегровані в єдине 

ціле. У зв’язку з цим слід зазначити про: примат цілого над складовими 
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частинами (функції окремих компонентів і підсистем підпорядковані функції 

системи в цілому її меті); ієрархічність, яка постулює підпорядкованість 

компонентів і підсистем системі методичної підготовки в цілому; структурність, 

яка означає спосіб закономірного зв’язку між складниками системи методичної 

підготовки, що забезпечує єдність системи, зумовлює особливості її внутрішньої 

будови; взаємозв’язок процесу методичної підготовки майбутніх учителів 

із зовнішнім освітньо-методичним середовищем, без урахування якого він 

не може бути самодостатнім, динамічно змінюватися й удосконалюватися 

відповідно до його змін [389, с. 15–18]. 

Суть генетичного принципу полягає у розгляді факту або явища на основі 

аналізу умов його походження, подальшого розвитку, виявлення моментів зміни 

рівня функціонування[389, с. 15–18].. Цей принцип побудови дослідження сприяв 

вивченню теорії і практики методичної підготовки студентів педагогічних 

закладів у їх розвитку; дозволяв з’ясовувати умови, за яких спостерігається 

динаміка розвитку методичних знань і вмінь у майбутніх учителів на різних 

етапах навчання. 

Принцип єдності логічного й історичного, вимагав у дослідженні поєднання 

вивчення історії об’єкта (генетичний аспект) і теорії (структури, функцій, зв’язків 

об’єкта в його сучасному стані) [389, с. 15–18]. Реалізація цього принципу ставила 

вимогу наступності, урахування нагромадженого досвіду, традицій, наукових 

досягнень минулого та стану розвитку педагогічної теорії. Цей принцип 

передбачав урахування історії розвитку проблеми методичної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи до методичної діяльності в закладі 

загальної середньої освіти, його сучасного стану та перспектив подальшого 

розвитку. 

Зазначені принципи дозволили визначити вихідні позиції наукового 

пізнання, які є спільними для всіх галузей науки і водночас становлять теорію 

наукового пізнання проведеного дослідження. 

Досліджуючи проблему професійної підготовки майбутнього вчителя 

науковці (Л. Мітіна, Я. Москальова, О. Пєхота, Уйсімбаєва) виокремлюють 
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загальнопедагогічні та спеціально педагогічні принципи: компетентності – 

створення умов для розвитку необхідних структурних елементів педагогічної 

компетентності випускника; педагогічної творчості – створення умов для 

розвитку індивідуально-особистісної творчості; проблемності – передбачає 

орієнтацію майбутнього фахівця на розв’язання реальних педагогічних проблем; 

реалізму – передбачає орієнтованість випускника педагогічного закладу 

на досягнення реальних професійних цілей, опанування необхідними для цього 

засобами й методами; педагогічного саморозвитку – передбачає орієнтацію 

випускника на створення умов для стабільного задоволення власних духовних і 

педагогічних потреб у саморозвитку й самореалізації [345; 361; 428; 622]; 

орієнтації на особистість – вибір змісту методів, форм навчання спирається 

на природну схильність студентів до пізнання, цілеспрямовано актуалізує їхні 

духовні потреби та інтереси; технологічної єдності процесу навчання – 

використання нових технологій навчання; діалогізації навчання – відмова від 

монологізму як соціально орієнтованого спілкування – діалогу; розвиток 

у студентів уміння бачити сильні й слабкі аспекти співрозмовника, критично 

ставитися до отриманої інформації, розрізняти упереджену й неупереджену 

інформацію, виявляти розбіжності в позиціях учасників діалогу та розуміти 

позицію співрозмовника (Л. Булавинцева); інваріантності й універсальності, 

інтеграції й диференціації психолого-педагогічних, предметних і методичних 

знань, професійно спрямованої (контекстної) навчальної діяльності, мінімізації й 

оптимізації методичної підготовки, діяльнісно-компетентнісного підходу 

до методичної підготовки (О. Малихін) інтегрованості, варіативності, системності 

(Н. Верещагіна)]; технологічності та саморегулювання в організації 

функціонування системи (Л. Орлова, О. Таможняя) тощо [64; 71; 310; 311; 398; 

554]. 

Найбільш доцільними для нашого дослідження є методичні принципи 

за класифікацією Н. Грицай: 
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– «… принцип науковості, який забезпечує відповідність змісту 

навчання майбутніх учителів початкової школи сучасному рівню розвитку 

педагогічної; 

– принцип професійної спрямованості, полягає в тому, що компоненти 

навчання повинні сприяти професійному становленню майбутнього фахівця; 

– принцип інтегративності, що визначає методичну підготовку 

як важливу ланку професійної підготовки вчителя, у якій предметна, психолого-

педагогічна та методична підготовка взаємодоповнюють і взаємозбагачують одна 

одну. Інтегративність методичної підготовки реалізується також через інтеграцію 

змісту і методів навчання, поєднання знань з предмета та методики його 

навчання, інтеграцію навчально-методичної й науково-методичної діяльності 

студентів; 

– принцип зв’язку теорії та практики, який передбачає дотримання 

балансу між вивченням теоретичного матеріалу і практичним застосуванням 

здобутих  методичних знань під час лабораторно-практичних занять та шкільної 

практики; 

– принцип свідомості й активності полягає в тому, що суб’єктна 

позиція студента в навчанні, здатність до самостійного розв’язання спочатку 

освітніх, а потім і професійних завдань сприяє формуванню методичної 

компетентності майбутнього педагога; 

– принцип систематичності та послідовності – базується 

на послідовному й систематичному опануванні методичними знаннями, 

формуванні методичних компетенцій у ході професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі; 

– принцип посилення творчої спрямованості методичної підготовки, 

сприяє розвиткові методичного мислення майбутнього педагога шляхом 

розв’язання методичних задач проблемного і творчого характеру; 

– принцип варіативності методичної діяльності – забезпечує реалізацію 

індивідуального й диференційованого підходів до методичної підготовки, дає 
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змогу визначати можливі індивідуальні освітні маршрути студентів у ході 

методичної підготовки» [100, с. 109–110]. 

Результати теоретичного аналізу наукових джерел щодо вищезазначених 

науковцями принципів дали змогу виокремити принципи, що складають підґрунтя 

методичної підготовки майбутніх учителів майбутніх учителів початкової школи, 

які було покладено в основу проведеного дослідження. Ці принципи дозволили 

виокремити напрями розвитку системи методичної підготовки в педагогічному 

ЗВО [583]: 

– принцип мотивації до вчительської професії – передбачає формування 

і розвиток позитивної мотивації, що забезпечується через зростання й розширення 

можливостей творчої діяльності студентів, здійснення індивідуального підходу 

під час педагогічного процесу; 

– принцип професійної доцільності розвитку системи методичної 

підготовки студентів в освітньо-методичному середовищі – полягає 

у відповідності результатів функціонування системи методичної підготовки 

студентів вимогам суспільства та системи освіти до сучасного педагога; 

– принцип наступності розвитку системи методичної підготовки 

студентів в умовах освітньо-методичного середовища – передбачає зв’язок між 

явищами і процесами, що відбуваються на різних етапах розвитку системи. 

– принцип методичної спрямованості, який полягає в тому, що кожний 

компонент навчання повинен сприяти професійному становленню майбутнього 

фахівця і передбачав методичну підготовку студентів в умовах освітньо-

методичного середовища; 

– принцип випереджальної методичної підготовки та методичного 

зростання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, який 

базується на діяльності, пов’язаної з використанням ІКТ для самоосвіти, 

підготовки до навчальних занять, під час педагогічної практики, участі 

в позааудиторних заходах методичного спрямування, для впровадження ІКТ 

у закладі загальної середньої освіти. Цей принцип сприяє реалізації концепції 

випереджального професійного зростання майбутнього фахівця, своєчасній 
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методичній підготовці майбутніх учителів до нових умов існування в закладах 

загальної середньої освіти, наданні таких знань та навичок, які дозволили б їм не 

тільки успішно адаптуватися до нового (професійного) середовища, а й активно 

впливати на нього в інтересах освітньої галузі. Реалізація принципу спрямована 

на підготовку високоосвічених, креативних учителів; прищеплення студентам 

прагнення до постійного оновлення знань; упровадження інноваційних форм, 

методів, технологій і засобів навчання, які дозволяють підвищити рівень адаптації 

випускників педагогічних навчальних закладів до перспективних потреб 

загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти; 

– принцип актуалізації можливостей освітньо-методичного 

середовища для розвитку системи методичної підготовки студентів полягає у 

визначенні явних і потенційних його можливостей для кожного з етапів розвитку 

системи методичної підготовки; 

– принцип свідомого вибору напряму методичної діяльності сприяє 

формуванню позитивної мотивації до творчої, інноваційної, науково-дослідної 

діяльності, стійкої мотивації до самовдосконалення і самореалізації за умов 

спонукання майбутнього педагога до методичної діяльності, яка надавала певного 

сенсу; виникненню бажання творчості; 

– принцип організації співтворчості та діалогової взаємодії між 

учасниками процесу методичної підготовки забезпечує інтерактивну взаємодію 

між усіма учасниками навчально-методичної підготовки студентів; 

– принцип мобільності системи методичної підготовки в умовах впливу 

освітньо-методичного середовища передбачає створення умов для методичного 

становлення майбутнього фахівця початкової школи у прискорені терміни; 

– принцип методичної рефлексії власної педагогічної діяльності сприяє 

самоосмисленню студентами значущості результатів їх методичної підготовки. 

Отже, домінуючими в системі методичної підготовки є принципи 

випереджальної методичної підготовки та методичного зростання 

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, принцип методичної 

рефлексії власної педагогічної діяльності за умов занурення майбутніх вчителів 
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в освітньо-методичне середовище, що детермінує концепцію випереджального 

навчання з методичної підготовки вчителя, який було обґрунтовано та введено 

автором [572; 583; 602; 603]. 

Зазначені методологічні принципи дозволили, по-перше, виокремити 

не уявні, а реальні проблеми дослідження й тим самим визначити стратегію 

та основні способи їх вирішення; по-друге, дали можливість у діалектичній 

єдності проаналізувати всю сукупність найбільш значущих проблем методичної 

підготовки майбутніх вчителів і встановити їх ієрархію; по-третє, дозволили 

отримати об’єктивні знання й відійти від панівних педагогічних стереотипів щодо 

методичної підготовки фахівців для закладів загальної середньої освіти. 

Принципи методичної підготовки майбутніх вчителів відбивають основні 

вимоги до неї, вказують напрямок діяльності, а в кінцевому підсумку 

допомагають творчо підійти до побудови системи методичної підготовки 

як складової процесу загальнопедагогічної підготовки фахівців галузі освіти, 

а їх реалізація має здійснюватися через її зміст, який спирається на зміст 

педагогічних навчальних дисциплін, методик викладання предметів, педагогічної 

практики, позааудиторних заходів методичного спрямування. 

На думку науковців [41; 491; 546; 567; 568; 642], при створенні будь-якої 

педагогічної системи необхідно враховувати загальні положення, розроблені для 

великих систем, а саме: 

– організацію й управління діяльністю педагогічними системами, 

які підпорядковані загальним цілям системи більш високого порядку і спрямовані 

на розв’язання поставлених проблем; структура і методи діяльності цієї 

педагогічної системи повинні відповідати особливостям її реалізації в конкретних 

умовах навчального закладу; 

– зовнішні умови існування системи повинні зіставлятися 

з оптимальним використанням її внутрішніх можливостей (навчально-методичне, 

навчально-технічне забезпечення); 
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– ступінь динамічності структури, її централізація й інші питання 

організації системи повинні вирішуватися на засадах підпорядкованості 

внутрішніх можливостей зовнішнім умовам, у яких існує система; 

– спрямованість організації розв’язання провідної системної задачі має 

визначатися з урахуванням конкретних умов освітнього процесу навчального 

закладу та об’єктивних можливостей педагогічного колективу. 

Зазначимо, що ідея створення системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи виникла у зв’язку з необхідністю розв’язання задач, 

які через певні причини періодично виникають у закладах загальної середньої 

освіти. 

Отже, під системою методичної підготовки майбутніх учителів 

у дослідженні розуміється цілісна динамічна система, яка передбачає методичну 

підготовку майбутніх учителів як процес і результат опанування основами 

методичних знань, умінь, досвідом методичної діяльності, що передбачає 

впровадження комплексу керованих дій, заходів, спрямованих на інтеграцію 

теоретичних і практичних складових, які є важливим чинником якісної 

професійної підготовки випускників педагогічних закладів вищої освіти [602, 

с. 208–215]. 

Експериментально розроблена система методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи ураховувала вимоги до сучасної освітньої політики 

закладів загальної середньої освіти, зокрема, початкової школи, методичної 

діяльності освітян, а також спиралася на досягнення педагогічної науки 

та перспективний досвід учителів. На думку В. Краєвського та Є. Хрикова, 

проблема співвідношення педагогічної науки та педагогічної практики є однією 

з фундаментальних педагогічних проблем, тому наука повинна випереджати 

практичну діяльність, оскільки від неї вимагається розробка нового, того, чого 

ще немає в практиці [240; 414]. 

Побудова системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи спрямована на розкриття концептуальних підходів та осмислення способів 

формування методичної складової в умовах закладу вищої педагогічної освіти; 
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створення педагогічних умов, що мають позитивно впливати на ефективність 

її реалізації. Отже, особливостями системи методичної підготовки студентів було 

визначено: 

– поєднання теоретичної та практичної складових методичної 

підготовки студентів у галузі педагогічної теорії та методики навчання дисциплін, 

які вивчаються в закладах загальної середньої освіти, шляхом спеціально 

організованої взаємодії методичної системи й освітньо-методичного середовища, 

обліку впливу середовища на систему методичної підготовки студентів. 

– розвиток методичного мислення студентів завдяки включенню 

їх у процес методичної діяльності: підготовки і проведення позааудиторних 

методичних заходів, створення методичного портфоліо, розв’язування 

методичних задач, методичного аналізу уроків, заходів, опанування рефлексивно-

методичними прийомами тощо; 

– отримання майбутніми учителями статусу вчителя-дослідника, 

здатного інтерпретувати, аналізувати і узагальнювати ситуації, що виникають 

у процесі методичної діяльності педагога – в умовах різноманітності 

організаційних форм їх методичної навчальної підготовки [574; 575; 584; 585; 

586]. 

Спираючись на розвідки Т. Жданко, яка розглядає освітньо-професійний 

простір як елемент педагогічної системи закладу вищої освіти, як ефективну 

педагогічну умову формування конкурентоспроможної особистості студента 

за допомогою самоактуалізації, самовдосконалення, самодіяльності [146, с. 37–

38], зазначимо, що реалізація системи методичної підготовки майбутніх учителів 

передбачала цілеспрямоване використання ресурсів освітньо-методичного 

середовища ЗВО : методична насиченість середовища науковими, освітніми 

подіями; професійна комунікація та можливість професійного спілкування 

студентів із учителями, викладачами, методистами педагогічної практики, 

фахівцями управлінь освіти тощо. Саме тому методична підготовка майбутнього 

вчителя, вдосконалення його професійного розвитку, в першу чергу, передбачає 

створення у ЗВО творчо-методичної атмосфери за участі таких структурних 



178 

підрозділів, як творчі, науково-дослідні лабораторії, навчально-наукові або 

навчально-методичні центри, навчально-методичні відділи тощо. За умов 

функціонування зазначених структур створюється освітньо-методичне 

середовище, в межах якого в майбутнього фахівця з’являється бажання й потреба 

креативно ставитися до своїх педагогічних обов’язків, формувати активну 

педагогічну позицію. 

Таким чином, система методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи має свій склад – певну сукупність елементів, 

які є системостворювальними одиницями системи; рівень цілісності, 

що характеризується наявністю загальної структури й об’єднує всі елементи; 

власну ієрархічність – засіб організації вертикальної взаємодії елементів системи; 

специфічно взаємодію із зовнішнім середовищем; цілеспрямованість, що полягає 

в регулюванні діяльності згідно з метою. 

Виходячи з положення про те, що найконсервативнішою характеристикою 

будь-якої системи є її структура, слід наголосити, що запропонована структура 

методичної підготовки майбутніх учителів хоча й зберігається незмінною 

тривалий час, однак її стан змінюється завдяки змінам інших системотвірних 

чинників, таких як зміст, методи, засоби підготовки, форма, які є вихідними 

поняттями в аналізі структури системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

У проведеному дослідженні система методичної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи містила такі підсистеми: методологічно-цільову, 

структурно-змістову, технологічну, діагностичну, що представлено в схемі 

(Рис. 3.1). 

Проаналізуємо схематичне зображення, що відтворює найсуттєвіші зв’язки 

між елементами підсистем системи методичної підготовки майбутніх учителів. 

Вони мало змінюються при змінах у системі та забезпечують існування 

як системи, так і найважливіших її властивостей. 
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Структурно-змістова підсистема 
(компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи) 

Мотиваційно-цільовий Когнітивний 
Методично-діяльнісний 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Методологічно-цільова підсистема 
Мета:формування методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Методологічні підходи: історичний, системний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, інтегрований, середовищний, фасилітаційний, 

акмеологічний 

Принципи: загальнопедагогічні (науковості, системності, наступності й неперервності освітнього процесу, зв’язку теорії та практики, свідомості, 
активності, суб’єктності, професійної доцільності навчання); специфічні (методичної спрямованості змісту навчання й виховання, варіативності, 

інтегративності й мобільності системи методичної підготовки, свідомого та вільного вибору напряму методичної діяльності, організації 

освітньо-методичного середовища) 
Функції: орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-професійна, продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-

корекційна 

Підготовчий етап 

(розробка навчально-

методичного забезпечення) 

Змістово-практичний 

етап 

(формування методичних 

знань, умінь, якостей) 

Педагогічний інструментарій  

(методи, форми, засоби методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи) 

Результат – сформованість методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Рис. 3.1. Система методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

 

Діагностична підсистема 
Критерії та показники: 

– Мотиваційний (ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення; характер інтересу до 

методичної підготовки); 

– Дидактико-методичний (рівень сформованості методичних знань; наявність методичних переконань; 
сформованість методичного мислення); 

– Діяльнісний (сформованість методичних умінь: гностичних, проективних, організаторсько-виконавських, творчо-

рефлексивних 

Технологічна підсистема 
(етапи реалізації системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи) 

Аналітико-результативний 

Мотиваційно-

орієнтаційний етап 

(розвиток позитивної 

мотивації методичної 

підготовки) 

Контрольно-

коригувальний етап 
(з’ясування рівня 

сформованості 

методичної 

компетентності, 

унесення змін) 

– аналіз цікавих фактів 

з історії підготовки 

майбутніх учителів, 

інформації про її 
сучасні тенденції; 

– використання 

дидактичних 

кросвордів, прийому 

«Сходинки 

до професійного 

успіху» тощо); 
– створення 

сприятливого 

психоемоційного 

клімату; 

– залучення студентів 

до різноманітної 

громадсько-виховної 

діяльності 
методичного змісту 

(майстер-класи, творчі 

зустрічі, круглі столи, 

дебати, панорама 

творчих методичних 

ідей тощо) 

– використання методичного потенціалу дисциплін 

психолого-педагогічного циклу та основ наук із 

методиками їх викладання  

– упровадження спецкурсів «Робота з батьками», 

«Методична майстерність учителя» із 

використанням інтерактивних форм і методів 

(нетрадиційні лекції, проблемні семінари й вебінари, 

дебати, бесіди, методико-рольові ігри, моделювання 
й розв’язання методичних ситуацій і завдань, 

проведення «рефлексивних хвилинок») та широкого 

кола дидактико-методичних засобів; 

– написання есе, рефератів за педагогічно-

методичною проблематикою; 

– створення «методичного портфоліо», методичних 

буклетів, відеотек уроків, методичних візиток 

учителів;  
– розробка методичного проекту, алгоритму роботи 

над науково-методичною проблемою; 

– організація позааудиторних заходів методичного 

спрямування; 

– самоосвітня робота студентів; 

– постановка цільових завдань на проведення всіх 

видів педагогічної практики; 
– участь студентів у предметних олімпіадах 

конкурсах, конференціях 

– спостереження, 

самоспостереження 

студентів; 

– опитування, 
анкетування, 

тестування, бесіди; 

– аналіз продуктів 

навчально-методичної 

діяльності (курсові, 

дипломні, конкурсні 

роботи, звіти, 
реферати, тези, 

доповіді, статі тощо) 

– оцінка, самооцінка, 

взаємооцінка  

– ранжування, 

шкалювання 

 

 

– модифікація змісту 

дисциплін психолого-
педагогічного циклу та 

основ наук із 

методиками їх 

викладання  

– створення авторських 

програм спецкурсів, 

навчально-методичних 
посібників, 

рекомендацій, 

комплексів;  

– визначення тем 

рефератів, курсових і 

дипломних робіт;  

– розробка методичних 

завдань для педагогічної 
практики; 

– проектування 

позааудиторних заходів 

методичного змісту 
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Для забезпечення кожного з визначених технологічних етапів реалізації системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у розділі 

обґрунтовано педагогічний інструментарій. 

Системоутворювальним чинником методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи є діяльнісна спрямованість цього процесу, 

що визначає призначення системи, наявність і доцільність підсистем й елементів 

у її структурі та вказує на основні характеристики об’єкта, що повинні бути 

відтворені в системі. 

Так, методологічно-цільова підсистема відбиває обґрунтовані в роботі 

методологічні підходи до дослідження обраної проблеми (історичний, 

інтегрований, системний, компетентнісний, діяльнісний, середовищний, 

фасилітаційний, акмеологічний), загальнопедагогічні принципи: науковості, 

системності, наступності й неперервності освітнього процесу, зв’язку теорії 

та практики, свідомості, активності, суб’єктності, професійної доцільності 

навчання); специфічні (методичної спрямованості змісту навчання і виховання, 

варіативності, інтегративності й мобільності системи методичної підготовки, 

свідомого і вільного вибору напряму методичної діяльності, організації освітньо-

методичного середовища та інші), які інтегрують у собі об’єктивність 

і закономірності організації процесу професійної підготовки майбутнього вчителя 

та специфіку методичної підготовки і дозволили визначити напрями дослідження, 

виявити певний аспект аналізованих освітніх явищ, розробити принцип 

випереджального методичного зростання фахівців та обґрунтувати систему 

методичної підготовки майбутніх учителів, яка має сприяти їх методичному 

зростанню у короткий термін; функції (орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-

професійна, продуктивно-процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-

корекційна) означеної складової професійної підготовки вчителя. 

Визначена концептуальна основа сприяє оптимальному досягненню мети 

запропонованої системи методичної підготовки майбутніх учителів : формування 

методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 
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У структурно-змістовій підсистемі враховано внутрішню структуру, 

взаємозв’язок і взаємозалежність компонентів (мотиваційно-цільовий, 

когнітивний, методично-діяльнісний, аналітико-результативний) методичної 

складової загальнопедагогічної підготовки як інтегрованого особистісного 

утворення, зміст яких передбачає організацію методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, орієнтовану на цілеспрямоване й узгоджене 

забезпечення всіх вищезазначених компонентів, тобто формування мотивації 

до набуття методичної компетентності, розвиток методичного мислення, 

професійно-методичних якостей, опанування необхідними методичними 

знаннями, опанування сукупністю методичних навичок і вмінь, наявність яких 

дозволяє здійснювати методичну діяльність у закладі загальної середньої освіти. 

Слід наголосити, що одиницею змісту методичної підготовки виступають 

не знання і вміння, а дії (розумові та практичні), які синтезують у собі знання про 

об’єкт дослідження і способи дій над ними, а також навички й уміння, 

що становлять спосіб дій на основі методичних знань. Тому методичну підготовку 

майбутніх учителів початкової школи слід розуміти як освоєння ними дій. 

На думку В. Косирєва, який досліджував систему безперервної методичної 

підготовки педагогів, знання є інформаційно-образною стороною дії, а операції, 

за допомогою яких вона здійснюється, його процесуальною стороною. Обидві 

ці сторони знаходяться в нерозривній єдності засвоєння знань і застосування 

їх на практиці відбувається одночасно в процесі виконання дії [234]. Цей підхід 

дозволяє розглянути методичну підготовку педагога не з точки зору передачі 

студенту певних знань з дисциплін, а з точки зору формування конкретних видів 

і способів методичної діяльності, що сприяють набуттю методичного досвіду 

(процес освоєння методичних дій). Відповідно до запропонованої в дослідженні 

концепції, методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи повинна 

будуватися не тільки на основі знання сутності процесу педагогічної освіти, його 

характеристик і прикладних аспектів, але й на основі активного оперування цими 

знаннями, володіння студентами системою методичних дій, що інтегрують у собі 

знання психології, фізіології, педагогіки, загальних закономірностей процесу 
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навчання, основ педагогічної майстерності, а також комунікативні вміння 

й навички тощо. 

Здійснення методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

доцільно реалізовувати через такі види діяльності, які представлено в схемі 

(Рис.3.2). 

 

Кожний із зазначених у схемі видів діяльності передбачає здійснення 

майбутніми учителями методичної рефлексії. 

Зазначимо, що інтеграція зазначених напрямів створює умови для активної 

методичної діяльності майбутніх учителів початкової школи, сприяє 

стимулюванню продуктивної взаємодії студентів, розв’язанню проблеми 

їх методичної підготовки в системі вищої педагогічної освіти [576, с. 16–19]. 

На думку В. Попової, озброєння студентів основами педагогічних знань 

у процесі активної аудиторної та позааудиторної діяльності (педагогічної 

практики) становить єдність процесу навчання й процесу професійно-педагогічної 

спрямованості [446]. 

Ми погоджуємося із думкою Г. Саранцева, про те, що посилення зв’язку 

аудиторної підготовки, навчальної педагогічної практики та позааудиторної 

діяльності студентів є одним із резервів інтенсифікації та інтеграції системи 

методичної підготовки у ЗВО, фактором формування в них методичної 

Види методичної  методичної діяльності 
майбутніх учителів

Навчально-
методична

аудиторна 
робота позааудиторна

Науково-
дослідна

Громадсько-
виховна

заходи методичного 
спрямування

Самоосвітня

Методична рефлексія 

Рис. 3.2. Види методичної діяльності майбутніх учителів початкової школи 
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компетентності та методичного мислення, яке розглядається як ключова 

професійна компетентність [494, с. 61–68]. 

Можливості інтеграції змісту, форм, засобів, методів аудиторної 

та практичної підготовки, позааудиторної діяльності студентів безмежні, 

а головне – вони мають забезпечити майбутнім учителям початкової школи 

розвиток у них мотивації до опанування досвіду методичної діяльності. 

Виходячи з того, що системостворювальним чинником розробленої системи 

методичної підготовки майбутніх учителів виступає мета, яка є головним 

призначенням розробленої системи й пов’язана з процесом формування 

методичної складової, що повинні бути відтворенні в системі, від неї, 

як системотвірного компонента, залежать інші компоненти системи, вона 

забезпечує їх спрямованість і цим їх поєднує. 

Метою реалізації системи методичної підготовки є формування методичної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Реалізація мети методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у педагогічному ЗВО передбачала формування в них мотивації 

до методичної підготовки, методичних знань, методичних переконань, 

методичного мислення, умінь, щодо методичної рефлексії, вдосконалення 

й підвищення професійної майстерності, активізація творчого потенціалу, 

постійне оновлення науково-методичних знань в освітньо-методичному 

середовищі, збагачення власного методичного досвіду. 

Система методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи була 

спрямована на розв’язання таких завдань : усвідомлення педагогічних цінностей, 

стимулювання інтересу до методичної діяльності; ознайомлення із сутністю 

методичної роботи вчителя, засвоєння її змісту, напрямів і форм; формування 

методичних знань, навичок, умінь, досвіду методичної діяльності; осмислення 

результатів власної методичної діяльності, формування критичного мислення, 

педагогічної рефлексії; підготовка сучасного конкурентоспроможного фахівця, 

який не тільки усвідомлює основні цілі педагогічної праці, але й здатний 

до творчої методичної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. 
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Для отримати зазначеного результату, цілком зрозуміло, що мета, завдання 

й зміст методичної підготовки підлягають оновленню і потребують реалізації 

таких складових компонентів системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, як: мотивоційно-цільовий; когнітивний; методично-

діяльнісний; аналітико-результативний, які знаходяться у взаємодії 

та специфічному порядку, необхідному для реалізації функцій методичної 

підготовки. 

Виходячи з того, що мета і завдання є запланованим результатом, 

то кінцевим наслідком послідовності дій під час упровадження системи 

є сформованість належного рівня методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи за критеріями: мотиваційним, дидактико-методичним, 

діяльнісним, що забезпечить їм подальшу плідну методичну діяльність 

та прискорене професійне становлення. 

Технологічна підсистема включає відповідні технологічні заходи, 

спрямовані на реалізацію мети, закладеної в методологічно-цільовій підсистемі, 

що передбачає методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи 

за такими етапами : підготовчий, мотиваційно-орієнтаційний, змістово-

практичний, контрольно-діагностичний. 

 

 

3.1.2. Етапи та педагогічні умови реалізації системи методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи 

 

Під час дослідження виокремлені етапи реалізації науково-методичної 

системи (підготовчий, мотиваційно-орієнтаційний, змістово-практичний, 

контрольно-діагностичний) передбачали такі напрями як аудиторна підготовка 

(лекції, семінарські й лабораторно-практичні заняття) з реалізацією комплексу 

засобів, організаційних форм навчальної діяльності студентів (індивідуальну, 

парну, групову, колективну) і методів навчання (монологічні, діалогічно-

дискусійні, проблемно-пошукові, евристичні, проектно-дослідні, інформаційно-
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комунікативні, інтерактивні); проходження різних видів педагогічної практики, 

участь студентів у позааудиторній діяльності (науково-дослідна робота, 

позааудиторні заходи методичного спрямування) [576, 577, 578, 579; 590; 611]. 

Реалізація системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи сприяє формуванню належного рівня методичної підготовки, який має 

забезпечити якісне виконання ними методичної роботи в закладі середньої освіти. 

Обґрунтуємо зазначені етапи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

На підготовчому етапі було визначено тематику об’єкта дослідження, мету 

і завдання, напрями, зміст та засоби методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; принципи і підходи до створення відповідної системи, 

розроблено систему методичної підготовки студентів, науково-методичне 

забезпечення щодо її реалізації, виокремлено основні групи методичних знань, 

умінь, які мають бути сформовані у студентів-випускників; проведено апробацію 

її елементів, внесено відповідні корективи; розроблено компоненти, критерії, 

показники, які забезпечують підготовку студентів до методичної діяльності 

в закладі загальної середньої освіти та реалізацію програми експерименту. Цей 

етап передбачав аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів, можливостей 

дисциплін загальнопедагогічного циклу та методик викладання предметів, 

які вивчаються в початковій школі, з метою визначення напрямів, змісту 

та способів методичної діяльності студентів; розробку комплексу дидактичних 

завдань і методики їхнього застосування для цілеспрямованого формування 

методичних знань, умінь у студентів під час вивчення педагогічних дисциплін, 

методик викладання різних предметів, проходження педагогічних практик, 

проектування системи позааудиторних методичних заходів (Додаток К, Л). 

Підготовчий етап спрямовувався на а) корекцію програм, модифікацію 

теоретичної і практичної складової дисциплін «Педагогіка», «Основи педагогічної 

майстерності»: введення методичної термінології (методична підготовка, 

методична робота, методична рефлексія, методичне мислення, досвід методичної 

діяльності, методичні знання, методичні вміння) і оперування нею, наповнення 
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практичних і семінарських занять змістом щодо методичної складової, розробка 

методичних завдань для самостійної роботи студентів, підготовка навчально-

методичного забезпечення до занять, їхня мультимедійна підтримка; 

інструктивно-методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних 

та семінарських занять; комплексні завдання до тестів для поточного, 

тематичного й підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, а також 

самоконтролю; критерії оцінювання знань із дисциплін; теми курсових 

і дипломних робіт; б) підготовку інтегрованого навчально-методичного 

комплексу до навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою 

викладання», який змістовно й логічно був завершеним дидактико-методичним 

посібником для студентів [445]; в) розробку навчальних програм «Робота з 

батьками» (Додаток Ж) [595; 609] та «Методична майстерність учителя», 

спрямованих на інтеграцію загальних і спеціальних методичних знань, умінь 

та передбачає формування у студентів методичної компетентності (Додаток Е) 

[596; 613; 621], г) розробку методичних рекомендацій «Педагогічна практика 

з позакласної виховної роботи в школі» (Додаток И) [588; 617]; д) підготовка 

вправ для формування умінь здійснення рефлексії змісту навчального матеріалу, 

навчально-методичної діяльності, настрою та емоційного стану; е) розробку 

технологічної карти для підготовки уроку природознавства (Додаток Г); 

ж) складання завдань методичного змісту для педагогічної практики; 

з) планування й обґрунтування системи позааудиторних заходів науково-

методичного спрямування для студентів, погодження їх із кафедрами, 

деканатами; тренінгових вправ; інтерактивних методів; методичних завдань. 

Мотиваційно-орієнтаційний етап передбачав визначення мети й завдань, 

що полягають в актуалізації ролі й значення методичної підготовки для 

майбутньої професійної діяльності студентів, розвитку інтересу і стимулюванні 

позитивної мотивації до методичної підготовки. 

Основною метою мотиваційно-орієнтаційного етапу було спонукання 

майбутніх учителів початкової школи до формування в них професійно-

методичної складової методичної діяльності, на впровадження системи 
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позааудиторних заходів методичного спрямування та їх обґрунтування, які своїми 

цікавими формами проведення викликають певний інтерес до них та позитивний 

емоційний настрій, що сприяє досягненню завдань методичної підготовки, 

мотивує студентів до самоосвітньої методичної діяльності вчителя, дозволяє 

опанувати навичками професійного спілкування, що передбачає створення 

ситуації успіху, віри в методичні можливості студентів, суб’єкт-суб’єктні 

взаємини учасників освітнього процесу. 

Змістово-практичний етап спрямований на формування всіх компонентів 

методичної підготовки студентів: сукупності методичних знань і вмінь, розвиток 

методичного мислення, набуття досвіду методичної діяльності, чому сприяє 

залучення студентів до проходження педагогічної практики, різних видів 

методичної діяльності (дидактико-методичної, науково-методичної, 

позааудиторної, самоосвітньої тощо) діяльності; досвіду здійснення методичної 

рефлексії. 

Метою змістово-практичного етапу забезпечення цілеспрямованого 

формування дидактико-методичної складової педагогічної діяльності вчителя 

та організацію продуктивної науково-методичної діяльності при викладанні 

фахових дисциплін та в процесі проходження педагогічної практики, участі 

в позааудиторних методичних заходах, чому сприяють виокремлені 

взаємопов’язані компонент : мотиваційно-цільовий, когнітивний, методико-

діяльнісний, аналітико-результативний, які характеризується певним змістовим 

наповненням, що відповідає особливостям методичної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до методичної діяльності в закладі загальної середньої 

освіти. Цьому сприяє залучення студентів до проходження педагогічної практики, 

різних видів методичної діяльності (дидактико-методичної, науково-методичної, 

позааудиторної, самоосвітньої) здійснення методичної рефлексії на всіх етапах 

навчання. 

Реалізація змістово-практичного етапу методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи має здійснюватися інтегровано (не тільки під час 

навчальних занять та педагогічної практики, але й шляхом самоосвітньої 
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діяльності, під час позааудиторних професійних заходів методичного 

спрямування), що надає можливість здійснювати практичну методичну діяльність 

із набуття власного методичного досвіду, формування методичного мислення, 

необхідного для здійснення професійної діяльності, стимулювання та розвитку 

педагогічної рефлексії фахівця (Додаток К, Л). 

Змістово-практичний етап передбачав цілеспрямоване формування 

методичної складової, що здійснюється в процесі аудиторної діяльності, 

проходження студентами різних видів педагогічних практик, безпосередньої 

участі в позааудиторних заходах методичного спрямування, виконання 

індивідуальних навчально-методичних завдань [445; 572; 573; 574; 577; 578;579; 

584; 588; 592; 595; 597; 604; 609; 613; 617;621]. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутніх учителів свідчать про те, що перед 

викладачами педагогічного ЗВО постає завдання щодо організації для них 

освітньо-методичного середовища, в якому вони зможуть виявляти свої 

педагогічні здібності, опановувати навичками методичної діяльності, навчатися 

різним підходам до розв’язання стандартних методичних завдань, усвідомлювати 

необхідність пошуку творчих педагогічних ідей, методично правильно 

їх інтерпретувати й використовувати під час педагогічної практики, що сприятиме 

їх прискореному професійному становленню. 

Для ефективного здійснення методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи доцільним є впровадження різних форм організації навчальної 

діяльності, однак важливим є сполучення індивідуальної, парної, групової, 

колективної, фронтальної взаємодії його учасників, яка передбачає впровадження 

низки засобів навчання як методичного супроводу [185]. 

Реалізація вищезазначеного етапу можлива за умов упровадження засобів 

методичної підготовки майбутніх учителів : підручники, текстово-графічні 

(опорні схеми, навчальні комплекси, дидактико-методичні матеріали), візуальні 

засоби, демонстраційні предмети та матеріали, інформаційні ресурси 

комп’ютерної мережі Internet; мультимедіа засоби, зокрема комп’ютер, 

як універсальний засіб виховання, навчання, розвитку і контролю; тематичні 
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презентації), які впроваджуються не тільки на етапі формування нових знань і 

способів діяльності, але й на етапі проходження педагогічної практики, виявлення 

рівня навчальних досягнень студентів; технологічна карта уроку; періодичні 

видання, методичні розробки; комп’ютери, аудіовізуальні засоби навчання – 

педагогічні кінофрагменти, відеотека уроків у початковій школі, «методичне 

портфоліо», «Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань 

із методики викладання природознавства», методичні рекомендації для 

проходження практики з виховної роботи в школі. 

Розробка системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи передбачає використання методів навчання щодо організації самостійної 

роботи студентів; упровадження активних та інтерактивних методів, в основі 

яких: діалогічне спілкування, як між викладачем і студентами, так і між самими 

студентами, у процесі діалогу розвивалися комунікативні здатності і методичне 

мислення; уміння розв’язувати методичні проблеми колективно тощо. Основною 

перевагою таких методів над традиційними є те, що вони ставлять майбутніх 

учителів в активну позицію, їх знання не тільки швидше засвоюються, але 

й ефективно використовуються під час проходження педагогічної практики. 

Упровадження активних та інтерактивних методів підготовки майбутніх учителів 

включає імітаційні й неімітаційні методи активного навчання (за А. Смолкіним) 

[531] : імітаційні методи – форми проведення занять, у яких навчально-

пізнавальна діяльність побудована на імітації професійної діяльності (ігрові – 

проведення ділових ігор, ігрового проектування; неігрові – аналіз конкретних 

ситуацій, рішення ситуаційних завдань тощо); неімітаційні методи – способи 

активізації пізнавальної діяльності на лекційних заняттях. 

Таким чином, схарактеризовані групи методів активізують методичне 

мислення студентів, підвищують їх самостійність, як майбутніх фахівців; вносять 

дух творчості в навчання; наближують навчання до професійної методичної 

діяльності, яка повинна задовольняти певні вимоги, а саме: стимулювати 

активність і самостійність; накопичувати нові методичні знання й озброювати 
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новими способами розв’язання методичних задач; формувати відповідальну 

особистість, яка здатна до реалізації свого творчого методичного потенціалу. 

Г. Пономарьова зазначає, що результативність підготовки студента 

залежить від спроможності викладача створити мотиваційний настрій, атмосферу 

співпраці, взаєморозуміння. Науковець наголошує на проблемі вдосконалення 

характеру взаємодії викладача зі студентом у навчально-виховному процесі, 

зазначаючи важливим моментом реалізацію педагогічних технік і методичних 

прийомів викладачем, що допомагає студентам відчувати себе співучасниками 

такого процесу, переживати ситуаію успіху під час фахового навчання [443]. 

Однак слід наголосити, що одним із провідних механізмів методичного 

впливу на майбутніх учителів у педагогічному ЗВО є створення колективу 

однодумців, де виникає взаємодія, взаємовплив, взаємовідповідальність, де 

колектив студентів стає суб’єктом педагогічного процесу, такий творчий колектив 

орієнтує свої професійні потреби на результативну діяльність, а якісні зміни 

змісту, методів, засобів, форм методичної підготовки у педагогічних ЗВО варто 

здійснювати за умов тісної співпраці із загальноосвітніми навчальними 

закладами, що дає змогу студентам реалізувати власну педагогічну позицію, 

зануритись у педагогічну реальність [204, с. 177–182]. 

Контрольно-коригувальний етап є необхідною умовою реалізації системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, оскільки контроль 

і оцінювання є обов’язковим кінцевим етапом процесу підготовки студентів 

до педагогічної діяльності. Цей етап передбачав аналіз, оцінку й самооцінку 

отриманих студентами результатів щодо сформованості методичної 

компетентності за визначеними критеріями та показниками, а також вносилися 

необхідні корективи та зміни у процес її формування. Виокремлення цього етапу 

обумовлено важливістю з’ясування, аналізу й пояснення кількісних та якісних 

змін, що відбулися внаслідок проведення експериментальної роботи. 

Контрольно-коригувальний етап включає такі групи операцій : 

спостереження за діяльністю студентів у процесі навчальної діяльності, 

їх самоосвітою, бесіди, складання анкет, добір методів та методик, 
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конструювання ситуацій методичного вибору, здійснення самооцінки 

і взаємооцінки, ранжування, шкалювання, опитування, мозковий штурм, аналіз 

педагогічних есе, відповідей та продуктів дидактико-методичної діяльності: 

практичних і лабораторних робіт, результатів педагогічної практики; результатів 

науково-методичної діяльності: рефератів, курсових і дипломних робіт, наукових 

конкурсних робіт, тез. 

Таким чином, розробка системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, її складових дала можливість виокремити особливості кожного 

структурного компонента, які визначаються специфікою методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, встановити, що кожен з розглянутих 

етапів – щабель в освоєнні методичною компетентністю. 

Розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до методичної роботи в закладі загальної середньої освіти сприятиме їхньої 

професійної самореалізації, тому важливою складовою системи методичної 

підготовки студентів у закладах вищої освіти є педагогічні умови, за яких 

можлива успішна реалізація системи методичної підготовки майбутніх педагогів. 

Дослідження науковців (В. Жернов, В. Коваленко, В. Коваль, О. Ковальчук, 

К. Костюченко, В. Полонский, І. Прокопенко, Л. Сподін та ін.) свідчать, що вони 

завжди підпорядковані зовнішнім і внутрішнім чинникам. 

Неможна не погодитися з думкою В. Жернова про те, що «зовнішні 

педагогічні умови виступають продуктом функціонування політичної, соціально-

економічної, освітньої та інших систем зовнішнього середовища й реалізуються 

через відповідні чинники, а внутрішні – є похідними завданнями відповідного 

педагогічного процесу та становлять сукупність педагогічних заходів, 

які забезпечують ефективне рішення цих завдань» [148, с. 85]. Л. Сподін 

до зовнішніх умов відносить особливості організації навчально-виховного процесу 

(«акцент робиться на його педагогічній стороні»); до внутрішніх – умови, 

що «мають особистісну природу, та зосереджуються на психологічній стороні 

цього процесу» [536, с. 10–11]. 
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У галузі дидактики вищої школи під педагогічними умовами розуміють 

сукупність заходів, які забезпечують досягнення студентів певного рівня 

діяльності. На думку В. Коваленко, В. Коваль, О. Ковальчук, К. Костюченко, 

І. Прокопенко, до педагогічних умов належать ті умови, які свідомо створюються 

в навчальному процесі та які повинні забезпечувати найбільш ефективне його 

протікання, досягнення конкретних цілей і є запорукою розвитку 

та вдосконалення педагогічного процесу [205; 208; 212, 233; 457]. Учені 

визначають педагогічні умови як сукупність об'єктивних можливостей, 

що забезпечують успішне розв’язання поставлених завдань. Цілком зрозуміло, 

педагогічні умови мають бути взаємопов’язані, взаємозумовлені, і в реальному 

освітньому процесі реалізовуватися водночас і в комплексі. 

У контексті проведеного дослідження виявлені педагогічні умови 

ефективної реалізації системи методичної підготовки студентів – це сукупність 

зовнішніх (результат відбору й застосування елементів змісту, методів, засобів, 

організаційних форм навчання, позааудиторних методичних заходів) та 

внутрішніх факторів (рівень професійної мотивації студентів; потреба в 

самоосвіті, саморозвитку, самовдосконаленні; зацікавленість у прискореному 

професійному становленні) педагогічного процесу, які, з одного боку, сприяють 

підвищенню ефективності процесу методичної підготовки майбутніх учителів 

у педагогічному ЗВО, а з іншого – забезпечують досягнення необхідного рівня 

методичної підготовки до виконання методичної роботи в закладі загальної 

середньої освіти. 

Ураховуючи, що процес методичної підготовки майбутнього вчителя 

складний і динамічний, вимагає дотримання певних зовнішніх і внутрішніх 

педагогічних умов, цілком зрозуміло, що результативність розробленої системи 

залежить насамперед від того, в яких умовах вона функціонує: 

1) методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, спрямоване на набуття студентами методично-

професійного досвіду та його рефлексії, що передбачає внесення змін 

в організацію освітньої (навчально-пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-
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виховної) діяльності студентів у вищому закладі освіти та поза його межами 

(зокрема під час проходження педагогічних практик) [572; 573; 574; 575; 577; 584; 

590; 592]; 

2) створення сприятливого освітньо-методичного середовища (установлення 

діалогових стосунків співробітництва, творчої взаємодії, позитивної 

психоемоційної атмосфери), що привертає увагу до методично-професійної 

майстерності професорсько-викладацького складу, кураторів академічних груп та 

потребує застосування комплексу цільових заходів для підвищення їхньої 

кваліфікації [591; 602]; 

3) забезпечення науково-методичної підтримки процесу методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, що вимагає розробки 

відповідних програм підготовки фахівців, створення необхідного її науково-

методичного супроводу [445; 578; 579; 588; 595; 596; 597; 604; 609; 611; 613]. 

Обґрунтуємо виявлені педагогічні умови, які сприяють якісній методичній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи. 

Перша педагогічна умова, методично-діяльнісне наповнення професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, спрямоване на набуття 

студентами методично-професійного досвіду та його рефлексії, передбачає: 

– внесення змін в організацію освітньої (навчально-пізнавальної, 

науково-дослідної, громадсько-виховної) діяльності студентів у вищому закладі 

освіти та поза його межами (зокрема під час проходження педагогічних практик); 

– набуття студентами методичного досвіду в процесі проходження 

педагогічної практики та участі в позааудиторних заходах методичного 

спрямування, 

– спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на методичну діяльність у закладі загальної середньої освіти; 

актуалізацію й систематизацію наявних знань про методичну роботу вчителя 

через розкриття зв’язків між навчальною, методичної, науковою 

та організаційною роботою, що забезпечить ґрунтовну дидактико-методичну, 

науково-методичну, творчо-методичну підготовку та цілеспрямоване формування 
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методично-професійного досвіду та його рефлексії; й методичної майстерності, 

як творчо-методичної складової педагогічної діяльності; 

– урахування індивідуальних дидактико-методичних, науково-

методичних, творчо-методичних можливостей кожного студента їх інтересів 

і ставлення до науково-методичної діяльності; 

– розвиток у методичної творчості та ініціативи через залучення 

студентів до узагальнення й обміну своїм потенціалом творчої методичної 

діяльності; 

– засвоєння студентами досвіду продуктивної методичної діяльності, 

подолання педагогічних стереотипів щодо методичної роботи вчителів, 

усвідомлення завдань методичної роботи вчителів й закладів загальної середньої 

освіти; 

– сприйняття студентами процесу їх методичної підготовки як моделі 

реальної методичної роботи в закладі загальної середньої освіти. 

– формування вмінь спостерігати, оцінювати, контролювати, 

аналізувати, робити узагальнення та висновки щодо власної методичної 

діяльності;  

– зміну позиції викладача педагогічного ЗВО з транслятора знань 

на фасилітуючу, що сприятиме формуванню майбутнього вчителя-фасилітатора; 

– упровадження етапу рефлексії в навчальні заняття ЗВО, педагогічну 

практику та позааудиторні заходи методичного спрямування. 

Зазначена умова дозволяє молодому спеціалісту прагнути до самореалізації 

на основі внутрішньої професійної мотивації; шукати способи альтернативного 

розв’язання проблем, що існують в навчальному процесі початкової освіти; 

свідомо планувати і моделювати діяльність учасників педагогічного процесу 

та способів їх взаємодії, осмислювати зміст методичної діяльності педагога; 

здійснювати рефлексію методично-професійного досвіду, коригувати 

й контролювати своє методичне мислення. 

На наше переконання, формування критичного і креативного методичного 

мислення, ефективне набуття досвіду методичної діяльності та її рефлексії 
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в майбутніх учителів можливе за умов упровадження в навчальний процес 

інтерактивного навчання, яке передбачає взаємодію майбутніх учителів між 

собою та викладачем. 

Використання інтерактивних методів і форм забезпечать студентам участь 

в обміні думками, вироблення на основі засвоєного наукового змісту власних 

поглядів на поставлені проблеми й пошук їхніх рішень, формування самостійності 

й оригінальності мислення, що відбувається в умовах співробітництва [258; 383, 

с. 105–110; 611]. Наголосимо, що реалізація інтерактивної взаємодії не можлива 

без упровадження діяльнісного підходу й вимагає не тільки розробки певного 

змістового компонента щодо методичної підготовки майбутніх фахівців, 

але й спирається на сформовану методичну компетентність особистості 

викладача, а саме : наявність у нього власних поглядів на методичні проблеми 

вчителів і розуміння шляхів їх розв’язання; уміння впливати на майбутніх 

учителів переконливими аргументами, моделювати різні методичні ситуації, 

формувати в них упевненість щодо їх майбутньої методичної діяльності в закладі 

загальної середньої освіти; удосконалювати навчальний процес за умов 

використання потенціалу ІКТ тощо. 

Оскільки в сучасному суспільстві якісна професійна освіта починає 

усвідомлюватися як володіння технікою роботи з інформацією, вдосконалення 

навичок самоосвіти, цілепокладання й мотивації власної діяльності, тому на часі 

питання щодо сприяння впровадження в освіту нових інформаційних технологій, 

що дозволяє отримати доступ до великого обсягу інформації, якісно підвищити 

рівень застосування отриманих знань, а підготовка фахівців, що володіють ІКТ, 

є основою розвитку сучасної системи освіти. Про це свідчать дослідження 

В. Барановської, яка розкриває систему формування інформатичних 

компетентностей майбутніх учителів [31]; М. Гайдур – підготовка майбутніх 

вчителів початкової школи щодо організації навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів в умовах інформаційного середовища [88]. 

Для набуття методичного досвіду великі можливості надає організація 

педагогічної практики в початкових класах, яку в різних аспектах вивчали сучасні 
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науковці, які досліджували завдання, зміст, структуру й організацію педагогічної 

практики на факультетах, де готують учителів початкових класів. 

Так, П. Решетніков, В. Борсукова, Л. Воловичева та інші розкривають зміст 

і методику занять, які проводять студенти з учнями початкових класів у період 

педагогічної практики (на основі яких будується процес навчання студентів 

професійної діяльності); Г. Бигар, О. Матвієнко, Т. Федірчик аналізують практику 

з виховної роботи у початковій школі (програму її організації, зміст, завдання, 

форми, методи тощо); Е. Матвєєва розкриває значення педагогічної практики 

в професійно-методичній підготовці студентів; М. Толетова зазначає мету 

проведення педагогічних практик у системі методичної підготовки студентів, 

яка визначається соціальним заказом суспільства і полягає у формуванні 

професійної компетентності; Л  Борикова, Г. Коджаспірова, В. Орлов та інші 

наголошують на функціях педагогічної практики, серед яких адаптаційна, 

навчальна, виховна, розвивальна, діагностична, реалізація яких сприяє реальному 

формуванню майбутнього вчителя як професіонал, у нього розвиваються 

педагогічні здібності, методичні уміння, формується досвід методичної 

діяльності. 

Аналізуючи виховну і розвивальну функції педагогічної практики, 

які знаходяться в тісному зв’язку, слід підкреслити, що на момент її проходження, 

у майбутніх учителів наявних методичних знань виявляється недостатньо, 

а необхідні професійно значущі якості вимагають постійного розвитку, який 

ефективно відбувається за умов педагогічної співпраці. Саме тому, 

при її організації, важливо враховувати, що дієвим чинником методичної 

підготовки студентів є особистість учителя і керівника практики, їх ерудиція, 

методична майстерність, а також, спрямування і корекція методичної діяльності 

студентів, контроль, формування вмінь здійснювати методичну рефлексію. 

Оскільки проходження педагогічної практики супроводжується постійним 

контактом студента-практиканта з учителем, це відбивається на діяльності 

майбутнього вчителя, який повторює його стиль роботи. Також велике значення 

має стиль керівництва практикою з боку методистів ЗВО, педагогічних 
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працівників закладів загальної середньої освіти та загальна атмосфера в них, 

яка складається як з відношення вчителів до педагогічної практики студентів 

взагалі, так і зі ставлення їх до особистості майбутнього вчителя. Саме від цього 

залежить, чи зможе студент реально навчитися займатися методичною 

самоосвітою, саморозвитком та самовдосконаленням. Зазначимо, що викладач – 

методист педагогічної практики і вчитель, які досконало володіють методикою 

навчально-виховної роботи в школі, логічно, чітко, доступно консультують 

студентів, майстерно оперують методичними прийомами, цікавими фактами, 

мотивують майбутніх учителів своїм широким методичним кругозором, 

методичною компетентністю. Слід наголосити, що за таких умов проявляється 

наслідування студентами методичного досвіду наставників. 

Реалізація розвивальної функції, під час проходження педагогічної 

практики, сприяє формуванню педагогічних здібностей студента, який 

розвивається і в особистісному, і в професійному плані, а реалізація діагностичної 

функції педпрактики, дозволяє виявити особистісні та професійні якості 

майбутнього вчителя, сильні та слабкі сторони, над якими йому необхідно 

працювати. 

У зв’язку з вищезазначеним, погоджуємося з думкою О. Чепки про те, 

що «діяльність студентів під час практики має поступово ускладнюватися від 

курсу до курсу, залежно від мети й завдань навчання на кожному з етапів 

професійної підготовки, рівня теоретичної підготовки, самостійності в процесі 

діяльності, їх індивідуальних особливостей» [651, с. 27–29]. 

Отже, аналіз змісту педагогічної практики, її функцій досить чітко визначає 

її місце в набутті досвіду методичної діяльності, методичному становленні 

майбутнього вчителя. 

Одним із актуальних питань педагогічної практики залишається науково-

дослідна робота студента, зокрема завдання методичного характеру на час 

педпрактики, яке полягає у проведенні системного аналізу уроку учителя 

(студента) і наданні оцінки ефективності уроку; самоаналізі власного уроку, описі 

педагогічного досвіду вчителя, який безпосередньо є керівником педпрактики. 
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Виконання таких завдань сприяє формуванню в студентів інтересу до науково-

методичної роботи. 

Ефективність процесу методичної підготовки, на думку А. Лозенко, 

забезпечують рефлексивні вміння, різні види яких взаємодіють між собою 

і проявляються, інтегруючись із загальнодидактичними вміннями майбутнього 

вчителя, а саме, планувати, проектувати, конструювати, організовувати 

та аналізувати як процес, так і результати навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, ураховуючи методичні особливості викладання навчальних предметів 

початкової ланки навчання [289, с. 101–107]. 

Отже, зазначена педагогічна умова вимагає впровадження: 

― самостійної роботи студентів із упровадженням завдань методичного 

спрямування, безпосередньої методичної діяльності, що сприяє формуванню 

досвіду методичної діяльності та його рефлексії; 

― методичних завдань для проходження різних видів педагогічної 

практики; 

― інтерактивних методів і прийомів, форм організації навчально-

методичної діяльності студентів (індивідуальної, парної, групової, колективної, 

фронтальної діяльності), що сприяє організації активної творчої взаємодії 

майбутніх учителів між собою, реалізації продуктивної науково-методичної 

діяльності; 

― інформаційних технологій (розробка електронних навчально-

методичних комплексів, до наповнення яких варто залучати студентів; створення 

презентацій, портфоліо, відеороликів, відеотек як для лабораторних і практичних 

занять, так і для уроків тощо), що стимулює зацікавленість предметом 

і демонстрацію креативного мислення; заохочує студентів до реалізації власних 

ідей, виявлення й аналізу методичних проблем, сприяє зміні позиції студента 

з пасивного користувача на активного учасника, співавтора освітнього процесу; 

– інтегрування теоретичних і практичних складових, з поступовим 

ускладненням її змісту і моделюванням реальної методичної діяльності 
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майбутнього вчителя, що розширює уявлення студентів про обрану професію, 

сприяє набуттю ними методичного досвіду; 

– позааудиторної діяльності (участь у науково-дослідній роботі, 

науково-методичних заходах), що спонукає студентів до застосування 

методичних знань на практиці, сприяє розвитку їхньої ініціативи, методичної 

творчості, здатності до взаємодії з іншими. 

Результатом набуття методичного досвіду в процесі проходження 

педагогічної практики та участі в системі позааудиторних заходів методичного 

спрямування стане: 

– сформованість інтересу до методичної роботи вчителів і закладів 

загальної середньої освіти; мотивації студента до набуття методично-

професійного досвіду та його рефлексії, яка є передумовою методичного 

самовдосконалення, його творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю 

методичної діяльності; 

– здатність майбутнього вчителя до здійснення методичної рефлексії 

(володіння методами і прийомами рефлексії), усвідомлення значущості рефлексії 

на різних етапах навчання молодших школярів; 

– усвідомлення майбутніми педагогами безпосередніх та перспективних 

цілей методичної роботи в професійної діяльності, 

– застосування студентами методичних надбань під час проходження 

різних видів педагогічної практики та участі в позааудиторних заходах 

методичного змісту, умінь щодо самостійного проведення навчальної та виховної 

роботи з учнями, творчого розв’язання методичного завдання; 

– опанування методиками інтерактивного навчання молодших 

школярів, що передбачає формування в них критичного мислення; 

– зміна позиції майбутнього педагога з транслятора знань на позицію 

вчителя-фасилітатора, спроможного підтримувати особистість учня, 

забезпечувати педагогічну взаємодію, оскільки саме такого педагога потребують 

сучасні заклади загальної середньої освіти; 
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Зазначені результати щодо першої умови можна отримати, якщо в процесі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи буде функціонувати освітньо-

методичне середовище. 

Друга педагогічною умова, яка сприяла функіонуванню системи методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи – створення сприятливого 

освітньо-методичного середовища (установлення діалогових стосунків 

співробітництва, творчої взаємодії, позитивної психоемоційної атмосфери), 

що привертає увагу до методично-професійної майстерності професорсько-

викладацького складу, кураторів академічних груп та потребує застосування 

комплексу цільових заходів для підвищення їхньої кваліфікації [591; 602; 603]. 

Поняття освітнього простору й освітнього середовища визначаються 

науковцями з професійно-діяльнісної точки зору. Аналіз результатів низки 

наукових досліджень (Н. Гонтаровська, О. Керницький, Ю. Панюкова, 

В. Слободчиков, Г. Шевельова та ін.) щодо визначення понять «освітнє 

середовище», «освітній простір» засвідчив, що існують різні їх характеристики 

[93; 199; 411; 525; 660] : 

 освітній простір задається сукупністю освітніх процесів, інститутів 

і середовищ, є похідним від них, однак до них не зводиться; 

 межі освітнього простору задаються масштабом професійної діяльності 

педагогів і є гнучкими, можуть розширюватися й звужуватися. 

 поняття освітнього середовища розглядається з управлінської професійно-

діяльнісної позиції, оскільки виділяють дві специфічні особливості освітнього 

середовища: насиченість її освітніми ресурсами (ресурсний потенціал) та спосіб 

організації (структурованість). 

Найчастіше освітнє середовище визначається через поняття освітнього 

простору (його частини), який безпосередньо оточує суб’єкти освітнього процесу 

й уміщує їх у себе. Так, на думку О. Керницького, освітнє середовище ЗВО 

«як педагогічний феномен становить континуум, що розвивається, складається 

з просторово-тимчасових, соціально-культурних, діяльнісних, комунікативних, 

інформаційних та інших чинників, які з’являються як цілеспрямовано створювані 
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й спонтанні умови взаємодії особистості, що розвивається, і об’єктивного світу 

вищої школи» [199]. У своїх працях В. Ясвін розкриває питання моделювання 

освітнього середовища, виокремлює його психолого-педагогічні основи 

проектування й алгоритм, рівні та параметри експертизи, виділяє такі його види, 

як догматичне, безтуротне, кар’єрне, творче [675]. Характеризуючи освітній 

простір навчального закладу, Г. Шевельова виокремлює такі основні його 

компоненти, як середовища : штучне робоче (навчальне) середовище, 

інформаційне середовище, соціальне середовище, внутрішнє середовище тощо 

[660, с. 27]. На думку В. Козирєва, особистісні можливості педагогічного 

потенціалу освітнього середовища полягають у можливостях людей, 

які спеціально або неусвідомлено займаються педагогічною діяльністю, і людей, 

які можуть бути додатково залучені до реалізації освітніх цілей [215]. 

Отже, узагальнення результатів низки наукових досліджень [93; 147; 199; 

304; 411; 525; 427; 591; 660; 673] засвідчило, що освітнє середовище володіє 

певним педагогічним потенціалом, під яким розуміється єдність кількісних 

і якісних педагогічних його можливостей, що актуалізуються в результаті 

саморозвитку. 

У проведеному дослідженні освітньо-методичне середовище розглядається 

як частина освітнього простору, під яким розуміється цілісна динамічна відкрита 

система, яка об’єднує науково-методичну діяльність педагогічних ЗВО та закладів 

загальної середньої освіти, що надає можливості для формування творчої 

особистості майбутнього педагога, його самореалізації під час фахової 

підготовки. 

Створення сприятливого освітньо-методичного середовища передбачає 

впровадження системи позааудиторних заходів методичного змісту 

та спрямування методичної підготовки у ньому студентів на формування 

ціннісного ставлення до реалізації методичної підготовки, потреби у методичному 

вдосконаленні стимулювання їх інтересу до самоосвіти; саморозвитку, 

самовдосконалення, практичної значущості методичної підготовки. 
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Під час дослідження в основу підготовки майбутніх учителів в освітньо-

методичному середовищі закладу вищої педагогічної освіти було покладено 

теоретично та методично обґрунтовані положення щодо організації 

їх самоосвітньої діяльності, перш за все, у процесі вивчення предметів 

педагогічного циклу, методик викладання предметів, організації самоосвітньої 

діяльності, методичної діяльності під час проходження педагогічної практики, 

участі в позааудиторних заходах [602, 603]. 

Зануренню майбутніх учителів в освітньо-методичне середовище, у якому 

методична робота має бути актуальною, практичною та максимально корисною, 

сприяє стимулювання їх до методичної діяльності, творчого пошуку, розв’язання 

педагогічних проблем, здійснення самоосвіти і саморозвитку, розробки моделі 

педагогічного процесу (уроку), вдосконалення власної методичної майстерності, 

формування методичних знань, власного стилю методичної діяльності, 

переконань, методичного мислення через серйозну роботу над мотивацією 

кожного студента, починаючи з першого курсу. 

Сучасне освітнє середовище забезпечить майбутнім педагогам умови для 

отримання науково-методичної освіти, емоційно впливатиме на формування 

позитивної самооцінки особистості майутнього вчителя, що допоможе студентові 

позбутися від неадекватної оцінки власних методичних дій. 

Слід зазначити, що ефективне функціонування освітньо-методичного 

середовища педагогічного закладу вищої освіти залежить від його мети й завдань 

щодо фахової підготовки. 

Головна мета освітньо-методичного середовища закладу вищої освіти – 

створення умов для підвищення престижу педагогічної професії і розвитку 

педагогічної креативності, методичного пошуку, які є живильним середовищем 

для нових ідей, досягнень у науково-методичній діяльності майбутніх учителів. 

Найважливішими завданнями освітньо-методичного середовища є: 

 мотивація та забезпечення зростання рівня дидактико-методичної, 

науково-методичної складової професійної підготовки майбутніх педагогів, 
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методичної компетентності як умов ефективного розвитку особистості сучасного 

вчителя, удосконалення процесу педагогічної підготовки фахівця; 

 формування власного творчого стилю педагогічної діяльності; 

 апробація методичних ідей учителів, педагогічних технологій тощо; 

 розширення науково-педагогічного світогляду майбутнього фахівця; 

 підвищення престижу педагогічної професії. 

Для реалізації завдань необхідною умовою є встановлення творчих зв’язків 

між науковими кафедрами педагогічних ЗВО, предметними комісіями 

та адміністрацією закладів загальної середньої освіти, методичними кабінетами 

районних управлінь освіти тощо. Це дозволяє встановити фахову партнерську 

взаємодію та зумовлює методичне взаємозбагачення, які забезпечуються 

готовністю до професійного діалогу, активністю під час взаємодії з іншими 

учасниками навчального процесу, прагненням до спільної дидактико-методичної 

та науково-методичної співпраці, творчої методичної діяльності. 

Звичайно, в освітньо-методичне середовище має надихати майбутніх 

педагогів на творчий пошук, на постійну демонстрацію інновацій, які згодом 

стають їх надбанням. 

Друга педагогічна умова передбачає : 

– упровадження системи позааудиторних заходів науково-методичного 

спрямування з метою формування в майбутніх учителів початкової школи 

потреби та позитивної мотивації щодо методичної діяльності в закладі загальної 

середньої освіти в майбутньому; 

– установлення демократичного стилю спілкування учасників 

педагогічного процесу, що вимагає реалізації фасилітуючої взаємодії; 

– створення умов для реалізації педагогічного зв’язку: викладач –

 студент – учитель, що передбачає організацію спільної дидактико-методичної 

взаємодії викладача і студента, студентів групи, різних курсів, педагогічних ЗВО, 

взаємодію з освітянами загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти 

тощо; 
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– комп’ютерноорієнтоване методичне забезпечення (розробка 

тематичних презентацій у програмі  PowerPoint, створення електронної 

педагогічної бібліотеки, яка містить відеоролики про видатних педагогів, 

педагогічні фільми (або їх фрагменти, відеоролики) про вчителів, учнів 

та їх батьків, відеоуроки за різними педагогічними технологіями та педагогічними 

програмами (наприклад, програма розвивального навчання) тощо. 

Для практичної реалізації зазначеної умови необхідно : розробити систему 

позааудиторних заходів методичного спрямування та забезпечити варіативність 

їх форм, методів, засобів, інформаційно-технічного забезпечення; забезпечити 

методичну підготовку студентів через продуктивну методичну діяльність 

в освітньо-методичному середовищі; створити під час навчальних занять, 

проходження педагогічної практики та позааудиторних заходів атмосфери 

толерантності та співробітництва. 

Результатом методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

в освітньо-методичному середовищі стане: 

– сформованість позитивної мотивації щодо професії учителя; 

– актуалізація ціннісних орієнтацій у процесі методичної діяльності, які 

впливають на розвиток методичного мислення особистості майбутнього вчителя; 

– методична обізнаність майбутніх учителів щодо сучасних форм, 

технологій, форм методичної роботи в школі; 

– мобільність і критичність методичного мислення, що сприятиме 

формуванню вмінь виявляти методичні знахідки освітян; 

– формування досвіду методичної діяльності; методичної 

компетентності, що забезпечить здійснення науково-методичної роботи в закладі 

загальної середньої освіти на належному рівні;  

– реалізація творчо-методичного потенціалу майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що методична діяльність 

майбутнього вчителя початкової школи в освітньо-методичному середовищі 

сприятиме заохоченню й підтримці ініціативи студентів, впровадженню 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiootbOyuLJAhXi_3IKHasJAYwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpwpt.ru%2Fpresentation%2Fpedagogika%2F&usg=AFQjCNGDITMyWtcwnvwTleiFi6GE63wFTA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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їх методичних знахідок, адаптації до педагогічного середовища закладу загальної 

середньої освіти, прискореному професійному становленню, а також, впливатиме 

на підвищення професійної мотивації, формування особистості вчителя 

як фахівця зі своїм творчим методичним потенціалом. 

Аргументуємо третю педагогічну умову – забезпечення науково-

методичної підтримки процесу методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, що вимагає розробки відповідних програм підготовки 

фахівців, створення необхідного її науково-методичного супроводу [445; 578; 579; 

588; 595; 596; 597; 604; 609; 611; 613]. 

Слід зазначити, що процес методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи передбачає інтеграцію теоретичної і практичної методичної 

підготовки. 

На основі аналізу навчальних програм психолого-педагогічних дисциплін 

(«Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Історія педагогіки», 

«Основи педагогічної майстерності», розділів «Педагогіки», таких як : «Теорія 

виховання», «Дидактика», «Школознавство») було з’ясовано, що при вивчені цих 

предметів приділяється значна увага вимогам до загальнопедагогічної підготовки 

вчителя, його педагогічної культури як комплексу особистісно-ділових якостей 

і професійної компетентності; встановлено, що в процесі професійної підготовки 

студенти отримують окремі методичні знання, а не їх систему, оскільки вони 

розпорошені по різних навчальних предметах та їх розділах і не мають 

системного втілення. Наприклад, під час викладання дисципліни «Педагогіка» 

у розділі «Школознавство» акцент робиться на методичній роботі навчального 

закладу, а власне методична діяльність учителя висвітлюється недостатньо. 

Проведений аналіз дозволив виділити в психолого-педагогічних і методичних 

знаннях спільні елементи як базову основу спецкурсів «Методична майстерність 

учителя», «Робота з батьками» процес викладання яких здійснювався через 

поступове розширення пізнавальних можливостей студентів. Це передбачало 

реалізацію таких послідовних кроків: актуалізація наявних психолого-

педагогічних знань шляхом їх розгляду в контексті методичних проблем; 
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прирощування фахового знання, що з’являється на стику наук [595; 596; 609; 613; 

621] 

Обов’язковим засобом забезпечення методичного спрямування навчального 

процесу, організації продуктивної методичної діяльності, набуття методичного 

досвіду є наявність відповідного навчально-методичного забезпечення: 

підручників, посібників, періодичних видань за фахом, навчально-методичних 

комплексів із дисциплін тощо. 

На жаль, у педагогічних ЗВО не завжди є можливість упроваджувати 

в освітній процес сучасні засоби навчання (наприклад, навчальний посібник 

з методики навчання природознавства видано в 1998 році), тож зрозуміло, 

що його зміст і завдання не достатньо відповідають оновленим вимогам сучасної 

освіти. Саме тому авторськими колективами викладачів розробляються для 

студентів навчально-методичні комплекси, робочі зошити з друкованою основою 

[475], використання яких дає можливість вирішити питання інтеграції теоретичної 

та практичної підготовки в процесі вивчення навчальних дисциплін, забезпечити 

досягнення освітніх результатів, передбачених Державним стандартом вищої 

освіти та навчальною програмою з предмета, реалізацію продуктивного навчання, 

яке є складним й трудомістким і потребує зміни методики викладання дисциплін, 

суттєвої перебудови навчального процесу. Саме за таких умов продуктивне 

методичне навчання студентів забезпечить перехід абстрактних знань, якими 

володіли студенти, у сферу практичної діяльності. 

З вищезазначеного випливає, що для практичної реалізації зазначеної умови 

необхідно: 

– визначити зміст інтеграції теоретичної та практичної методичної 

підготовки, який має методико-прикладний фаховий; 

– забезпечити наявність належного навчально-методичного 

забезпечення для підготовки студентів до методичної діяльності (розробка 

навчально-методичних комплексів, методичних рекомендацій для проходження 

першої педагогічної практики з позакласної виховної роботи в школі), 
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що сприятиме формуванню в майбутніх учителів початкової школи належного 

рівня методичної підготовки. 

Результатом забезпечення науково-методичної підтримки процесу 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи стане: 

– розробка і впровадження методичних рекомендацій для проходження 

першої педагогічної практики «Позакласна виховна робота» у початковій школі, 

що відбиває специфіку методичної діяльності вчителя з підготовки та методики 

проведення різних виховних заходів у початковій школі; «Форми організації 

освітнього процесу та види навчальних занять: методика підготовки 

та проведення», що орієнтує на реалізацію співтворчості викладачів і студентів; 

– розробка і впровадження навчальних програм спецкурсів «Методична 

майстерність учителя», «Робота з батьками», в основі засвоєння змісту цих 

спецкурсів лежить діяльнісний підхід до методичної підготовки, який передбачає 

продуктивну дидактико-методичну, науково-методичну, творчо-методичну 

діяльність студентів; 

– розробка і впровадження навчально-методичних посібників 

«Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань із методики 

викладання природознавства», «Активні та інтерактивні моделі навчання 

і виховання», що сприятиме самостійному здобуванню методичних знань, 

формуванню методичного мислення; спрямовує діяльність студентів 

на методичну співпрацю. 

Таким чином, дотримання вищезазначених педагогічних умов забезпечить 

випереджальну методичну підготовку та прискорене методичне становлення 

майбутніх учителів початкової школи в їх подальшій педагогічній діяльності. 

 

 

 

3.2. Критерії оцінки ефективності системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 
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Результати дослідження, як системоутворювального чинника, визначаються 

сукупністю найбільш стійких і реальних критеріїв та показників методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, що забезпечують визначення 

рівня їх методичної підготовки, є основою для реалізації системи методичної 

підготовки. 

Проблема визначення критеріїв і показників є важливою для наукового 

обґрунтування системи методичної підготовки вчителя, вони дозволяють 

визначити, на якій стадії, на якому рівні методичного розвитку знаходиться 

студент як фахівець, слугують підґрунтям для прогнозування й проектування 

впливу різних форм, методів, засобів на процес методичної підготовки, 

дозволяють викладачеві дати йому оцінку. 

Наявність обґрунтованої системи критеріїв дозволяє співвіднести зазначену 

мету діяльності з її фактичним станом, визначити шляхи корекції окремих ланок 

методичної підготовки, що мають певне місце в педагогічному процесі на різних 

етапах. 

Критерії системи методичної підготовки студентів визначалися виходячи 

з розуміння змісту методичної роботи вчителів, виділення її функцій, напрямів 

і форм, розуміння суті процесу методичної підготовки студентів як процесу 

та як результату формування методичної складової для професійно-творчої 

самореалізації особистості майбутнього учителя початкової школи. 

Відповідно до наведених положень, запропоновано й охарактеризовано 

систему критеріїв і показників, на підставі яких можна комплексно здійснювати 

оцінку якості методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

оскільки вони відображають сформованість мотиваційно-цільового, когнітивного, 

методично-діяльнісного й аналітико-результативного компонентів системи 

методичної підготовки. 

Кожен компонент має свої критерії та ряд показників, що характеризують 

рівні методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Із метою забезпечення об’єктивної оцінки ефективності функціонування 

системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
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в педагогічному ЗВО розроблено й обґрунтовано такі критерії: мотиваційний, 

дидактико-методичний, діяльнісний. 

Мотиваційний критерій вимірювання визначає ставлення майбутніх 

учителів початкової школи до методичної самоосвіти, саморозвитку 

та самовдосконалення, сформованість характеру інтересу до методичної 

підготовки та рівні сформованості інтересу та ставлення до методичної 

діяльності. 

Серед показників характеру інтересу до методичної підготовки, 

її формування та вдосконалення було обрано ступінь сформованості інтересів: 

– стійкий інтерес (усвідомлене розуміння методичної діяльності, 

наявність бажання до її вдосконалення, опанування майстерністю в процесі 

практичної методичної діяльності, творчий підхід до розв’язання методичних 

проблем; бажання досягти високого рівня методичної підготовки); 

– ситуативний інтерес (епізодична зацікавленість студентів щодо 

опанування окремими елементами методичних знань, навичок, умінь 

як складових методичної підготовки); 

– індиферентний (байдужість до опанування методичною підготовкою, 

не виявляється потреба до професійного самоствердження). 

Серед показників сформованості ставлення до методичної самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення було обрано такі: 

– позитивне (повне усвідомлення значущості й педагогічних цінностей 

методичної роботи в початковій школі; прагнення проникнути в сутність 

методичної діяльності, сприймання її завдань й змісту, активна й зацікавлена 

участь у навчально-методичній роботі, інтенсивна методична самоосвіта); 

– нейтральне (сприйняття важливості здійснення методичної діяльності 

в закладі загальної середньої освіти, але в умовах конкретної ситуації; потреба 

у зовнішньому поштовху для глибшого пізнання сутності методичної діяльності, 

прояв епізодичної зацікавленості процесом власного методичного 

вдосконалення); 

– індиферентне (неусвідомленість значення методичної діяльності; 
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відсутність зацікавленості щодо сутності методичної діяльності, явне 

або приховане небажанням займатися підвищенням рівня методичної підготовки). 

Дидактико-методичний критерій вимірювання характеризується: а) рівнем 

сформованості знань з фахових та психолого-педагогічних дисциплін, методик 

викладання; б) наявністю методичних переконань, в) сформованістю методичного 

мислення. 

Спираючись на рівні знань за Б. Блумом [680] (розташовані ним у такій 

послідовності: знання, уміння відповідати на питання з вивченого матеріалу; 

розуміння – вміння переформулювати вихідний матеріал; застосування – вміння 

вирішувати завдання; аналіз – знаходження зв’язків і відносин; синтез – створення 

цілого з частин; оцінка – вміння винести судження про істинність ідей, гіпотез 

тощо) та думку В. Безпалько, про те, що рівні засвоєння знань утворюють 

природні сходи майстерності, які можуть бути пов’язані з певним рівнем 

засвоєння [43], було виокремлено такі рівні засвоєння методичних знань: 

репродуктивний (сприйняття, осмислення, запам’ятовування); реконструктивний 

(застосування знань за зразком, рішення типових задач, пояснення); творчий 

(застосування знань у новій ситуації), для кожного з яких укладена 

характеристика методичних знань студентів. залежно від прояву знань визначався 

й характер їх засвоєння. Кожен наступний рівень відрізняється від попереднього 

зміною якості знань від одиничних і фрагментарних до системних і цілісних. 

Тому при їх виявленні оцінюванню підлягають: характеристика відповіді студента 

(цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність); рівень оволодіння 

розумовими операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, 

абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки); самостійність 

методичних суджень. 

Творчий рівень дидактико-методичних знань характеризується глибокими, 

міцними, узагальненими, системними знаннями студента; він уміє застосовувати 

знання творчо, його навчально-методична діяльність має дослідницький характер, 

позначена вміннями самостійно оцінювати різноманітні фахові ситуації, явища, 

факти, виявляти й відстоювати особисту позицію. Студент може успішно 
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застосовувати дидактико-методичні знання на практиці як у звичайних 

(стандартних) умовах, так і в змінених ситуаціях, близьких до фахових, здатністю 

до розвязання методичних проблем, що можуть виникати під час педагогічної 

діяльності. 

Показниками творчого рівня дидактико-методичних знань було : повнота 

та правильність розкриття змісту методичних понять, термінів тощо; 

самостійність в опануванні знаннями, оригінальність мислення, вияв ініціативи, 

стійкий пізнавальний інтерес, аналіз і синтез інформації, порівняння 

й абстрагування, класифікація, узагальнення знань, самостійність суджень, 

встановлення закономірностей, оригінальність представлення дидактико-

методичного результату; здійснення перенесення знань у нову ситуацію). 

Реконструктивний рівень характеризується тим, що студент знає істотні 

ознаки методичних термінів, явищ, закономірностей, зв’язків між ними, 

самостійно застосовує методичні знання в стандартних методичних ситуаціях, 

володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), 

уміє виправляти допущені методичні помилки; відповідь повна, правильна, 

логічна, обґрунтована, однак бракує власних суджень; робити висновки. 

Реконструктивний рівень характеризується готовністю майбутніх учителів 

до успішного застосування дидактико-методичних знань на практиці в звичайних 

(стандартних) умовах, що можуть виникати під час педагогічної практики. 

Показниками реконструктивного рівня дидактико-методичних знань було 

засвоєння матеріалу після тренувально-методичної роботи, виділення суттєвого, 

закономірного після виконання певних тренувальних вправ, уміння 

в конкретному бачити загальне, переносити знання до нових ситуацій, здатність 

до тривалої навчальної праці, але не завжди все виконується ретельно, акуратно, 

в повному обсязі, часом студенти вимагали контролю з боку викладача. 

Репродуктивний рівень характеризується неповними й неглибокими 

методичними знаннями; студент має лише окремі уявлення про навчальний 

матеріал, відтворює основний навчальний матеріал на елементарному 

та фрагментарному рівні, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 
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вивчення; може використовувати знання у відомих ситуаціях за зразком, володіє 

елементарними вміннями навчальної методичної діяльності. 

Показниками репродуктивного рівня дидактико-методичних знань було 

засвоєння студентом матеріалу після тривалої тренувальної роботи й не завжди 

в повному обсязі; труднощі під час виділення суттєвого, закономірного (навіть 

після тренувальної роботи); виконання завдань за аналогією; здатність студентів 

переказати матеріал своїми словами, навести приклади для конкретизації 

відповідних теоретичних положень. Студентам цієї групи важко виконувати 

тривалу напружену навчально-методичну працю, вони вимагають постійного 

контролю з боку викладача. 

Одниєю з важливих ознак засвоєння дидактико-методичних знань 

є перетворення їх у переконання, а через них – у методичне мислення. 

Методичне переконання розглядається в дослідженні як результат набуття 

майбутнім учителем упевненості в правильності власних методичних суджень 

і висновків, що підтверджується ним посиланнями на відповідні факти 

й аргументи, як усвідомлена потреба особистості майбутнього вчителя, 

що спонукає діяти відповідно до своїх ціннісних орієнтирів, поглядів. Така 

система методичних переконань відбиває педагогічний світогляд особистості. 

Показники наявності рівнів методичних переконань : 

– високий – упевненість у правильності власних методичних суджень 

і висновків, демонстрація власних методичних переконань, попри чужу, навіть 

протилежну думку, критичний розгляд сталих методичних поглядів; 

– достатній – упевненість у правильності власних методичних суджень 

і висновків, отриманих зі свого методичного досвіду; вміння спиратися на власні 

уміння, здійснювати посилання на відповідні методичні факти й аргументи; 

– низький – невпевненість у правильності власних методичних суджень 

і висновків, вміння спиратися на стереотипи про методичну роботу вчителів, 

на особливі методичні уміння викладачів, наставників (кураторів) груп, 

методистів педагогічної практики. 
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Методичне мислення розглядається у дослідженні як професійне мислення, 

спрямоване на розв’язання практичних методичних завдань і передбачає активний 

процес оперування методичними поняттями, формування й упорядкування ідей, 

розуміння реальної навчальної ситуації й застосування методичних знань 

в різних, нерідко мінливих умовах. Методичне мислення характеризується 

узагальненим і опосередкованим відображенням вчителем істотних властивостей 

і дійсності, спрямований на постановку проблем і їх рішення. Творче методичне 

мислення спрямоване на отримання нових результатів у педагогічній практиці. 

На основі методичного мислення визначається відносно самостійна 

специфічна діяльність, яка є засобом управління всіма діями, на яких заснована 

навчальна та науково-методична діяльність вчителя (О. Таможняя, М. Баранов, 

Н. Іпполітова, Т. Ладиженська, М. Львов, Г. Саранцев, М. Смирнова). 

Показниками сформованості методичного мислення визначено його рівні: 

репродуктивний, реконструктивний (продуктивний) і творчий (за О. Таможньою): 

– репродуктивний (наочно-дієве і наочно-образне мислення, опанування 

елементами системи методичних знань, прийомів, навичок їх застосування 

на практиці); 

– реконструктивний (продуктивний) – (вербально-понятійне, шаблонне 

мислення, володіння системою методичних знань, прийомів і умінь, тобто 

досвідом роботи); 

– творчий (нешаблонне, креативне мислення, сформованість методичної 

компетентності, яка співвідноситься з елементами «знання», «досвід», 

«творчість», «методична діяльність», що забезпечує методичний саморозвиток 

майбутнього вчителя, прискорене методичне становлення). 

Слід зазначити, що засвоєння дидактико-методичних знань на певному 

рівні, наявність методичних переконань і мислення хоча і важливі критерії, 

але без практичного систематичного їх використання неможливо реалізувати 

методичну підготовку майбутніх учителів. Саме тому, спираючись на діяльнісний 

підхід у навчанні, було виокремлено діяльнісний критерій. 
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Показниками діяльнісного критерію є сформованість сукупності вмінь: 

гностичних (уміння пізнавального й аналітичного змісту), проективних 

(прогнозування, створення в уяві об’єкту як певної цілісності, визначення 

прогнозу професійної діяльності), організаторсько-виконавських (здатність 

реалізовувати план діяльності), творчо-рефлексивних (діяльність із самоосвіти, 

професійного саморозвитку, методичного вдосконалення). 

Так, гностичні вміння діяльнісного компонента (аналіз, інтерпретація 

освітньо-методичних процесів, причинно-наслідкових зв’язків між ними на основі 

узагальнення й систематизації; системний збір інформації методичного 

й аналітичного змісту, адекватне сприйняття інноваційних методичних знань 

і досвіду для прийняття правильного рішення, обґрунтування і втілення 

методичної ідеї крізь призму власних методичних поглядів і ставлень, виявлення 

варіативності щодо визначення способів розв’язання методичних проблем, 

завдань і ситуацій; аналіз методичних заходів щодо досягнення його мети, 

завдань, ефективності застосованих форм, методів, засобів; виявлення творчості, 

варіативності у відборі способів розв’язання методичних ситуацій) становлять 

орієнтовну основу діяльності майбутнього вчителя початкової школи 

з підготовки, проведення й аналізу уроку, виховного заходу та педагогічного 

дослідження, методичної діяльності, виявлення та обґрунтування теоретичних 

і практичних засад власного педагогічного дослідження [613, с. 180–184]. 

На основі вищезазначеного було виокремлено рівні гностичних умінь. 

За показники сформованості гностичних умінь високого рівня були обрані 

такі: самостійне і неупереджене сприймання нових методичних знань, 

методичних проблем (крізь призму власних методичних поглядів і ставлень), 

проявлення творчості, варіативності щодо визначення способів розв’язання 

методичних ситуацій і завдань. 

Сформованість достатнього рівня умінь передбачала: аналіз, інтерпретацію 

освітньо-методичних процесів, причинно-наслідкових зв’язків між ними 

за допомогою одногрупників, учителів, викладачів, методичних джерел; 
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утруднення при узагальненні та систематизації; не повний аналіз прогнозування 

методичного результату. 

За показники сформованості вмінь низького рівня були обрані: не достатня 

сформованість умінь аналізувати, виявляти причинно-наслідкові зв’язки 

та формулювати об’єктивні оцінювальні судження. 

Проективні вміння діяльнісного компонента сприяють проектуванню 

навчально-матеріальної бази для здійснення навчального процесу відповідно 

до пріоритетних завдань навчання та виховання; визначенню оптимальних 

і доцільних методів, прийомів та засобів навчання (підготовка дидактичного 

матеріалу до уроку, простих засобів наочності); плануванню дій своїх та учнів, 

отже, якісній реалізації навчально-виховного процесу [613, с. 180–184]. Такі 

заходи включають : 

− підготовку плану-конспекту уроку або виховного заходу, логічне 

планування матеріалу до уроку з певного предмета чи виховного заходу, основні 

види діяльності учнів на кожному з етапів заняття (рецептивну, репродуктивну, 

продуктивну) і способів її організації, визначення методів, прийомів, засобів, 

форм навчання та виховання; прогнозування власне методичної діяльності; 

− визначення послідовності розв’язання навчально-виховних завдань 

та відповідно до них основних етапів заняття; 

− планування й створення реальної моделі власної методичної 

діяльності (визначення власних методичних проблем, напрямів їх усунення 

та запобігання); 

− структурування та систематизація змісту навчального матеріалу; 

− виокремлення в змісті навчального матеріалу суперечностей 

і моделювання шляхів їх подолання; 

− моделювання майбутньої методичної діяльності, вибір оптимальних 

форм, методів, прийомів і засобів навчання і виховання. 

За показники сформованості умінь високого рівня були обрані такі: 

проектування навчально-матеріальної бази для здійснення навчального процесу 

відповідно до пріоритетних завдань навчання й виховання; визначення 
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оптимальних методів, прийомів та засобів навчання (підготовка дидактичного 

матеріалу до уроку, засобів наочності); планування своїх дій та дій учнів, якісна 

реалізація навчально-виховного процесу. 

Сформованість достатнього рівня умінь проявляється в самостійному 

проектуванні навчально-матеріальної бази, уроків, виховних заходів; плануванні 

своїх дій та дій учнів не ретельне, виникненні методичних утруднень під час 

реалізації запланованого, що інколи  вимагає допомоги. 

За показники сформованості вмінь низького рівня були обрані: 

проектування навчально-матеріальної бази, уроків, виховних заходів завжди 

вимагає допомоги; планування своїх дій та дій учнів поверхневе, виникнення 

утруднень, що спричиняє не завжди якісній реалізації запланованого. 

Організаторсько-виконавські вміння передбачають : чітке визначення цілей 

методичної діяльності, оптимальний розподіл часу, власних сил і ресурсів, 

здатність реалізовувати план діяльності та знаходження релевантних 

(відповідних) шляхів для цього; співпрацю з учнями, одногрупниками, 

педагогами для досягнення поставлених цілей, самостійне здійснення методичних 

дій у змінених або в нових умовах освітньо-методичного середовища; реалізацію 

на практиці плану уроку чи виховного заходу [613, с. 180–184]. Ці уміння 

забезпечують: 

− визначення змісту навчання, його мету і завдань (формулювання 

завдань уроку з урахуванням типів навчальної діяльності, вікових особливостей 

учнів, типу і виду уроку, змісту матеріалу тощо); 

− організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно 

до сучасних дидактичних, психолого-педагогічних і технічних вимог;  

− впровадження різних форм організації навчально-виховної діяльності 

учнів (індивідуальних, парних, групових, колективних); 

− постановку перед учнями навчальної та виховної задачі та розв’язання 

її відповідно наміченої програми; 

− доцільне застосування методів, засобів і форм організації навчання 

і виховання; 
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− володіння різними педагогічними технологіями; активність 

особистісної позиції щодо опанування методичною діяльністю;  

− ефективне рішення різних методичних завдань; 

− забезпечення контролю за діяльністю учнів і внесення на основі 

результатів контролю необхідних коректив в організацію заняття; 

− розробку уроків (або їх фрагментів), визначення оптимальних 

і доцільних методів, прийомів і засобів навчання; 

− упровадження дидактичного матеріалу на уроці, простих засобів 

наочності, володіння навичками роботи з ТЗН, комп’ютерної техніки; 

− проведення роботи щодо розвитку і формування спеціальних 

і загальнопредметних навичок учнів; 

− здійснення інноваційної методичної діяльності; самореалізація 

на основі внутрішньої професійної мотивації;  

− формування в учнів потреби у знаннях; інтересу до основ наук 

та мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності; 

− реалізацію внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків; 

− активізацію пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний 

час; 

− здійснення контролю й об’єктивної оцінки навчальних досягнень 

учнів та корекції їх знань, навичок і вмінь; використовування різних форм і видів 

виявлення навчальних досягнень учнів; 

− складання (визначення) диференційованих завдань для дітей з різним 

рівнем реальних навчальних можливостей і навчальних досягнень; 

− послідовне виконання дидактико-методичних дій і операції 

(моделювання уроків і позаурочних заходів, обґрунтування доцільності 

використання методів і засобів навчання молодших школярів;  

За показники сформованості умінь високого рівня були обрані такі: чітке 

визначення цілей уроку, виховного заходу; оптимальний розподіл часу, власних 

сил і ресурсів, виявляється впевненість в уміннях щодо організації і виконання 

методичної діяльності під час уроку; здатність повністю реалізовувати план 
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діяльності та знаходити відповідні шляхи для цього; співпраця з учнями, 

одногрупниками, педагогами для досягнення поставлених цілей, самостійне 

здійснення методичних дій у змінених або в нових умовах освітньо-методичного 

середовища; реалізація на практиці плану уроку чи виховного заходу: 

Сформованість достатнього рівня умінь передбачала: здатність 

реалізовувати план діяльності та знаходити відповідні шляхи для цього; при 

визначенні цілей уроку, виховного заходу виникнення незначних утруднень; 

невпевненість в уміннях щодо організації і виконання методичної діяльності під 

час уроку; співпрацю з учнями, одногрупниками, педагогами для досягнення 

поставлених цілей, самостійне здійснення методичних дій у змінених або в нових 

умовах освітньо-методичного середовища; реалізацію на практиці плану уроку 

чи виховного заходу; незначну допомогу при визначенні змісту, засобів, методів 

і прийомів навчання; допущення не суттєвих методичних помилок при проведенні 

уроку, виховного заходу. 

За показники сформованості вмінь низького рівня було обрано: припущення 

помилок при визначенні цілей уроку чи виховного заходу; виявлення 

невпевненості в уміннях щодо організації і виконання методичної діяльності під 

час уроку; наявність труднощів при визначенні змісту, засобів, методів і прийомів 

навчання; допущення суттєвих методичних помилок при проведенні уроку, 

виховного заходу. 

Творчо-рефлексивні вміння передбачають вільне використання методичних 

знань і вмінь, креативне й самостійне виконання завдань методичного 

спрямування, творче переосмислення методичного матеріалу, висловлювання 

своїх методичних думок, ідей, пропозицій; реалізація власного стилю методичної 

діяльності; творче впровадження освітньо-методичних продуктів та створення 

своїх продуктів; самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинник 

професійної самореалізації й саморозвитку, опанування методичною 

майстерністю; самостійний аналіз, адекватна оцінка й самооцінка дидактико-

методичних ситуацій, ефективне здійснення методичної рефлексії [613]. 
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За показники сформованості умінь високого рівня були обрані такі: вільне 

використання методичних знань і вмінь, креативне і самостійне виконання 

завдань методичного спрямування, висловлювання своїх методичних думок, ідей, 

пропозицій; реалізація власного стилю методичної діяльності, творче 

впровадження освітньо-методичних продуктів і створення власних, самостійне 

набуття нових методичних знань і досвіду; самостійний методичний аналіз, 

адекватна оцінка і самооцінка, ефективне здійснення методичної рефлексії. 

Сформованість достатнього рівня умінь передбачала: вільне використання 

методичних знань і вмінь, креативне і самостійне виконання завдання 

методичного спрямування реалізується при не значній допомозі наставника, 

висловлювання своїх методичних думок, ідей, пропозицій здійснюється не завжди 

і супроводжується виникненням незначних труднощів; реалізація власного стилю 

методичної діяльності відбувається не в повній мірі, впровадження освітньо-

методичних продуктів не завжди завершується творчістю і створенням власного, 

спостерігається демонстрація елементів методичної творчості, не завжди виникає 

бажання самостійного набуття нових методичних знань і досвіду; переважно 

самостійний методичний аналіз, завищена оцінка і самооцінка, здійснення 

методичної рефлексії за допомогою викладача. 

За показники сформованості вмінь низького рівня були обрані: труднощі 

під час використання методичних знань і вмінь, креативне і самостійне виконання 

завдання методичного спрямування не реалізується, висловлювання своїх 

методичних думок, ідей, пропозицій супроводжується виникненням 

розгубленості; реалізації методичної діяльності відбувається з утрудненнями, 

демонстрація власного стилю не спостерігається (самостійно виконується тільки 

відома послідовність необхідних дій), впровадження освітньо-методичних 

продуктів не завершується творчістю, не виникає бажання самостійного набуття 

нових методичних знань і досвіду; утруднення в процесі самостійного 

методичного аналізу, занижена оцінка і самооцінка, часткове здійснення 

методичної рефлексії за допомогою викладача. 
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Творчо-рефлексивні вміння також передбачали сформованість самооцінки 

щодо методичної підготовки, яка досліджувалася на основі визначених видів 

самооцінки за методикою ранжування В. Маралова. Було встановлено рівень 

її сформованості в майбутніх учителів початкової школи: адекватна 

та неадекватна (завищена, занижена) [315]. Ці характеристики притаманні й для 

здійснення професійної самооцінки результату діяльності: 

– завищена самооцінка – упевненість у власних діях, переоцінка своїх 

професійних можливостей; задоволеність результатами діяльності; зниження 

суб’єктивної імовірності неуспіху; 

– адекватна самооцінка – зіставлення наявних професійних 

властивостей із бажаними, потреба в фаховому розвитку, вдосконаленні; 

позитивне ставлення до себе і впевненість у собі; спроможність не тільки 

правильно оцінювати свої професійні можливості, а й виявляти адекватні 

емоційні реакції на невдачі та досягнення, адекватне здійснення корекції своєї 

поведінки та діяльності; 

– занижена самооцінка – низький рівень професійної індивідуальності 

в тактиці методики навчання та виховання школярів, реалізація запропонованого 

викладачем або вчителем алгоритму щодо розв’язання методичного завдання; 

не вміє аналізувати причини невдач у процесі здійснення методичної діяльності. 

Науковці О. Коханова, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Пасєка, В. Семиченко, 

О. Сергєєнкова, О. Сторярчук, Т. Хамфрис та інші зазначають, що низький рівень 

самооцінки особистості майбутнього вчителя далеко не завжди є свідченням 

професійної непридатності. Низька самооцінка результату діяльності може 

стимулювати професійний саморозвиток та педагогічну майстерність. 

Сформована адекватна професійна самооцінка, як правило, є потужним стимулом 

для фахового самовдосконалення. У процесі оцінювання студентом самого себе 

відбувається зіставлення наявних професійно значущих властивостей з бажаними, 

а їх розходження, суперечливість породжує потребу у розвитку, вдосконаленні 

[317; 318; 323; 344; 345; 498; 542; 543; 686]. 
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Володіючи адекватною самооцінкою, позитивним ставленням до себе 

й упевненістю в собі, майбутній учитель може знаходити конструктивні способи 

подолання труднощів і тим самим ще більше розширювати сферу професійної 

самосвідомості. Студент, який володіє стійкою фаховою самооцінкою, 

спроможний не тільки правильно оцінювати свої професійні можливості, 

а й виявляти адекватні емоційні реакції на професійні невдачі та досягнення, 

адекватно здійснювати корекцію своєї поведінки та діяльності, навчати 

адекватній самооцінці своїх учнів у майбутньому [317; 318; 343; 344; 345; 496; 

541; 542]. 

Отже, обґрунтування вищезазначених критеріїв є достатнім для оцінки 

рівня методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, оскільки 

дають можливість схарактеризувати зміни не тільки кінцевих результатів, 

але й одержати інформацію про сам процес їх досягнення. Цими критеріями 

оперували при плануванні, організації навчальних занять (лекцій, семінарів, 

практичних) під час виконання й перевірки самостійної роботи, а також у процесі 

здійснення педагогічної діагностики та аналізу результатів. 

Виявлені критерії оцінки системи методичної підготовки майбутніх 

учителів, звичайно, не можуть претендувати на вичерпаність, їх можна вважати 

умовними, оскільки формування методичної складової майбутніх учителів – 

це безперервний процес і передбачити заздалегідь співвідношення різних 

методичних компонентів і рівнів їх сформованості, виявлення як їх, 

так і непомітних змін у цьому процесі, досить складно. На основі узагальнення 

надаємо характеристику рівнів методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи (творчий (високий); реконструктивно-діяльнісний (достатній); 

стереотипно-репродуктивний (низький) рівень) (Додаток В). 

Безумовно, виявлення ефективності системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи безпосередньо пов’язане з проблемою 

здійснення педагогічної діагностики. 

Із метою виявлення динаміки рівнів методичної підготовки, сформованості 

методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в систему 
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методичної підготовки вміщено діагностичну підсистему, що передбачає 

здійснення педагогічної діагностики, яка включає комплекс процедур 

із визначення діагностичних засобів, адекватних меті й завданням, умовам щодо 

процесу методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

У педагогічній літературі поняття «педагогічна діагностика» в повній мірі 

стало предметом дослідження таких авторів, як А. Бєлкін, В. Бондар, 

А. Григор’єв, А. Єрмола, А. Кочетов, В. Беспалько, Б. Бітінас, Н. Боритко, 

К. Інгенкамп, Л. Катаєва, А. Киверялг, Б. Лихачов, В. Максимов, В. Симонов, 

В. Сластьонін, І. Підласий, Т. Плохута та інші, які визначають сутність та предмет 

педагогічної діагностики, окреслюють функції діагностування рівнів навчальних 

досягнень студентів тощо. 

Так, А. Бєлкін розглядає моніторинг як безперервне науково обґрунтоване 

діагностико-прогностичне відстеження освітнього процесу [36]; на думку 

І. Підласого, «педагогічна діагностика – це прояснення всіх обставин протікання 

дидактичного процесу, точне визначення його результатів» [433]; К. Інгенкамп 

тлумачить педагогічну діагностику як «процес, у ході якого (з використанням 

діагностувального інструментарію чи без нього), дотримуючись необхідних 

наукових критеріїв якості, вчитель спостерігає за учнями і здійснює анкетування, 

обробляє дані спостережень та опитувань і сповіщає про отримані результати 

з метою опису поведінки, пояснення її мотивів або передбачення поведінки 

у майбутньому» [173, с. 8]; О. Кочетов вважає, що педагогічна діагностика – 

це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і методи розпізнавання 

та встановлення ознак, що характеризують нормальний хід педагогічного процесу 

або відхилення від норми та процедура постановки діагнозу [236; 413]; Б. Лихачов 

під педагогічною діагностикою має на увазі процес отримання інформації про 

стан педагогічного об’єкта, який досліджується за допомогою сукупності методів, 

способів і прийомів [287]. 

На думку А. Бєлкіна, С. Силіної науковий підхід у педагогічній діагностиці 

передбачає врахування трьох основних складових : особливості діагностичного 

мислення педагога; системи діагностичних ознак і критеріїв розпізнавання 
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відхилення; специфічних для діагностики методів і прийомів розпізнавання [36, 

с. 94–99]. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що науковці теоретично обґрунтовують 

різні аспекти педагогічної діагностики, проте й досі не дійшли єдиної думки щодо 

визначення понять «діагностика», «контроль», «перевірка» та «оцінювання», 

структури та функцій педагогічної діагностики, однак вони одностайно 

наголошують на тому, що діагностична діяльність передбачає такі операції : 

порівняння, аналіз, прогнозування, інтерпретація, інформування (доведення 

до відома студентів результатів діагностичної діяльності), контроль за впливом 

на студентів різних діагностичних методів, корекція, педагогічна рефлексія тощо. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми діагностування рівнів 

методичної підготовки студентів до методичної діяльності в закладах загальної 

середньої освіти та практичний досвід дозволяє виділити такі вимоги до цього 

процесу : діагностика повинна бути спрямована на виявлення особливостей розвитку 

методичної компетентності; підвищення уваги до окремих аспектів методичної 

підготовки; діагностичне вивчення повинно бути багаторазовим (тобто 

лонгітюдним), яке повторюється впродовж тривалого часу; при виборі методів 

і прийомів важливо враховувати індивідуальні особливості студентів; система 

методів і прийомів діагностики повинна, по можливості, мати природний характер. 

У контексті нашого дослідження педагогічна діагностика розглядається 

як кількісна оцінка та якісний аналіз педагогічного об’єкта, який досліджується 

за допомогою сукупності методів, способів і прийомів вивчення критеріїв, 

корекції з метою подальшого поширення інформації про функціонування системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи та прогнозування 

подальшого її розвитку, виявлення тенденцій, динаміки результатів і змін, 

уточнення цілей, програми коригування та прогнозування подальшого 

вдосконалення цього процесу. Діагностика рівня методичної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи під час дослідження охоплювала: 

вивчення науково-теоретичної, методичної та психолого-педагогічної підготовки; 

визначення ефективності застосовуваних різноманітних форм і методів навчання 
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та виховання молодших школярів, педагогічних впливів на учнів і способів 

взаємодії з ними; оцінку професійно-педагогічних установок; оцінку 

особливостей мотивації і компетенції щодо методичної діяльності; оцінку ступеня 

цілеспрямованості і зацікавленості в роботі та її результати тощо. Діагностика 

сформованості рівня методичної компетентності не є самоціллю, а слугує 

основою для організації корекційної роботи, самоосвіти, самовиховання 

і саморозвитку майбутніх учителів початкової школи та охоплює різні форми, 

методи та засоби контролю, облік статистичних даних, їх аналіз, рефлексію тощо. 

Так, для вивчення мотиваційного критерію використовувалися такі методи, 

як анкетування, опитування, створення ситуації методичного вибору, написання 

педагогічних есе, спостереження за способами самоосвітньої методичної 

діяльності. Вивчення дидактико-методичного критерію передбачало дидактико-

методичні тести з навчальних предметів, аналіз продуктів дидактико-методичної 

діяльності: практичних і лабораторних робіт. Для дослідження діяльнісного 

критерію використовувалися спостереження за методичною діяльністю студентів, 

опитування, аналіз результатів педагогічної практики, виконання реферативних, 

курсових, дипломних і творчих наукових робіт, написання статей, тез доповідей, 

здійснення методичної рефлексії. 

При доборі діагностичних засобів необхідно було враховувати наступне : 

діагностичні засоби повинні бути валідними (давати точне уявлення про той 

чи інший показник); надійними (бути стійкими в процесі застосування); доступними 

для масового використання; економічними (займати мало часу і зусиль); 

інформативними (результати діагностування повинні відповідати на широке коло 

питань). Діагностика зазначених критеріїв методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи і виявлення їх показників дає змогу більш обґрунтовано 

провести експериментальну апробацію (на етапі формувального експерименту) 

розробленої системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
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Висновки до третього розділу 

 

У дослідженні зазначено мету методичної підготовки майбутніх учителів, 

визначено її завдання, зміст і принципи. Обґрунтовано функції та структурні 

компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, як складової професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти 

України, які відбивають розмаїтість розв’язання майбутніми вчителями 

методичних інноваційних, дослідницьких, дидактичних та власне методичних 

завдань та доведено необхідність їх реалізації через діалектичну єдність.  

Вихідними психолого-педагогічними позиціями методології проблеми 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи визначено: розгляд 

особистості студента як педагога-початківця щодо процесу методичної 

діяльності; оптимальне поєднання індивідуального характеру засвоєння знань 

із різними формами організації методичної діяльності студентів; варіативність 

цілей та змісту методичної підготовки, структури, способів діяльності, 

організаційних форм та засобів; самостійність студентів у виборі власної 

траєкторії методичної діяльності; систематичний зворотний зв’язок, побудований 

на засадах об’єктивізації оцінки знань і вмінь студентів; організаційно-методичне 

забезпечення методичної підготовки на основі врахування механізмів управління; 

стимулювання позитивної мотивації майбутніх учителів до методичної діяльності. 

У процесі наукового пошуку обґрунтовано систему методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, яка уможливлює осмислення способів 

і формалізацію уявлень про цілісний процес формування структурних 

компонентів означеної підготовки в умовах педагогічного вищого закладу освіти, 

відтворює її мету й завдання та включає такі підсистеми: методологічно-цільову, 

структурно-змістову, технологічну, діагностичну. Методологічно-цільова 

підсистема відбиває обґрунтовані в роботі методологічні підходи (історичний, 

системний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, інтегрований, 

середовищний, фасилітаційний, акмеологічний), загальнопедагогічні (науковості, 

системності, наступності й неперервності освітнього процесу, зв’язку теорії 
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та практики, свідомості, активності, суб’єктності, професійної доцільності 

навчання) та специфічні (методичної спрямованості змісту навчання й виховання, 

варіативності, інтегративності й мобільності системи методичної підготовки, 

свідомого й вільного вибору напряму методичної діяльності, організації фахового 

освітнього середовища) принципи методичної підготовки, її функції 

(орієнтаційно-стимулювальна, дидактично-професійна, продуктивно-

процесуальна, розвивально-виховна, діагностично-корекційна). Визначена 

концептуальна основа надає можливість оптимального досягнення мети 

розробленої системи. У структурно-змістовій підсистемі враховано внутрішню 

структуру, взаємозв’язок і взаємозалежність компонентів (мотиваційно-цільовий, 

когнітивний, методично-діяльнісний, аналітико-результативний) системи 

методичної підготовки, зміст яких передбачає організацію професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, спрямовану на цілеспрямоване й узгоджене 

забезпечення вказаних компонентів, а отже, формування позитивної мотивації 

до здійснення методичної підготовки, опанування необхідними методичними 

знаннями, уміннями, навичками, якостями, сформованість яких уможливлює 

здійснення методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти. 

Технологічна підсистема базується на реалізації технологічного підходу 

до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та включає 

відповідні технологічні заходи, спрямовані на реалізацію мети, закладеної 

в методологічно-цільовій підсистемі, що передбачає здійснення методичної 

підготовки студентів за такими етапами: підготовчий (спрямований 

на проектування та розробку навчально-методичного забезпечення – навчальні 

програми спецкурсів, навчально-методичні посібники й рекомендації, плани 

позааудиторних заходів методичного спрямування тощо); мотиваційно-

орієнтаційний (актуалізація ролі та значущості методичної підготовки для 

майбутньої професійної діяльності студентів, розвиток інтересу і стимулювання 

позитивної мотивації до набуття методичної компетентності); змістово-

практичний (забезпечує теоретичну та практичну готовність майбутнього 

педагога до здійснення методичної діяльності в закладі загальної середньої освіти, 
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тобто сформованість сукупності методичних знань, умінь, якостей, набуття 

досвіду методичної діяльності, сприяє залученню студентів до різних видів 

діяльності – аудиторної й позааудиторної навчально-методичної, виховної, 

науково-дослідної, самоосвітньої); контрольно-коригувальний (передбачає аналіз, 

оцінку й самооцінку отриманих майбутніми вчителями результатів відносно 

сформованості методичної компетентності, а також внесення необхідних коректив 

у процес її формування). Діагностична підсистема передбачає комплекс 

процедур із визначення діагностичних засобів (сукупності методів вивчення 

процесу методичної підготовки, його корекції та прогнозування), адекватних меті 

й завданням методичної підготовки студентів. 

Для забезпечення визначених технологічних етапів реалізації системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи обґрунтовано 

педагогічний інструментарій (методи, форми, засоби). 

Уточнено діагностико-критеріальну основу педагогічного дослідження, яку 

становлять такі критерії й показники сформованості методичної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи: мотиваційний (характер інтересу 

до методичної підготовки, ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку 

та самовдосконалення); дидактико-методичний (характер опанування дидактико-

методичними знаннями, сформованість методичних переконань і методичного 

мислення); діяльнісний (сформованість методичних умінь – гностичних, 

проективних, організаторсько-виконавських, творчо-рефлексивних). 

Залежно від прояву сукупності означених показників сформованість 

методичної компетентності студентів диференціюється в таких рівнях: творчий, 

реконструктивно-діяльнісний, стереотипно-репродуктивний. 

Доведено, що на функціонування системи методичної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи впливають об’єктивні педагогічні умови, 

а саме: методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, спрямоване на набуття студентами методично-

професійного досвіду та його рефлексії, що передбачає внесення змін 

в організацію освітньої (навчально-пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-



228 

виховної) діяльності студентів у вищому закладі освіти та поза його межами 

(зокрема під час проходження педагогічних практик); створення сприятливого 

освітньо-методичного середовища (установлення діалогових стосунків 

співробітництва, творчої взаємодії, позитивної психоемоційної атмосфери), 

що привертає увагу до методично-професійної майстерності професорсько-

викладацького складу, кураторів академічних груп та потребує застосування 

комплексу цільових заходів для підвищення їхньої кваліфікації; забезпечення 

науково-методичної підтримки процесу методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, що вимагає розробки відповідних програм підготовки 

фахівців, створення необхідного її науково-методичного супроводу. 

Представлена система методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи адекватно відповідає змісту професійно-педагогічної 

підготовки. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [258; 445; 572; 

573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 583;584; 585; 586; 588; 590; 591; 595; 596; 597; 

601; 602; 603; 604; 609; 610; 611; 613; 617; 620; 621]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

4.1. Загальні питання організації і проведення експериментальної роботи 

 

Експериментальна перевірка гіпотези дослідження передбачала проведення 

педагогічного експерименту, як наукового методу. 

Мета експериментальної частини дослідження полягала в перевірці 

вірогідності висунутої гіпотези, установленні правомірності, дієвості 

й ефективності розробленої системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; узагальненні й інтерпретації результатів проведеного 

дослідження, об’єктивності теоретичних висновків щодо її реалізації. 

Для одержання вірогідної інформації використовувалася сукупність 

методів, які узагальнено подано в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Методи дослідження, що застосовувалися у процесі проведення 

педагогічного експерименту 

 

№ 

п/п 

Методи науково-

педагогічного 

дослідження 

Завдання дослідження 

1 2 3 

1. Педагогічне 

спостереження за 

методичною 

діяльністю 

студентів 

Систематичне комплексне вивчення особистості майбутнього 

вчителя; з’ясування зацікавленості студентів у виконанні 

методичних завдань, сформованості методичних умінь; рівнів 

сформованості компонентів методичної підготовки, динаміки 

особистісно-методичного зростання 

2. Бесіди зі 

студентами : 

індивідуальні 

й групові 

Отримання даних щодо їхніх ціннісно-професійних орієнтацій, 

індивідуально-особистісних методичних уподобань, схильностей, 

здібностей тощо; визначення перешкод щодо методичної 

самоосвіти й самовдосконалення у процесі фахової підготовки 
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Подовження таблиці 4.1 

3. Опитування Визначення мотивації студентів до професії й методичної діяльності 

  1. Які методичні знання, навички, уміння засвоєно при вивченні 

психолого-педагогічних дисципліни, методик викладання предметів, 

які вивчаються в початковій школі? 

Отримання інформації щодо рівня методичних знань, навичок, умінь, 

методичного мислення, досвіду методичної діяльності. 

2. Які методичні знання, навички, уміння хотілось би ще отримати? 

З’ясування даних щодо визначення шляхів методичної підготовки. 

3. Як я розумію методичну роботу вчителя? 

З’ясування уявлень студентів про методичну роботу освітян, 

особливості методичної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

4. Яке значення має методична робота вчителя? 

Виявлення розуміння студентами думки, що якість, результати 

навчально-виховного процесу школи залежать передусім від 

теоретичної і практичної підготовки учителя, його педагогічної 

та методичної майстерності. 

Що Ви розумієте під методичною підготовкою вчителя? Яке ваше 

ставлення до неї? З’ясування уявлень студентів про методичну 

підготовку вчителя; мотивів, які спонукають до методичного 

вдосконалення, особливості самоосвітньої діяльності вчителя. 

Виявлення їх ставлення до методичної підготовки 

4. Анкетування «Мотивація щодо опанування методичною майстерністю». 

З’ясування уявлень студентів про особистісну потребу в методичних 

знаннях, уміннях, які слід набути; пізнавальний інтерес до вивчення 

й розуміння суті методичної майстерності 

«Ваше ставлення до методичної підготовки». 

Виявлення педагогічної спрямованості. З’ясування характеру 

мотивації щодо методичної підготовки, сформованості ставлення до 

методичної роботи вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 

сформованості інтересу до методичної діяльності 

«Ставлення студентів до спецкурсів «Методична майстерність 

учителя», «Робота з батьками». 

З’ясування ставлення студентів до цих спецкурсів 

5. Метод 

експертних 

оцінок 

Визначення й уточнення основних положень методики дослідження; 

визначення критеріїв і показників, що відбивають суттєві 

характеристики складових методичної підготовки студентів 

6. Тестування: 

Різнорівневі 

дидактичні 

тести; 

Готовність 

до 

саморозвитку 

(В. Павлов) 

Визначення рівня сформованості методичних знань, їх повноти, 

наявності методичних переконань, сформованості методичного 

мислення 

Визначення рівнів готовності респондентів до саморозвитку 

 

7. Аналіз 

(методичний 

аналіз, аналіз 

продуктів 

діяльності) 

Аналіз сформованості навичок застосування методичних знань в 

різних педагогічних ситуаціях, умінь щодо виконання завдань 

методичного спрямування; рівня методичної діяльності; аналіз 

продуктів дидактико-методичної діяльності: практичних і 

лабораторних робіт, результатів педагогічної практики; конкурсних 

праць, методичних есе, педагогічних вебінарів 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 

8. Психолого-

педагогічна 

діагностика та 

самодіагностика : 

Діагностика здатності майбутнього вчителя до саморозвитку 

– Методика 

ранжирування 

(В. Маралов) 

Визначення самооцінки респондентів 

 – Шкалюван

ня (за 

діагностичною 

картою) 

Педагогічна оцінка та самооцінка готовності респондентів 

до саморозвитку та визначення рівня сформованості в них навичок 

і вмінь саморозвитку 

 – Методика 

вимірювання 

рівня 

рефлексивності 

(А. Карпов) 

З’ясування здатності здійснювати рефлексію власної методичної 

діяльності 

9. Педагогічний 

експеримент 

Перевірка ефективності розробленої системи методичної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

10. Методи 

математичної 

статистики: 

Для обробки даних, одержаних методами опитування 

й експерименту, встановлення кількісних залежностей між 

досліджуваними критеріями і явищами, перевірки вірогідності 

здобутих результатів, їх оцінки і надійності висновків, 

теоретичних узагальнень. 

– Методи 

описової 

статистики 

Табулювання, графічний вираз та кількісне оцінювання даних 

– Критерій 

Пірсона (χ2) 

Для перевірки коректності формування експериментальної 

і контрольної групи (порівняння початкового рівня їх методичної 

підготовки) 

– Порівняння 

середніх величин 

за критерієм 

Стьюдента 

Для визначення залежності позитивних змін між критеріями в ЕГ, 

підтвердження вірогідності змін за всіма показниками. 

 – коефіцієнт 

кореляції 

Пірсона (r). 

Для оцінювання ступеню залежності позитивних змін в групах за 

всіма критеріям 

 

Усі зазначені методи використовувались у комплексі, оскільки лише 

в цьому випадку є можливість більш повно, глибоко та об’єктивно вивчати 

процеси, які впливають на процес методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Дослідна робота проводилася впродовж 2012–2017 рр., експериментом було 

охоплено 624 студенти педагогічних закладів вищої освіти України (Комунальний 

заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 
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Бердянський державний педагогічний університет, Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка), що здійснюють підготовку 

вчителів початкової школи, 34 викладачі, 120 учителів початкової школи, 

200 учителів-початківців м. Харкова. Експеримент проводився у природних 

умовах педагогічного процесу, не порушуючи логіки й ходу навчально-виховного 

процесу і включав етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. 

Метою констатувального етапу педагогічного експерименту було 

розроблення педагогічного інструментарію, визначення базових навчальних 

предметів, проведення констатувальних замірів рівнів методичних знань 

майбутніх учителів початкової школи. 

На констатувальному етапі експерименту було проведено такі заходи, як:  

– формулювання наукового апарату дослідження; 

– розробка стратегії й тактики формування методичної складової 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в процесі 

навчальної та позааудиторної діяльності студентів з урахуванням варіативних 

можливостей (самоосвітня діяльність, дидактико-методична, творчо-методична, 

науково-методична, методично-рефлексивна); 

– виокремлення основних груп методичних знань, навичок, умінь, 

які мають бути сформовані в студентів-випускників; 

– аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів напряму підготовки 

«Початкова освіта», можливостей дисциплін загально педагогічного циклу 

та методик викладання предметів, які вивчаються в початковій школі з метою 

вивчення та формування в майбутніх учителів методичних умінь, визначення 

напрямів, змісту та способів методичної діяльності студентів; 

– побудова системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; 

– розробка компонентів, критеріїв, показників методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи та програми реалізації експерименту; 

– розробка анкет, підбір методики, розробка завдань для виявлення 

рівня методичної підготовки студентів; 
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– розробка спецкурсу «Методична майстерність учителя», «Робота 

з батьками» (Додаток Е, Ж); 

– розробка комплексу завдань і методики їхнього застосування для 

цілеспрямованого формування методичних умінь у студентів під час вивчення 

педагогічних дисциплін, методик викладання різних предметів, проходження 

педагогічних практик у початковій школі; 

– розробка методичних рекомендацій для проходження студентами 

другого курсу педагогічної практики «Позакласна виховна робота в школі»; 

– проектування позааудиторних заходів методичного спрямування; 

– визначення ЗВО, які будуть брати участь в експерименті 

та відповідальних осіб; вибір і формування контрольної та експериментальної 

груп, визначення початкових показників контрольної та експериментальної групи 

за визначеними критеріями методичної підготовки; порівняння їх, проведення 

вирівнювання груп за статистичними критеріями за допомогою діагностичних 

методів : бесід, спостережень, анкетування, тестування, діагностично-методичних 

завдань, аналіз навчальної документації; експертної оцінки; 

– аналіз і математична обробка результатів оцінювання початкових 

показників методичної підготовки студентів. 

На початку експерименту, було проведено пілотажне опитування 

314 студентів старших курсів і магістрів педагогічних закладів вищої освіти, 

за результатами якого переважна більшість респондентів (64,3 %) не мали чіткого 

уявлення про суть методичної роботи вчителів, визначаючи її лише як сукупність 

методів і прийомів, якими користується вчитель у підготовці та проведенні уроку. 

Майже половина опитаних характеризувалася володінням методичними знаннями 

фрагментарного характеру, несформованістю методичних умінь. Лише 22,3 % 

респондентів мали певний позитивний досвід здійснення методичної роботи 

в закладах загальної середньої освіти. 

Анкетування і тестування студентів контрольної та експериментальної груп 

з метою вимірювання рівня готовності їх до методичної підготовки 
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за визначеними в дослідженні критеріями та показниками засвідчило, що між ЕГ 

і КГ суттєвих відмінностей виявлено не було. 

З метою виявлення думки майбутніх учителів (студенти 4–5 курсів) про те, 

що слід змінити в змісті та організації їх методичної підготовки було проведено 

анкетування, результати якого засвідчили про ряд утруднень, що спонукало 

з’ясування їх причин. Так, на питання «Як Ви оцінюєте свою методичну 

підготовку до педагогічної діяльності в школі?» дали такі відповіді: достатній 

рівень – 48%, середній рівень – 27%, низький рівень – 25%. На питання: «Які 

методичні проблеми Ви хотіли б розв’язати під час навчання в ЗВО?» було 

зазначено методичні вимоги до уроку, техніку уроку, прийоми активізації 

навчальної діяльності роботи учнів на уроці, поурочне планування, проблеми 

дисципліни на уроці, диференційований контроль навчальних досягнень учнів, 

методика роботи з батьками. Серед основних утруднень було зазначено 

й організаційні проблеми, а саме: постановка мети уроку, визначення макро- 

і мікроструктури уроку; доцільність методів і засобів навчання, різноманітність 

форм організації навчальної діяльності учнів під час уроку; оптимальний темп 

навчання на уроці. 

Встановлено, що 52% майбутніх учителів при підготовці до уроку 

користуються друкованими методичними розробками вчителів, не намагаючись 

особливо їх змінювати, вважаючи їх за методичний еталон. Ті студенти (48%), 

які самостійно готували урок, спираючись тільки на методичні ідеї фахівців, 

припускалися менше методичних помилок під час його підготовки та проведення. 

Дослідженням встановлено, що найбільше утруднень у студентів, 

які проходять педагогічну практику викликає: підготовка до уроків; організація 

навчального процесу; спілкування з учнями, аналіз своєї діяльності (особливо 

аналіз і самоаналіз уроку). Переважною більшістю студентів також було 

зазначено причини їх неготовності до методичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти, що пояснюється відсутністю цілеспрямованої системи 

методичної підготовки майбутніх педагогів у ЗВО, яка є обов’язковою складової 

фахової діяльності освітян. Відповідаючи на питання, пов’язане з позначенням 
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проблемних моментів у методичній підготовці студентів, респонденти зазначили 

наступне: 

- сприйняття теоретичного знання (з області методики) як догматичного 

положення, яке використовується ними в первісному варіанті. За цієї причини 

вони не можуть змінювати, перетворювати засвоєний методичний прийом 

на практиці. Саме тому, виникають проблеми практичного використання 

отриманих теоретичних знань з методики викладання у нетрадиційній ситуації; 

- утруднення при встановленні зв’язків і залежностей між педагогічною 

та методичною підготовкою (відсутнє інтегроване знання, яке і має стати 

методичним); 

- сформованість педагогічних стереотипів під час вивчення дисциплін 

із методик викладання, від яких студенту складно позбутися; 

- невідповідність теорії та практики, саме тому відбувається розрив між 

методичними знаннями вивченими у ЗВО і тим, як організовує методичну роботу 

учитель початкової школи; 

- не можуть поставитися до своєї діяльності до як об’єкту аналізу: 

утрудняються аналізувати, «вибудовувати, перебудовувати свою діяльність». 

Аналіз отриманих результатів анкетування випускників педагогічних ЗВО 

(учителів-початківців – 200 осіб), щодо їх методичної підготовки також засвідчив 

недостатній рівень знань, навичок і вмінь методичної діяльності респондентів, 

що не відповідає їх реальним потребам у вирішенні практичних методичних 

завдань сучасного загальноосвітнього навчального закладу. Переважною 

більшістю респондентів причиною недостатнього рівня їх методичної підготовки 

до здійснення методичної роботи у закладі загальної середньої освіти, 

яка є обов’язковою складової фахової діяльності освітян, було зазначено 

недостатню їх методичну підготовленість під час навчання в педагогічному ЗВО. 

З метою надання методичної підтримки молодим учителям щодо 

їх методичного зростання дисертантом упродовж дослідження було розроблено 

та впроваджено серію семінарів дидактико-методичного спрямування за темами: 

«Методика і техніка уроку», «Нестандартні уроки», «Сучасні вимоги до уроку», 
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«Дидактична модель уроку на основі діяльнісного підходу до навчання», 

«Диференційований підхід до навчання школярів», «Педагогічна рефлексія», 

«Педагогічна толерантність», «Методика роботи з батьками», «Науково-

методична робота як провідний чинник професійного становлення вчителя», 

«Контроль навчальних досягнень учнів як дидактичний засіб управління 

навчанням», які складалися з теоретичної і практично-методичної частин, 

рефлексивного підсумку, індивідуальних і групових форм організації методичної 

діяльності. 

З метою визначення найбільш оптимальних та ефективних способів, форм 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, її змісту, 

за допомогою опитувань, анкетувань, групових та індивідуальних бесід було 

встановлено, що найбільш оптимальними та ефективними способами та формами 

методичної підготовки учителів респонденти зазначили такі: проведення науково-

методичних тематичних семінарів (36% досвідчених учителів і 53% учителів-

початківців); участь у засіданні шкіл передового педагогічного досвіду, 

професійного зростання й професійної майстерності, постійно діючих семінарів 

із методичної проблеми майстер-класів, творчих зустрічей з учителями-

практиками, круглих столів з молодими учителями (52% досвідчених учителів 

і 65% учителів-початківців); використання активних та інтерактивних методів 

ознайомлення з інноваціями (32% досвідчених вчителів початкової школи 

та 60% учителів-початківців); спеціальна організація дослідно-методичної роботи 

(24% досвідчених вчителів початкової школи та 25% учителів-початківців); 

відвідування та аналіз відкритих уроків (72% і 88% учителів-початківців); 

постановка цільових завдань на проходження педагогічних практик (48% і 53% 

учителів-початківців); заняття в школі молодого учителя (80% і 77% учителів-

початківців); самоосвіта (72% досвідчених вчителів і 50% учителів-початківців). 

Важливими напрямами методичної підготовці майбутні вчителі зазначили : 

формування власної методичної позиції у виборі змісту, способів навчання дітей 

(72,9% респондентів); формування загальних і спеціальних знань і умінь, 

спрямованих на успішну організацію вивчення дітьми навчального предмета 
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(85,5%); створення власного методичного досвіду практичної діяльності (43,5%); 

вивчення педагогічних інновацій (48%); включення майбутніх учителів 

у педагогічне дослідження в процесі вивчення методик викладання різних 

предметів, які вивчаються в початковій школі (15%). Однак, низький відсоток, 

на нашу думку, обумовлений тим, що студенти не залучені до методичного 

дослідження з методик викладання як способу відкриття власного методичного 

знання і вибору методичних засобів в організації уроку. 

На жаль, респондентами не зазначено про необхідність формування 

в студентів способів організації спільної діяльності дітей на уроці, 

співробітництва, що може виступати предметом методичної підготовки, про 

важливість формування умінь здійснювати методичну рефлексію. 

Отже, вивчення практичного стану проблеми підготовки майбутніх учителів 

у педагогічних ЗВО до методичної роботи в закладах загальної середньої освіти 

засвідчило про недостатній рівень знань, навичок і вмінь науково-методичної 

діяльності респондентів-початківців, що не відповідає їх реальним потребам 

у вирішенні практичних завдань сучасного закладу загальної середньої освіти. 

У ході констатувального етапу експерименту, на основі порівняльного 

аналізу результатів проведеного дослідження, виявлено фактори стимулювання 

позитивної мотивації студентів щодо методичної підготовки і діяльності, а саме: 

потреба бути професіоналом своєї справи, прагнення оновлювати методичні 

знання, збагачувати методичний досвід, бажання бути обізнаним із методичними 

інноваціями тощо. 

На контстатувальному етапі розроблено стратегію і тактику методичної 

підготовки в процесі навчальної аудиторної  та позааудиторної діяльності 

студентів з урахуванням варіативних можливостей (самоосвітня діяльність, 

методична діяльність: дидактико-методична, творчо-методична, науково-

методична, методично-рефлексивна); виокремлено основні групи методичних 

знань, умінь, які мають бути сформовані в студентів-випускників; проаналізовано 

навчальні плани підготовки бакалаврів напряму підготовки «Початкова освіта». 

Із огляду на отримані й проаналізовані результати виникала потреба в дослідно-



238 

експериментальному навчанні із впровадженням розробленої системи методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, для подальшого опанування 

ними методичною майстерністю для прискореного професійного становлення. 

Метою формувального етапу педагогічного експерименту була практична 

перевірка ефективності розробленої системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, аналіз якісних і кількісних її показників 

у контрольній і експериментальній групах. Вибірку становили контрольна група 

КГ (314 осіб), де педагогічний процес здійснювався за навчальними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України та експериментальна 

група ЕГ (310 осіб), у якій упроваджувалася розроблена науково-методична 

система, яка передбачала реалізацію етапів: мотиваційно-орієнтаційного, 

змістово-практичного, контрольно-коригувального, на яких впроваджувалися 

різні види методичної діяльності студентів, способи формування методичної 

компетентності, застосовувалися доцільні засоби діагностики. 

У експериментальній групі студентів дотримувались розробленої методики. 

Експериментальну роботу здійснювали в процесі вивчання студентами 

педагогічних курсів та основ наук різних галузей із методиками їх викладання. 

На змістово-практичному етапі відбувалося формування всіх 

компонентів методичної підготовки студентів. Так, засвоєнню сукупності 

методичних знань (загальнопедагогічних, предметно-методичних, технолого-

методичних знань, знань про педагогічний менеджмент) сприяло вивчення 

дисциплін психолого-педагогічного («Психологія» (І–ІІ курс), «Педагогічна 

психологія» (ІV курс), «Педагогіка» (І–ІV курси), «Методика виховної роботи» 

(І курс), «Історія педагогіки» (ІV курс), «Вступ до педагогічної професії» (І курс), 

«Основи педагогічної майстерності» (ІІІ курс)) та основ наук із методикою 

їх викладання («Основи природознавства з методикою викладання» (І–ІІ курси), 

«Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою викладання» (ІІ–

ІV курси), «Методика викладання української мови» (І–ІІІ курси), «Нові 

інформаційні технології, ТЗН та методика викладання інформатики» (ІІ–ІV 

курси), «Теорія і методика фізичного виховання» (ІІ–ІІІ курси)). Значна увага 
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приділялася самостійній роботі студентів, орієнтованій на опанування 

методичними знаннями. 

У межах навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою 

викладання» розроблено навчально-методичний комплекс, який містить 

методичні матеріали до виконання лабораторних і практичних завдань, 

самостійної роботи, додатки методичного спрямування). 

Для формування методичних умінь під час проходження педагогічної 

практики «Позакласна виховна робота в школі» було укладено методичні 

рекомендації, у яких розкривається її зміст, методика організації й проведення, 

пропонуються конкретні – психолого-педагогічні та методичні матеріали, 

що можуть бути використані з метою підготовки, проведення та аналізу різних 

видів практико-методичної діяльності майбутніх вчителів [588]. 

Формуванню ціннісного ставлення студентів експериментальної групи 

до професійної методичної діяльності, розвитку потреби в методичних знаннях 

і вміннях сприяло впровадження позааудиторних заходів методичного змісту. 

Програму експерименту було спрямовано на озброєння студентів міцними 

методичними знаннями й уміннями, розвитку в них методичної компетентності. 

Цього домагалися шляхом моделювання в навчальному процесі ситуацій, 

які вимагали від майбутніх учителів початкових класів дій у ситуаціях, подібних 

до шкільного життя, проведення ділових ігор, колективних обговорювань 

нетипових ситуацій тощо. 

У ході цього етапу дослідницької роботи здійснювався проміжний контроль 

щодо вияву рівня опанування майбутніми вчителями початкової школи 

методичними знаннями, уміннями, необхідними для формування в них 

методичної компетентності та реалізації в практичній діяльності досвіду 

методичної діяльності. На основі експериментальних даних виявлено 

найсприятливіші умови реалізації системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту виявлялася динаміка 

рівнів методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
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за розробленими критеріями й показниками, порівнювалися й аналізувалися 

отримані результати в експериментальній і контрольній групах, було 

сформульовано висновки дослідження щодо ефективності розробленої методики. 

 

 

4.2. Реалізація системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи 

 

У розділі розкрито процес реалізації системи методичної підготовки 

майбутніх учителів, який здійснювався в ході підготовчого, мотиваційно-

орієнтаційного, змістово-практичного, контрольно-коригувального етапів. 

На підготовчому етапі було визначено об’єкт і предмет дослідження, мету, 

завдання, напрями та засоби методичної підготовки майбутніх учителів, підходи 

і принципи до створення відповідної системи. 

Підготовчий етап спрямовувався на проектування і розробку науково-

методичного забезпечення процесу методичної підготовки, а саме: 

– унесення змін і коригування навчальних програм, модифікація 

теоретичного та практичного складника дисциплін психолого-педагогічного 

(«Психологія», «Педагогічна психологія», «Педагогіка», «Методика виховної 

роботи», «Історія педагогіки», «Вступ до педагогічної професії», «Основи 

педагогічної майстерності») та основ наук із методиками їх викладання 

(«Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою викладання», 

«Основи природознавства з методикою викладання», «Методика викладання 

української мови», «Нові інформаційні технології, ТЗН та методика викладання 

інформатики», «Теорія і методика фізичного виховання») циклів – уведення 

методичної термінології (методична підготовка, методична діяльність, методична 

рефлексія, методичне мислення, досвід методичної роботи, методичні знання, 

методичні вміння тощо), наповнення практичних і семінарських занять змістом 

методичної діяльності, розробка методичних завдань для самостійної роботи 

студентів, підготовка навчально-методичного забезпечення до занять, 
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інструктивно-методичних вказівок до проведення лабораторно-практичних 

та семінарських занять, комплексних завдань для поточного, тематичного 

й підсумкового контролю та самоконтролю, визначення тем курсових 

і дипломних робіт;  

– створення авторських навчальних програм спецкурсів «Методична 

майстерність учителя» та «Робота з батьками», спрямованих на інтеграцію 

загально-дидактичних і спеціальних методичних знань, що передбачало 

виключення повторів навчальної інформації, яку студенти отримували під час 

вивчення предметів психолого-педагогічного циклу та циклу основ наук 

із методиками їх викладання; 

– оновлення змісту навчальної програми курсу «Основи природознавства 

з методикою викладання» та створення на цій основі змістовно-логічної 

технологічної карти для підготовки уроків із природознавства; 

– розробка навчально-методичних посібників «Активні та інтерактивні 

моделі навчання і виховання» та «Комплекс навчально-дослідницьких 

і самостійних завдань із методики викладання природознавства», 

що спрямовувало діяльність студентів на методичну співпрацю, сприяло 

самостійному здобуванню методичних знань, формуванню методичного 

мислення; 

– укладання методичних рекомендацій «Форми організації освітнього 

процесу та види навчальних занять: методика підготовки та проведення», 

орієнтованих на реалізацію співтворчості викладачів і студентів, та «Педагогічна 

практика з позакласної виховної роботи в школі», що відбиває специфіку 

методичної діяльності вчителя з підготовки та методики проведення різних 

виховних заходів у початковій школі; 

– планування й розробка системи різноманітних позааудиторних заходів 

методичного спрямування (методичні семінари, дискусії, дебати, круглі столи, 

зустрічі, студії, педагогічні подорожі тощо), погодження їх із кафедрами, 

кураторами та деканатами. 
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Спираючись на можливості навчальних дисциплін щодо методичної 

складової, було проналізовано й розроблено нанавчально-методичне забезпечення 

для реалізації системи методичної підготовки в процесі викладання зазначених 

у попередньому параграфі (4.1) навчальних дисциплін, ураховуючи зміст 

нормативних документів – навчальних планів, програм навчальних дисциплін 

та спеціальних навчально-методичних матеріалів, які є носіями змісту освіти і 

базою для планування та наукової організації навчання у ЗВО, оскільки 

спрямовані на розвязання головних питань змісту підготовки фахівців. 

Аналіз навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової школи 

свідчить про те, що основу методичної підготовки забезпечують цикли дисциплін 

загальнопрофесійної підготовки, професійно орієнтованих дисциплін 

із методиками викладання та дисципліни вільного вибору студентів, проектування 

змісту яких відкриває широкі можливості для формування методичних знань, 

умінь. 

Проаналізуємо можливості окремих дисциплін означених циклів, які різною 

мірою впливають на процес методичної підготовки студентів. Упровадження 

методичного компонента до змісту навчальних дисциплін передбачало 

визначення блоків методичних знань, умінь, створення системи понятійно-

термінологічного апарату, які на світоглядному, методологічному, теоретичному 

та практичному рівнях найбільш повно відбивали методичні аспекти методичної 

підготовки. 

Переконані, що великі можливості актуалізувати інтерес майбутніх учителів 

до широкого кола освітянсько-методичних проблем надають, у першу чергу, 

педагогічні та психологічні дисципліни, оскільки підхід до методичної діяльності 

розглядається в дослідженні з позиції важливості психолого-педагогічних 

дисциплін у методичному становленні майбутнього вчителя як особистості. 

Цілком зрозуміло, що якісна методична підготовка майбутнього вчителя 

неможлива без знань й умінь з курсу «Психологія», який розкриває вікові 

особливості молодшого школяра, на що має спиратися вчитель у процесі 

педагогічної діяльності, сприяє формуванню особистості вчителя, педагогічних 
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(методичних) переконань і мислення щодо важливості й необхідності методичної 

підготовки, здійснення аналізу і самоаналізу, засвоєнню алгоритму аргументації 

своєї педагогічної думки, формулюванню висновків про власну професійну 

діяльність. 

Так, курс «Педагогічна психологія» сприяє отриманню й розвитку знань 

з психології навчання й виховання, педагогічної діяльності [498; 539], забезпечує 

формування в майбутнього вчителя умінь визначати особливості організації 

та управління навчальною діяльністю учнів, ураховувати психологічні основи 

діяльності педагога (свідомо враховувати систему принципів, правил, 

психологічних основ конкретних методів навчання, виховання й розвитку, 

прийомів педагогічної діяльності) та цілеспрямованого здійснення педагогічного 

процесу; педагогічної рефлексії та на її основі вдосконалювати навчально-

виховний процес, власну методичну діяльність. 

Важливого значення для методичної підготовки майбутнього вчителя 

набуває курс «Історія педагогіки», який сприяє ознайомленню студентів 

з історико-педагогічними аспектами розвитку педагогічної думки, опанування 

яких дозволяє зрозуміти ґенезу основних педагогічних категорій, їх діалектику, 

усвідомити історичні й соціальні закономірності розвитку освіти й педагогічних 

ідей. 

Вивчення історичного досвіду педагогічного минулого сприяє зростанню 

інтересу майбутніх педагогів до вчительської професії, наслідування кращих 

освітянських традицій, спрямовує на системне опанування методичним 

надбанням минулого щодо змісту й форм методичної роботи освітян та перегляд 

наявних форм, методів та підходів із методичної підготовки вчителів у закладах 

вищої педагогічної освіти. Історико-педагогічні надбання слугують орієнтиром 

для професійно-методичної підготовки майбутніх учителів, є засадою для 

створення на їх основі системи методичної підготовки майбутніх учителів 

у закладі вищої педагогічної освіти. 

Виходячи з того, що «Педагогіка», як навчальна дисципліна, має за мету 

опанування студентами основами педагогічних знань та успішне застосування 
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їх на практиці, сприяє формуванню в майбутніх учителів педагогічної 

спрямованості мислення, покликана озброювати методикою організації 

педагогічного процесу, формувати первісні навички професійної діяльності, 

то можливості педагогіки щодо методичної складової полягають в отриманні 

знань про суть поняття «методика», «методика викладання», «методична робота 

вчителя», «методична робота закладу загальної середньої освіти», їх можливості, 

сутність, рушійні сили, закономірності та принципи; структуру основні сучасні 

тенденції удосконалення організаційних форм; зміст державних документів про 

освіту в Україні, актуальні проблеми оновлення і подальшого розвитку методики 

навчання й виховання в Україні; зв’язок педагогіки з методичною підготовкою 

вчителя. 

За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти: виявляти, 

характеризувати та пояснювати педагогічні факти, явища і процеси; самостійно 

поповнювати педагогічні знання; теоретично обґрунтовано характеризувати 

й пояснювати різні педагогічні ситуації, відокремлюючи в них педагогічні задачі; 

користуватися алгоритмом рішення педагогічних ситуацій; орієнтуватися 

в закономірностях навчання й виховання та використовувати принципи процесу 

навчання й виховання (випливають із закономірностей, визначають зміст, 

організаційні форми та методи навчальної роботи) з метою організації 

й ефективного проведення дидактичного і виховного процесу; планувати 

педагогічну діяльність, визначати мету та завдання навчання й виховання, а також 

близьких, середніх і далеких освітніх перспектив; використовувати на практиці 

основні форми навчання й виховання учнів, відповідні методи і засоби, 

оптимально поєднувати їх у конкретній педагогічній ситуації; організовувати 

учнів (колектив) на виконання необхідних теоретичних і практичних завдань; 

ефективно керувати діяльністю й спілкуванням учнів у колективі; забезпечувати 

демократичний, гуманістичний стиль педагогічної взаємодії; аналізувати 

педагогічний процес, результати освіти, навчання й виховання, вивчати учнів 

і учнівський колектив, колектив їх батьків; з’ясовувати причини неуспішності 

та недоліків у поведінці учнів, планувати ефективні заходи, спрямовані 
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на їх усунення; упроваджувати первинні навички педагогічної рефлексії 

(користуватися елементарними навичками аналізу й самооцінки) навчально-

виховних і проблемних педагогічних ситуацій. 

Крім вищезазначених умінь, майбутні вчителі мають формувати практичні 

вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах педагогічної 

та методичної діяльності (здійснювати педагогічне дослідження, самоосвіту, 

творчо використовувати на практиці нові досягнення педагогічної науки, 

передового педагогічного досвіду). 

Методичні можливості має курс «Вступ до педагогічної професії» («Вступ 

до спеціальності», «Вступ до фаху»), який передбачає теоретичне та практичне 

опанування студентами основ педагогічної професії, особливостями педагогічної 

діяльності вчителя, його професіоналізму, розкриває значення циклу психолого-

педагогічних дисциплін і сприяє свідомому й активному їх включенню 

до самостійної навчальної, наукової, методичної діяльності; пробудженню 

інтересу студентів до педагогічної теорії та практики, методичної роботи освітян, 

формує установку на опанування студентами професійними та методичними 

знаннями, необхідними для педагогічної діяльності, потребу до професійного 

розвитку, що може бути реалізовано за умови розуміння особливостей майбутньої 

професії та самоорганізації педагогічної діяльності. 

Завдання курсу полягає в формуванні загального уявлення про структуру, 

зміст, специфіку майбутньої педагогічної професії; раціональні форми й методи 

самостійної роботи студентів з опанування спеціальністю; засвоєнні змісту 

педагогічної діяльності, її суспільного значення, опануванні знаннями, навичками 

й уміннями для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності. 

У процесі вивчення курсу важливим є зосередити увагу студентів на засвоєнні 

знань із таких питань: педагогічна діяльність, педагогічна культура, методична 

культура, методична компетентність, методична діяльність, функції вчителя, 

вимоги до його особистості, основи самоорганізації майбутнього вчителя, ролі 

самовиховання в системі його підготовки та становлення. 
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За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти: продуктивно 

й самостійно працювати, успішно займатися самоосвітою; складати програму 

професійного самовдосконалення; виявляти власні педагогічні здібності; брати 

участь в обговоренні та розв’язанні педагогічних ситуацій та задач, створювати 

власний імідж майбутнього педагога; організовувати свою діяльність, виходячи 

з мети та способів її досягнення; оцінювати та коригувати власну діяльність; 

нести відповідальність за результати своєї роботи; виконувати пошук інформації, 

яка необхідна для виконання професійних задач; використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в професійній діяльності; самостійно визначати задачі 

професійного й особистого розвитку, планувати зміст, форми й засоби 

підвищення фахового рівня. 

Для ефективного здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладі 

загальної середньої освіти не достатньо опанувати знаннями, навичками 

та вміннями з фахових дисциплін. Розвинути педагогічні задатки й здібності, 

професійні якості й уміння допомагає курс «Основи педагогічної майстерності», 

спрямований на формування власного стилю педагогічної (методичної) 

діяльності, складання та реалізацію програми з розвитку та саморозвитку як основ 

методичного самовдосконалення. 

Мета навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності» полягає 

в сприянні розумінню студентами педагогічної майстерності як комплексу 

властивостей особистості вчителя, що забезпечує високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності на рефлексивній основі [169] і реалізується через 

виконання таких завдань: формування в майбутніх учителів потреб професійно 

саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно виявляти свій 

індивідуальний методичний потенціал, творчо його реалізовувати в професійній 

діяльності з метою забезпечення високого результату; ознайомлення майбутніх 

вчителів з напрямками цілеспрямованого професійно-творчого методичного 

вдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів 

і впровадження досягнень педагогічної науки як шляху до методичної 

майстерності. 
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У процесі засвоєння основ педагогічної майстерності студенти мають 

знати: суть поняття «педагогічна творчість», «педагогічна майстерність», 

«методична культура» та їх складові елементи; складові компоненти моделі 

педагога-майстра; основні напрями педагогічної творчості, передовий 

педагогічний досвід вчителів-новаторів; стратегії педагогічної взаємодії; 

особливості самоорганізації вчителя до роботи; основи рефлексивної культури 

педагога та усвідомлювати педагогічну (методичну) діяльність як рефлексивне 

керівництво навчально-виховним процесом. 

За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти: керувати 

власним емоційним станом та поведінкою; використовувати інтерактивні методи 

та прийоми взаємодії з особистістю та колективом; проводити особистісну, 

професійну та учнівську рефлексію; упроваджувати уроки за технологією 

співробітництва, інтерактивної взаємодії; вивчати, аналізувати та систематизувати 

передовий педагогічний досвід із метою організації власної самоосвітньої 

діяльності. 

Дисципліна «Методика виховної роботи» передує першій педагогічній 

практиці студентів «Виховна робота в школі». Метою курсу є сприяння розвитку 

методичного мислення, залучення до творчого пошуку, формування прагнення 

майбутніх учителів початкової школи підвищувати методичну майстерність. 

Зміст програми дисципліни орієнтований на теоретичну і практичну методичну 

підготовку майбутніх учителів початкової ланки освіти, надає можливості для 

професійної мотивації, творчого використання вмінь, необхідних для здійснення 

ефективної методичної діяльності, формування методичної майстерності вчителя 

в  педагогічній взаємодії. 

Отже, зазначені вище дисципліни забезпечують майбутньому вчителю 

науково-методичну підготовку для реалізації основних завдань навчально-

виховного процесу в початковій школі, мотивують його до свідомого розуміння 

важливості методичної діяльності вчителя, адже якість і результати педагогічного 

процесу залежать, насамперед, від психолого-педагогічної теоретичної підготовки 

та методичної майстерності учителя. 
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На наше переконання, робота з корекції програм психолого-педагогічного 

циклу має безпосереднє значення для методично-практичної підготовки 

майбутніх учителів. Однак, кожен із зазначених навчальних предметів, 

не забезпечує належного рівня до відповідної практичної методичної діяльності, 

не в змозі в повному обсязі забезпечити необхідну якість підготовки [576; 577; 

578; 611]. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що методична 

підготовка майбутніх учителів у педагогічному ЗВО є багатогранною системою, 

яка інтегрує зміст психолого-педагогічної, спеціально-наукової, науково-

методичної та професійно-практичної підготовки. Саме тому, значну увагу 

необхідно приділяти пошуку ефективних шляхів та умов створення інтегративних 

навчальних дисциплін. У зв’язку з цим, одним із основних завдань методичної 

підготовки студентів було забезпечення повноти, інтеграції, узагальнення 

методичних знань, умінь, зведення їх у методичну систему. 

Під час дослідження система цілеспрямованої методичної підготовки 

майбутніх учителів передбачала впровадження дисциплін, які можна визначити як 

інтегровані, оскільки передбачали інтеграцію теорії і практики методичної 

підготовки двох або більше предметів. Отже, проблема інтеграції максимально 

вирішувалася через зміст розроблених програм спецкурсів «Методична 

майстерність учителя» та «Робота з батьками», які синтезують психолого-

педагогічні, фахові знання, навички, уміння з методик викладання різних 

предметів та основ педагогічної майстерності та передбачають виключення 

повторів навчальної інформації, яку студенти засвоїли під час вивчення предметів 

педагогічного циклу. Саме тому за основним дидактичним навантаженням 

спецкурси було визначено як узагальнювальні, максимально спрямовані 

на методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Функцію 

узагальнення вони виконували повною мірою, якщо на момент їх вивчення 

студент опановував максимальною кількістю методичних знань, які необхідно 

узагальнити. 
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Відповідно до місця в навчально-виховному процесі, зазначені спецкурси 

впроваджувалися на завершальному етапі здобуття освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавр, магістр. Розроблені авторські навчальні програми, мали певну 

структуру, компоненти змісту методичної підготовки вчителя. Цілі, завдання 

та зміст зазначених спецкурсів були спрямовані на розширення методичних знань 

і вмінь, розвиток дослідницьких навичок, що сприяють здійсненню творчих 

методичних задумів. До основних завдань спецкурсів можна віднести: розвиток 

інтересу до теоретико-методичних проблем, формування системи методичних 

знань і вмінь, методичного мислення, стимулювання досліджень в галузі 

методичної роботи вчителів, роботи з батьками, створення умов для активної 

участі в інноваційній педагогічній діяльності тощо. 

Так, курс «Методична майстерність учителя» характеризується 

узагальненістю та універсальністю, що сприяє підвищенню ефективності 

методичної підготовки, формуванню методичної творчості, дає змогу залучати 

студентів до вивчення основ методичної роботи вчителів, спрямований 

на забезпечення цілісної методичної підготовки на процесуальному 

та результативному рівнях та розвиток методичної майстерності майбутнього 

вчителя. Зміст курсу відігравав важливу роль у розв’язанні навчально-методичних 

завдань, що запобігав виникненню методичних труднощів та можливу втрату 

через це інтересу до методичної роботи освітян, самоосвітньої науково-

методичної діяльності, сприяв формуванню методичного мислення та переконань, 

методичної компетентності (Додаток Е) [596; 613]. 

Важливість упровадження курсу «Методична майстерність учителя» 

полягала у засвоєнні студентами системи наукових знань про методичну 

діяльність, умінь використовувати їх як інструмент професійного мислення, 

у формуванні стійкого бажання й прагнення професійно займатися цією 

діяльністю. 

Як і будь-яка навчальна дисципліна, курс вимагав навчально-методичного 

обґрунтування, визначення мети, завдань, переліку основних знань і вмінь, якими 

повинні оволодіти студенти [613, с. 180–184]. 
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Вихідними концептуальними положеннями при розробці курсу «Методична 

майстерність учителя» стали: розуміння методичної майстерності як особливої 

якості педагогічної діяльності в процесуальному та результативному аспектах; 

розгляд її не тільки як важливої умови професійної підготовки вчителя, 

а й як одного із системотворчих чинників, що охоплює процеси багаторівневої, 

багатоаспектної та багатоякісної інтеграції професійної підготовки вчителя 

в системі безперервної педагогічної освіти [613, с. 180–184]. 

Програма дисципліни «Методична майстерність» включає такі змістові 

модулі й навчальні теми: «Методична підготовка вчителя як складова його 

професійної діяльності» («Історико-гносеологічні й методологічні засади 

методичної підготовки учителів та проблеми методичної підготовки майбутніх 

учителів у педагогічній теорії та практиці; «Поняття про методичну роботу, 

майстерність та творчість учителя як складові його професійної діяльності», 

«Самоосвітня діяльність учителя» (Поняття про школу молодого вчителя, її мета 

та завдання, основні напрями й форми навчально-методичної роботи діяльності. 

Структура методичної служби. Результати самоосвітньої науково-методичної 

діяльності вчителя); «Науково-методична діяльність учителя в освітньо-

методичному середовищі загальноосвітнього навчального закладу як умова 

формування методичної майстерності особистості молодого вчителя» (Система 

науково-методичної роботи загальноосвітнього. Освітні інновації та інноваційні 

проекти в Україні. Урок як форма підвищення методичної майстерності вчителя). 

Важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи є підготовка до роботи з батьками. Однак в умовах 

модернізаційних змін у початковій ланці освіти (реалізація принципів 

демократизації та гуманізації педагогічного процесу, концепції «Нова українська 

школа» (у якій наголошується на зростанні ролі та місця сім’ї у вирішенні завдань 

щодо створення умов для всебічного розвитку особистості дитини, підвищення 

вимог до рівня її вихованості, компетентності) робота з батьками вимагає 

вдосконалення і потребує якісно нової підготовки вчителя, який спроможний 

успішно здійснювати цей напрям роботи. 
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Для формування досвіду успішної діяльності майбутніх учителів з батьками 

учнів доцільним було впровадження курсу «Робота з батьками», програма якого 

базується на знаннях теорії виховання, містить кращі досягнення педагогіки, 

психології, основ педагогічної майстерності. Упровадження дисципліни «Робота 

з батьками» пов’язано з тим, що в ході опитування вчителів-початківців 

(випускників педагогічних ЗВО) і студентів випускних курсів було з’ясовано, що 

їм не вистачає знань, навичок, умінь щодо методики роботи з батьками учнів. Як 

свідчить результати анкетування, проведеного серед студентів факультету 

початкової освіти, на питання «Чи готові ви до роботи з батьками?» позитивну 

відповідь дали лише 12 % студентів, що, звісно, викликає хвилювання про 

їх підготовку до важливого напряму роботи вчителя. 

Мета вивчення дисципліни полягає в методичній підготовці майбутніх 

педагогів до роботи з батьками школярів, озброєнні студентів відповідними 

знаннями про методи педагогічного впливу на успіх виховання дітей в сім’ї; 

методику сімейного виховання та педагогічну допомогу родині; організацію 

співпраці вчителя з батьками; форми й методи роботи вчителя із сім’єю школяра; 

методику формування педагогічної культури в батьків, методику організації 

та проведення батьківських зборів, педагогічних практикумів, нетрадиційних 

форм роботи з батьками, «університету педагогічних знань» тощо [595]. Програма 

курсу «Робота з батьками» включає такі теми методичного спрямування: 

«Методика організації співпраці вчителя з батьками», «Методика організації 

та проведення батьківських зборів, педагогічних практикумів», «Методика 

нетрадиційних форм роботи з батьками», «Методика організації та проведення 

«університету педагогічних знань» тощо, що передбачає аналіз сучасних проблем 

методики роботи вчителя з батьками та планування шляхів їх розв’язання 

(Додаток Ж). 

Курс сприяв розвитку в студентів умінь методичного спрямування: аналіз 

проблем сімейного виховання школярів і надбань видатних педагогів з проблем 

сімейного виховання й батьківського авторитету; висловлювання власних 

суджень, дискутування; використання доцільних прийомів, методів і засобів 
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педагогічної освіти батьків учнів; методику підготовки та проведення 

батьківських зборів та інших форм. 

Слід зазначити, що підготовка майбутніх учителів у педагогічних ЗВО, що 

існує, на жаль, не забезпечує повною мірою їхньої готовності до ефективної 

роботи з батьками молодших учнів, до розв’язання нетипових проблем, 

які виникають у процесі формування психолого-педагогічної культури батьків. 

Не зважаючи на те, що виховання дітей є серйозним і важливим обов’язком 

батьків, які, як правило, до нього не готові, оскільки їх ніхто ніколи цього 

не навчав, у цьому контексті освітня установа не може перекласти всю 

відповідальність за виховання дітей на сім’ю, відмовитися від роботи з батьками. 

Проблема готовності студентів до роботи з батьками не часто є предметом 

спеціального вивчення в педагогічних навчальних закладах, хоча 

на її актуальність і слабку розробленість вказують у своїх психолого-педагогічних 

дослідженнях науковці О. Антипова, В. Вершинін, О. Гончарук, С. Корнієнко, 

О. Кочерга та ін. Із огляду на недостатню теоретичну розробку проблеми 

підготовки студентів до роботи з батьками та її практичну значущість, 

пропонуємо один із способів її розв’язання. 

На наше переконання, розв’язання цих задач вимагає більш якісної 

підготовки фахівців, яким належить опанувати методикою роботи з батьками як 

невід’ємним компонентом професійної майстерності вчителя. Підготовки 

студентів до роботи з батьками вимагає: а) усвідомлення студентами значущості 

роботи з батьками школярів на рівні переконання; б) наявність у майбутніх 

учителів динамічної системи спеціальних знань, умінь і навичок роботи 

з батьками школярів; в) диференціація засобів педагогічного впливу на процес 

методичної підготовки до роботи з батьками відповідно до досягнутого рівня 

майбутнього вчителя; г) включення студентів у роботу з батьками учнів під час 

проходження різних видів педагогічної практики [13; 72; 96; 227; 228; 235]. 

Отже, система підготовки студентів педагогічного ЗВО до роботи 

з батьками учнів має на меті надати майбутнім учителям систематизовані знання 

про методику організації такої роботи, виконувала свої специфічні методичні 
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функції в органічній єдності й узаємодії. Спецкурс передбачав упровадження 

інтерактивних лекцій і семінарських та практичних занять у формі методичних 

тренінгів, рольових педагогічних ігор, а також навчально-дослідну і пошукову 

роботу, проектування та моделювання форм роботи з батьками учнів. 

Моделювання типових педагогічних ситуацій у процесі підготовки майбутнього 

вчителя, проектування способів дій у них, їх аналіз. Програвання запропонованих 

ситуацій дозволяє студентам заздалегідь, до проходження педагогічної практики 

в школі, синтезувати методичні знання і використовувати їх для формування 

вмінь самостійного розв’язання практичних (методичних) завдань у роботі 

з батьками школярів [258; 611]. 

Таким чином, розробка та практична реалізація навчальних програм 

зазначених спекурсів із поглибленим методичним змістом сприяли послідовній 

і систематичній роботі з методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. На наше переконання, навчальні дисципліни «Робота з батьками» 

і «Методична майстерність учителя» є важливою ланкою системи методичної 

підготовки вчителя нової генерації, що забезпечує їх прискорене професійне 

становлення, спроможність повсякденної здійснювати методичну роботу, 

вдосконалювати свої гностичні, проективні, організаторсько-виконавські, творчо-

рефлексивні вміння. 

У процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу 

впроваджувалися активні та інтерактивних методи, в основі яких: діалогічне 

та полілогічне спілкування, як між студентами, так і між викладачем із 

студентами, у процесі спілкування розвивалися комунікативні здатності і 

методичне мислення; уміння розв’язувати методичні проблеми колективно тощо. 

Основною перевагою цих методів над традиційними було те, що вони дозволяли 

майбутнім учителям займати активну позицію, що сприяло швидшому засвоєнню 

знань, ефективному проходженню педагогічної практики. Інтерактивне навчання 

передбачало впровадження групових і парних форм організації діяльності 

майбутніх учителів. Впровадженню цих методів сприяли такі засоби навчання, як: 

підручники, мультимедійні засоби (презентації  Microsoft PowerPoint, тематичні 
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відеоролики), інформаційні ресурси комп’ютерної мережі Internet, періодичні 

видання, порівняльні та систематизуючи таблиці, узагальнювальні схеми, 

завдання на аналіз, синтез, класифікацію, аргументацію), робочі зошити 

з дидактики тощо. 

Серед циклу дисциплін професійної теоретичної і практичної підготовки 

великого значення набувають курси основ наук з методиками їх викладання. 

(«Основи природознавства з методикою викладання», «Теоретичні основи 

початкового курсу математики з методикою викладання», «Методика викладання 

української мови», «Нові інформаційні технології, ТЗН та методика викладання 

інформатики», «Теорія і методика фізичного виховання»), які давали можливість 

формувати й розвивати як професійні якості, так і особистість майбутнього 

вчителя, здатного сприяти свідомому й міцному засвоєнню учнями системи знань, 

навичок і умінь; забезпечувати опанування студентами основами методики, 

змістом й особливостями шкільних програм, підручників з різних предметів 

початкової школи, можливостей використання інформаційних технологій 

у навчальному процесі та методик проведення позашкільної і позакласної роботи. 

Так, ефективним засобом навчання, під час вивчення «Основ 

природознавства з методикою викладання», був дидактико-методичний 

«Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань з методики 

викладання природознавства» (КНДС). У процесі його розробки виходили з того, 

що система завдань і запитань будувалася відповідно структури й логіки 

навчального матеріалу програми дисципліни, між завданнями встановлювалась 

співпідпорядкованість, що стосувалося як власне змісту матеріалу, так і загально 

навчальних й загальнометодичних умінь. 

Розробляючи КНДС, було враховано такі дидактичні вимоги до нього: 

«1) знання студентами змісту програми з природознавства для 1–4 класів; 

2) володіння методикою навчання у залежності від вікової категорії учнів; 

3) забезпечення функціональної цілісності завдань; 4) оптимальність за обсягом 

завдань; 5) доступність і зрозумілість у використанні; 6) забезпечення 

індивідуалізації навчання і стимулювання пізнавальних інтересів студентів; 



255 

7) наявність досвіду методичної діяльності студентів; 8) наявність додатків 

методичного спрямування (схема аналізу уроку, рекомендації підготовки 

до уроку; приклади визначення мети (дидактичної, розвивальної, виховної) 

і завдань уроку; особливості структури, змісту та класифікація нетрадиційних 

уроків; види та функції окремих навчально-наочних посібників; особливості 

системи контролю навчальних досягнень учнів початкової школи та їх рівні)» 

[578, c. 316–324]. 

Вищезазначені дидактико-методичні вимоги дали можливість для 

обґрунтування засад створення КНДС [578, c. 316–324]. 

Зміст методичних завдань КНДС відповідав основним видам методичної 

діяльності вчителя, завдяки чому методична підготовка студентів сприяла 

формуванню в них відповідального ставлення до методичної роботи вчителя 

й передбачав такі напрями методичної підготовки як: ознайомлення з навчальною 

програмою «Природознавство», підручником, робочим зошитом з друкованою 

основою, методами, прийомами і засобами навчання, формами організації 

навчальної діяльності учнів, структурою уроку, особливостями організації 

та керування процесом навчання тощо. 

При створенні КНДС керувалися таким алгоритмом: розробка концепції 

дидактико-методичного посібника; апробація; внесення змін (доповнень) 

за результатами апробації та у зв’язку з впровадженням концепції «Нова 

українська школа». Розробка дидактико-методичного посібника передбачала 

включення до нього методичних рекомендацій щодо проведення семінарських, 

лабораторних та практичних занять; завдання для самостійної роботи; тести для 

поточного, тематичного й підсумкового контролю навчальних досягнень 

із дисциплін та самоконтролю; завдання для комплексних контрольних робіт; 

теми індивідуальних навчально-дослідних завдань та методичні вказівки для 

їх виконання; розробки уроків та виховних заходів, список рекомендованої 

літератури до курсу; додатки методично-практичного спрямування. 

Серед навчально-методичного забезпечення вищезазначених навчальних 

дисциплін на підготовчому етапі слід виокремити: 
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 розробку методичних рекомендацій для результативного проходження 

студентами другого курсу першої їх педагогічної практики з виховної роботи 

в школі – «Педагогічна практика з позакласної виховної роботи в школі». 

Іх укладання було орієнтовано на опанування методичними знаннями, навичками, 

уміннями щодо виховного процесу в школі (підготовки та методики проведення 

виховного заходу, набуття студентами уявлень про характер, зміст, форми 

й методи виховної роботи у школі; формування вмінь планувати й проводити 

позаурочні виховні заходи з учнями класу; накопичення уявлень про характер 

і зміст методичної роботи з організації позакласної виховної діяльності 

та функціональні обов’язки учителів, вихователів; вивчення специфіки організації 

позакласної виховної роботи в умовах різного типу шкіл; спостереження й аналіз 

різних форм позакласної виховної роботи; формування професійно-методичної 

спрямованості, інтересу до педагогічної діяльності); 

 розробку методичних рекомендацій «Форми організації освітнього 

процесу та види навчальних занять: методика підготовки та проведення» для 

сприяння реалізації діяльнісного, акмеологічного, компетентнісного підходів до 

фахової підготовки студентів, розв’язання практичних завдань щодо організації 

освітнього процесу, забезпечення реалізації творчості викладачів і майбутніх 

учителів; 

Упровадження вищезазначеного методичного складника в навчально-

виховний процес педагогічного ЗВО сприяло формуванню певного рівня 

методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи за всіма 

критеріями. 

Основною метою мотиваційно-орієнтаційного етапу було формування 

педагогічної спрямованості майбутніх учителів початкової школи на здійснення 

методичної діяльності, орієнтація їх на методичне самовдосконалення. 

Так, розвитку позитивної мотивації, зацікавленості методичною 

підготовкою сприяло використання в навчальному процесі цікавих фактів щодо 

методичної підготовки вчителів у історії розвитку педагогічної освіти, зокрема 

аналізу влучних і яскравих висловлювань педагогів-класиків, інформації про 



257 

сучасні тенденції в підготовці майбутніх фахівців в умовах трансформаційних 

процесів, зміст і результати професійного конкурсу «Учитель року» різних рівнів, 

цікаві факти, встановленні під час відвідування уроків учителів, семінарів, 

присвячених реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; 

інформацію методичного спрямування за результатами проходження студентами 

педагогічної практики; дидактичних кросвордів («Дидактика», «Форми 

контролю», «Методи навчання», «Засоби навчання», «Методичні терміни» тощо), 

створення сприятливого психоемоційного клімату, заохочення навчальних 

досягнень студентів (віра в пізнавальні можливості майбутнього вчителя, 

застосування прийому «Сходинки до професійного успіху» та інших прийомів 

інтерактивного навчання і партнерською взаємодією всіх учасників цього 

процесу), впровадження тематики методичної проблематики з урахуванням 

інтересів та методичних можливостей студентів. 

На цьому етапі впроваджувалися: проблемні та інтерактивні лекції, 

семінари, індивідуальне і групове моделювання, методико-рольові ігри 

(програвання ролей вчителя, батьків, колективу батьків, методистів); 

«сократична» бесіда «Педагогічна і методична рефлексія»; тренінгові вправи: 

«Ідеальний учитель»; «дерево методичних очікувань»; рефлексивні хвилинки; 

методичні задачі на аналіз. 

На стимулювання пізнавальних інтересів, розвиток позитивного ставлення 

до методичного самовдосконалення спрямовувалися також різноманітні 

позааудиторні заходи методичного змісту, зокрема проведення: майстер-класів 

за участі вчителів-переможців професійного конкурсу «Учитель року» за різними 

темами («Інтегроване навчання в початковій школі», «Підвищення ефективності 

навчання читання молодшого школяра шляхом використання вправ навчально-

пізнавального характеру», «Використання ІКТ на різних етапах уроку 

в початковій школі», «Усеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект 

України»»); творчих зустрічей за участі науковців, учителів, заступників 

директорів шкіл, працівників управлінь освіти («Початкова школа – школа 

ХХІ століття», «Робота з батьками молодших школярів», «Використання 
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міжпредметних дидактичних ігор у початковій школі», «Методика роботи 

в мікрогрупах», «Упровадження методу проектів на уроках», «Проектна 

діяльність учнів у позаурочний час», «Виховання дітей на засадах Вальдорфської 

педагогіки»); круглих столів («Актуальні питання науково-дослідної роботи»); 

дискусій («Який він, учитель ХХІ століття?»; «Як ти готуєшся стати педагогом?»; 

«Що таке методична зрілість?»; «Від чого залежить активна методична позиція 

вчителя?»); дебатів («Педагогічні стереотипи: за або проти»; «Оцінки 

в початковій школі: за або проти?») [590, с. 5–7; 592, с. 124–128]. 

Проблему позааудиторної діяльності студентів, інтеграцію аудиторної 

та позааудиторної роботи досліджували М. Донченко, В. Коваленко, 

О. Ковальчук, Л. Кондрашова, О. Медведєва, Л. Петриченко, О. Полякова, 

Н. Скрипник, О. Яструб та ін.  

У процесі наукового пошуку встановлено, що інновації в позааудиторній 

діяльності ЗВО стали невіддільною складовою процесу методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової освіти, оскільки без нових педагогічних ідей 

неможливе формування вчителів нової генерації, спроможних до впровадження 

основних ідей Концепції «Нова українська школа». 

У дослідженні позааудиторна методична діяльність розглядалась 

як важливий напрям методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти, 

основною функцією якої було створення умов для опанування студентами певного 

рівня методичної підготовки, розвитку педагогічних здібностей, засвоєння 

специфіки творчої методичної діяльності й передбачала впровадження системи 

заходів науково-методичного спрямування, які проводяться поза межами 

навчального плану та згідно з планом роботи педагогічного ЗВО, факультетів, 

кафедр, навчально-наукового центру (ННЦ) або науково-методичного відділу 

(НМВ) та сприяють мотивації щодо професії вчителя, розвитку у студентів 

потреби в самовдосконаленні як важливої фахової складової, доповнюють зміст 

освітньо-методичного середовища і передбачають активну діяльність у ньому 

[592, 602, 603]. 
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Використання позааудиторних заходів методичного спрямування 

в професійній підготовці майбутніх учителів значно стимулювало розвиток 

їх методичної грамотності й мислення, методичної рефлексії та творчості, а також 

наповнювало складові методичної підготовки якісно новим змістом; сприяло 

розв’язанню таких завдань : реалізація педагогічного континууму наступності; 

ознайомлення з кращим педагогічним досвідом; підвищення престижу науково-

дослідної діяльності педагогів і залучення до неї студентів; формування 

методичного мислення, навичок здійснення педагогічної рефлексії; професійне 

самовиховання педагогічних здібностей; вдосконалення методичної майстерності; 

набуття власного стилю методичної діяльності; опанування способами науково-

методичної діяльності, як важливого чинника вдосконалення теоретичної, 

загальнопрофесійної та спеціальної підготовки майбутніх фахівців. 

Упровадження системи позааудиторних заходів методичного спрямування 

створювало умови для більш глибокого розуміння студентами суті методичної 

діяльності вчителів, сприяло підвищенню їх інтересу до процесу вивчення 

фахових навчальних дисциплін, досягненню кінцевої мети методичної підготовки 

й отриманню запланованих результатів, впливало на опанування необхідним 

обсягом методичних знань і вмінь методичної майстерності, розширювало 

уявлення про педагогічний простір, шкільне життя, а головне – професію вчителя. 

Позааудиторні заходи надавали багато можливостей для формування 

позитивної мотивації студентів щодо методичної роботи освітян, оскільки під час 

їх проведення здійснювалась співпраця учасників заходу; було відсутнє 

як керівництво з боку викладача, так і контроль у вигляді оціночних суджень 

і балів. Але на кінцевому етапі головним залишалося перетворення особистісного 

відчуття, сприйняття, уявлення в раціональне знання – методичні думки, поняття, 

власні судження, методичне мислення, уміння здійснювати методичну рефлексію. 

При організації позааудиторних заходів методичного спрямування важливо 

було враховувати рівень методичної підготовки студентів, оскільки від змісту 

матеріалу, його розуміння ними залежало формування інтересу до творчої 

методичної діяльності освітян. 
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Розглядаючи методичну підготовку (діяльність) майбутніх учителів 

як творчий процес, позааудиторні заході розроблялися за безпосередньої участі 

студентів, оскільки такі заходи – це школи зростання майбутніх учителів, 

а відповідно – якості освіти в закладі загальної середньої освіти, вони дають 

можливість ефективно поєднувати педагогічну теорію і практику. Саме тому під 

час підготовки заходів методичного прямування за участі майбутніх учителів 

велику увагу приділяли дидактико-методичній складовій, яка передбачає 

формування в них умінь із постановки мети власної діяльності, структурування 

змісту матеріалу, який опрацьовувався, аналізу педагогічних спостережень 

і явищ, обґрунтування відповідності дидактичних методів принципам навчання 

тощо [591]. 

У системі позааудиторних заходів для майбутніх учителів початкової школи 

доцільним було впровадження постійно діючих практично-методичних семінарів. 

Так, на базі ЗЗСО № 129 м. Харкова, за участі адміністрації та вчителів 

початкової школи систематично проводився семінар за темою «Екологічні 

проекти в початковій школі», який надавав можливості ознайомитися майбутнім 

учителям із досвідом роботи школи щодо методики підготовки і проведення 

різних екологічних проектів. Семінар-практикум складався з таких етапів: 

організаційний, постановка мети, актуалізація знань, інструктаж, практична 

робота, націлена на методичну діяльність; підбиття підсумків семінару 

з упровадженням педагогічної рефлексії. Під час семінару студенти опановували 

методикою розробки та впровадження уроку-проекту (наприклад, «Подорож 

водяних краплинок», «Брати наші найменші»), отримували корисні методичні 

поради вчителя-практика. Спілкування з педагогами закладу сприяло закріпленню 

знань, поглибленню й деталізації методичного матеріалу, який вивчався під час 

навчальних занять чи самостійно; розвитку методичної творчості; поглибленню 

інтересу до педагогічної науки і практики. 

Така форма методичної підготовки забезпечувала єдність теоретичної 

та практичної підготовки студентів, опанування елементами педагогічних 

інновацій; стимулювала самоосвітню діяльність щодо вивчення сучасних 
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педагогічних технологій, сприяла аналізу рівня сформованості власного 

методичного досвіду. 

Із метою формування педагога нового покоління та створення освітньо-

методичного середовища доцільними були такі методичні заходи, як «Творчі 

зустрічі» з учителями – переможцями професійних конкурсів «Учитель року», 

керівниками закладів загальної середньої освіти з метою ознайомлення студентів 

з ефективним педагогічним досвідом, виховання професійних якостей 

майбутнього вчителя, розв’язання суперечностей професійного спрямування, 

підвищення престижу педагогічної професії. 

«Творча зустріч», як емоційна й комплексна форма методичного заходу, 

передбачала засвоєння студентами інформації, що забезпечувала перехід 

їх мотиваційно-ціннісного відношення до педагогічної діяльності в особистісний 

план, внутрішню професійну позицію. Специфіка творчих зустрічей полягала 

у впливі позитивного прикладу педагога на виникнення бажання наслідувати або 

спробувати шукати свій шлях творчого становлення в професії. Результативність 

впливу заходу зростала, якщо при організації і проведенні враховувалась 

актуальність і цікавість теми творчої зустрічі для всіх її учасників, якщо програма 

зустрічі була змістовною, насиченою професійно-педагогічною та методичною 

інформацією. Педагоги під час творчої зустрічі мотивували студентів 

до самостійної творчої роботи, методичного пошуку, нестандартного розв’язання 

актуальних проблем закладів загальної середньої освіти, сприяли розвитку в них 

установки на творчу професійну діяльність, можливість участі у професійних 

конкурсах. Тематика творчих зустрічей була такою: «Організації навчально-

виховного процесу»; «Початкова школа – школа ХХІ століття»; «Використання 

міжпредметних дидактичних ігор у початковій школі»; «Методика проведення 

нетрадиційних уроків»; «Система роботи в мікрогрупах»; «Упровадження методу 

проектів на уроках»; «Проектна діяльність учнів в позаурочний час»; «Виховання 

дітей на засадах Вальдорфської педагогіки»; «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів»; «Робота з батьками» тощо. 

Головним засобом передачі концептуально нової ідеї авторської 



262 

педагогічної системи були майстер-класи за участі вчителів-практиків, основним 

завданням яких було ознайомлення майбутніх учителів з творчим методичним 

досвідом освітян; створення умов для професійного розвитку майбутнього 

вчителя, набуття досвіду творчої педагогічної діяльності. При підготовці майстер-

класу звертали увагу на те, що в технології його проведення головне – 

не повідомити та освоїти інформацію, а передати продуктивні способи діяльності, 

будь то метод, методика навчання чи виховання або освітня технологія, що було 

однією з найважливіших задач для педагога-майстра. Під час майстер-класу 

відбувалося : узагальнення досвіду вчителя з певної проблеми; передача досвіду 

студентам; опанування методичними прийомами; надання реальної допомоги 

учасникам майстер-класу щодо визначення задач саморозвитку та формування 

індивідуальної програми самоосвіти; знаходження способів оновлення своєї 

методичної діяльності й вбудовування нових прийомів і форм роботи 

в індивідуальний методичний стиль майбутнього вчителя, здійснення 

педагогічної рефлексії. Тематика та зміст майстер-класу для майбутніх учителів 

початкової школи, як правило, визначалися вчителем, який мав його проводити, 

наприклад : 

– «Інтегроване навчання в початковій школі», зміст якого присвячений 

системі роботи вчителя початкових класів з інтегрованого навчання (методика 

проведення інтегрованих уроків) та виховання (інтеграція урочної та позаурочної 

виховної роботи) для всебічного розвитку молодших школярів», за участі 

А. Запольської, учителя вищої категорії, учителя-методиста початкових класів 

гімназії № 15 м. Бердичева; 

– «Підвищення ефективності навчання читання молодшого школяра шляхом 

використання вправ навчально-пізнавального характеру» (за методикою 

О. Кушніра), за участі переможця міського конкурсу «Вчитель року – 2011», 

учителя початкових класів Харківської гімназії № 46 ім. М. В. Ломоносова 

О. Криженко; 

– «Використання ІКТ на різних етапах уроку з метою підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу у початковій школі», за участі 
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переможця обласного конкурсу «Учитель року – 2014» А. Сіренко, учителя 

початкових класів, заступника директора з навчально-виховної роботи 

Харківського ліцею № 89. 

– «Усеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», 

за участі переможця конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Початкові 

класи» учителя Харківської гімназії № 169 Г. Жук. Зміст майстер-класу 

передбачав ознайомлення майбутніх учителів з основною метою і завданням 

проекту, які спрямовані на розв’язання проблеми мотивації дітей до навчання 

та пропедевтику шкільної неуспішності учнів в основній і старшій школі. 

Учасники мали змогу проаналізувати особливості методики навчання молодших 

школярів за програмою проекту «Інтелект України», ознайомитися 

з можливостями матеріально-технічного забезпеченням уроків у початкових 

класах та з відповідним методичним, медико-психологічним їх супроводом [367]. 

Протягом майстер-класу студенти опановували такими методичними 

прийомами: читання текстів за диктором та за допомогою прийому стеження, 

робота з уривками мультфільмів, вправи «Фотоапарат», «Повітряні кульки», 

«Сорока і черепаха», «Математичні перегони», різноманітні дидактичні ігри, які 

сприяють кращому засвоєнню матеріалу молодшими школярами. 

Результатом будь-якого майстер-класу було формування в майбутніх 

учителів уміння моделювати урок або виховне заняття в режимі технології, в якій 

працює майстер. Алгоритм технології майстер-класу передбачав такі етапи (підхід 

за Г. Русських) [481, с. 38–40] : 

1. Презентація педагогічного досвіду вчителем-майстром: стисла 

характеристика основних ідей технології; описання досягнень у роботі; доведення 

результативності діяльності учнів, що свідчить про ефективність технології; 

аналіз проблем і перспектив у роботі вчителя-майстра. 

2. Представлення системи навчальних занять у режимі технології, 

визначення основних методів і прийомів роботи. 

3. Проведення імітаційної гри: навчального заняття зі студентами, під час 

якого відбувається демонстрація прийомів ефективної роботи з учнями 
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та одночасним виконанням студентами двох видів ролей: «учнів класу» 

та «експертів, присутніх на відкритому занятті». 

4. Моделювання: виконання студентами самостійної роботи 

з конструювання власної моделі навчального заняття в режимі технології учителя-

майстра; майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу 

студентів й управляє нею; проведення майстром обговорення студентських 

моделей навчального заняття. 

5. Педагогічна рефлексія – дискусія за наслідками спільної діяльності 

учителя-майстра та студентів. 

У системі позааудиторних методичних заходів результативними були 

педагогічні диспути, дискусії, дебати з актуальних проблем освіти, 

які забезпечували створення таких умов, за яких студенти прагнули переконатися 

в істинності своїх поглядів, суджень, переконань, які вони мали публічно 

доводити; у них виникало бажання обмінюватися думками, сперечатися, 

розглядати педагогічні явища й педагогічні ситуації у їх взаємозв’язку 

і взаємозумовленості. Подамо приклади дискусійних тем, за допомогою яких 

здійснювалась теоретична та практична методична підготовка майбутніх 

учителів: «Який він, учитель ХХІ століття?»; «Як ти готуєшся стати педагогом?»; 

«Покликання. Як знайти його?»; «Кого можна вважати справжнім учителем?»; 

«Що таке методична зрілість?»; «Від чого залежить активна методична позиція 

вчителя?». Слід зазначити, що теми для гри «Дебати» спрямовувалися 

на педагогічну (методичну) діяльність учителя. Наприклад, «Педагогічні 

стереотипи: за чи проти»; «Педагогічні дебати: умови формування майбутнього 

педагога чи проблеми адаптації до професії»; «Оцінки в початковій 

школі: за чи проти?») тощо. 

Дебати, як командна гра, у якій кожен член команди відстоює власну 

позицію, у процесі підготовки сприяли формуванню в студентів найважливіших 

дослідницьких умінь аналізувати літературу та Інтернет-ресурси; 

використовувати педагогічні довідники, періодичні видання; конспектувати 

і складати тези, звіти і промови; ставити питання, аналізувати причини 
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та розглядати їх з різних точок зору. Головним під час проведення педагогічних 

дебатів було доведення своїх аргументів і спростування аргументів опонентів. 

Участь студентів у таких заходах забезпечувала перехід знань у власні 

переконання, сприяла формуванню вмінь педагогічного спілкування, аналізу 

педагогічних явищ та активного пошуку розв’язання педагогічних проблем, 

а головне – виникненню прагнення до професійного самовдосконалення. 

Ефективною й доцільною формою організації методичної підготовки 

майбутніх педагогів були «Учительські студії», які є різновидом творчих 

зустрічей з учителями, однак для їх проведення запрошувалися випускники 

педагогічних ЗВО – молоді учителі, які вже продемонстрували свою педагогічну 

творчість за основним місцем роботи. Студія, як форма пропаганди педагогічних 

знань, сприяла формуванню в майбутніх учителів умінь аналізувати сучасні 

методичні проблеми, з якими стикається вчитель-початківець. Під час засідань 

учительських студій майбутні вчителі ознайомлювалися з методичними ідеями 

молодих учителів, дізнавалися про можливості запобігання педагогічних 

і методичних помилок, які можуть виникати в них під час проходження 

педагогічної практики, та на початку фахової діяльності. Наприклад, засідання 

«Учительської студії», за участі молодого вчителя, випускниці Харківської 

гуманітарно-педагогічної академії, вчителя початкових класів Харківської ЗОШ 

№ 70, переможниці районного етапу та фіналістки міського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2014» Л. Савицької, було присвячено проблемі 

педагогічного зростання молодого вчителя. 

Серед ефективних методів реалізації засідань учительських студій слід 

зазначити такі: теоретичний виклад, що представляє студійцям сучасне 

педагогічне розв’язання методичної проблеми; дискусія, що сприяє аналізу 

й осмисленню презентованого матеріалу; дидактико-ігрові вправи, тренінги, що 

озброюють учасників студії низкою професійних навичок і умінь, технологічним 

інструментарієм. 

Ще однією формою методичної підготовки майбутніх учителів була 

«Творча лабораторія учителя». Так, під час цього заходу, за участі Я. Кісельової, 
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учителя ЗОШ № 154 м. Харкова, автора навчальних посібників для 1–4 класів, 

«300 рівнянь з математики» та міні-підручників із мови «Правила правопису», 

«Частини мови», було продемонстровано, як упроваджуються методичні 

матеріали на різних етапах уроку та наголошено на їх перевагах для активізації 

пізнавальної діяльність учнів під час організації колективної та індивідуальної 

роботи, при виконанні домашньої роботи. 

Для розвитку позитивних мотивів щодо методичної підготовки, 

пізнавального інтересу до методичних проблем учителів, формування 

педагогічних переконань, методичного мислення сприяла також і музейна 

педагогіка. Так, студенти мали можливість відвідувати музей імені А. Макаренка 

на території Курязької виховної колонії та музей на базі ЗОШ № 100 м. Харкова 

(передбачало таку методичну діяльність студентів, як проведення виховних 

заходів для учнів, присвячених діяльності великого педагога, із запровадженням 

ІКТ-технологій, використанням активних та інтерактивних методів взаємодії 

з ними). 

Отже, вищезазначені позааудиторні заходи взаємопов’язані 

та взаємозумовлені, вони базувалися на теоретичних знаннях, передбачали 

масову, колективну, групову (командну) й особистісну форму організації, що 

забезпечувало активну, творчу, планомірну й усебічну методичну діяльність 

майбутніх учителів з підвищення рівня їх методичної підготовки, надавало 

можливості щодо особистісної самореалізації, сприяло активному й вільному 

професійному самовияву майбутніх педагогів. Це реалізовувалося через 

програвання педагогічних ситуацій, наближених до реальних, допомагало 

наблизити позааудиторне навчання до реальних умов закладів загальної середньої 

освіти, їх форми і зміст стимулювали учасників до адекватної оцінки 

й переосмислення аналогічних ситуацій, які можуть виникати в їхній майбутній 

практичній діяльності. Зміст і види зазначених заходів визначалися науково-

методичними інтересами викладачів і побажаннями студентів, а мета 

позааудиторного заходу спрямовувала діяльність студентів лише в тому випадку, 

коли вона співпадала з їх особистісними установками. Якщо мета 
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позааудиторного заходу не співпадала з метою студента і в нього були відсутні 

мотиви щодо позааудиторної діяльності на конкретному етапі, то вся система 

методичної позааудиторної підготовки виявлялася формальною. Впроваджені 

заходи сприяли формуванню власного досвіду студентів, реалізації методичного 

потенціалу майбутнього вчителя, оскільки передбачали ознайомлення 

з ефективним педагогічним досвідом; формування умінь вести спостереження 

за діяльністю вчителів (учнів, студентів), виділяти головне, узагальнювати, 

презентувати методичні досягнення фахівців, аналізувати їх досвід. 

Вищезазначене підтверджується результатами анкетування студентів третіх 

і четвертих курсів, які в своїх відповідях на запитання: «Що Вам дає відвідування 

позааудиторних заходів, таких як «Творча зустріч», «Майстер-клас», – зазначили 

предметно-методичну спрямованість цих заходів, їх вплив на набуття методичної 

майстерності, збагачення методами, прийомами, формами організації навчальної 

діяльності учнів, виникнення натхнення і впевненості в тому, що також зможуть 

досягати певного методичного рівня в професійній діяльності. Зазначені заходи 

мотивували до творчих успіхів у навчанні та під час проходження педагогічної 

практики, сприяли формуванню власного педагогічного досвіду [592, с. 124–128]. 

Досвід упровадження позааудиторних заходів методичного спрямування 

в педагогічному ЗВО свідчить, якщо залучати студентів до професійно значущої 

діяльності, до обговорення реальних завдань і проблем освіти, то вони поступово 

відчувають себе фахівцями вже на початку навчання, з відповідальністю 

ставляться до виконання соціальної функції учителя й стимулюються на подальше 

професійне вдосконалення, оскільки в процесі позааудиторної роботи 

відбувається вмотивоване опанування методичними творчими вміннями, 

які ефективно реалізуються під час проходження педагогічної практики 

в початковій школі. 

Також позааудиторні заходи методичного спрямування дозволяли не тільки 

ознайомлюватися із певною професійною інформацією й осмислювати 

практичний досвід передових педагогів, але й свою фахову підготовку, 

замислюватися над можливостями й шляхами свого методичного зростання, 
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формувати систему методичних поглядів на педагогічні проблеми, опановувати 

навичками методичної роботи [584; 590; 592]. 

Саме тому, вважаємо за доцільне впровадження авторського заходу 

«Панорама творчих методичних ідей», яка запропонована дисертантом з метою 

ознайомлення майбутніх учителів з методичними знахідками майбутніх учителів, 

створення освітньо-методичного середовища для підтримки вмотивованих на 

професію студентів, стимулювання майбутніх учителів до подальшої методичної 

діяльності та співпраці. 

Учасниками заходу були студенти 1–5 курсів, яким свій методичний досвід 

презентували майбутні вчителі ІІ–ІV курсів, що активно опановували різними 

методичними прийомами, і, як результат, виявляли бажання брати безпосередню 

участь у підготовці й проведенні панорами творчих методичних ідей. Така творча 

форма методичної підготовки майбутніх учителів дозволяла презентувати 

студентам свої методичні знахідки у вигляді фрагментів уроків і виховних 

заходів, апробованих ними під час педагогічної практики. Наприклад, 

демонстрація фрагментів виховних занять: «Збережемо природу землі разом», 

«Зимові свята» – 1 клас, «Чарівний світ мультиплікації», Мандрівка в село 

Корисних продуктів», «Державні й народні символи України» – 2 клас; 

«Із спортом по життю», «Міжнародний день жінки» – 3 клас; «Мої відчуття», 

«Подорож у «країну» доброти» – 4 клас; демонстрація фрагментів уроків 

із природознавства за темами «Червона книга», «Вода та її властивості», 

«Значення води»; «Звідки береться олія?» – 1 клас; «Плоди й насіння» – 2 клас; 

«Гірські породи», «Ґрунти та їх властивості, «Енергія та її види» – 3 клас; 

«Корисні копалини» «Озера й болота. Охорона води», «Горизонт», «План 

місцевості», «Україна на карті світу»; «Раси. Карта Світу» – 4 клас. До кожного 

презентованого методу, прийому чи засобу навчання запропонованого фрагменту 

виховного заняття та уроку студенти надавали методичне обґрунтування. 

У процесі проведення панорами була можливість почути відгуки 

про представлені методичні ідеї, проаналізувати їх, взяти участь в обговоренні 

актуальних методичних проблем. Відповідно, спрацьовував ефект зворотного 
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зв’язку між продукуванням (представленням) та реакцією аудиторії (аналіз 

та обговорення) щодо передових методичних ідей, що сприяло вирішенню 

конкретних навчально-методичних завдань і проблем, розвитку та вдосконалення 

методичної підготовки майбутніх учителів. Панорама творчих методичних ідей 

проводилась кожного семестру, а результативність заходу було зафіксовано під 

час проходження педагогічної практики з виховної роботи студентами другого 

курсу, які були присутні на такому заході на першому курсі, тож методика 

проведення ними занять була набагато ефективнішою [592, c. 124–128]. 

До участі в панорамі періодично запрошувалися майбутні вчителі 

початкової освіти і викладачі кафедри теорії та методики професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Красноградського педагогічного коледжу, Балаклійської філії, також методичні 

знахідки студентів було презентовано на методичних об’єднаннях і методичних 

семінарах учителів початкової школи Шевченківського управління освітою 

м. Харкова. Наприклад, науково-методичний семінар за темою «Сучасні методи 

навчання» до проведення якого були залучені студентки факультету початкової 

освіти (О. Маркович, В Ломова, С. Зубахіна, Н. Овчар, В. Красногорська та ін.), 

які не тільки презентували фрагменти уроків за інтерактивними методиками, але 

й продемонстрували свій методичний рівень, який не залишив байдужими 

ні досвідчених вчителів, ні методиста управління освіти, яка висловила бажання 

й  надалі проводити семінари за участі студентів академії. 

Таким чином, методична доцільність «Панорами творчих методичних ідей» 

полягала в тому, що відбувався не тільки обмін уже наявним досвідом студентів, 

але й самореалізація, формування власної системи методичної роботи. 

Одним із інноваційних позааудиторних заходів слід вважати «Методичний 

турнір», мета якого полягала у формуванні професійних поглядів, закріпленні 

позитивної установки на опанування теорією та вироблення потреби 

в професійному самовихованні. 

Методичний турнір – цікава й захоплююча командна форма змагання 

студентів (по суті – інтелектуальна гра), під час якої учасники, крім 
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фундаментальних знань, повинні продемонструвати вміння логічно мислити 

й аналізувати, розв’язувати складні науково-методичні проблеми й доводити свою 

точку зору під час полеміки. 

Задачі турніру для розв’язання були тільки відкритого типу й заздалегідь 

доводилися до відома учасників команд. 

Особливість турніру полягала в тому, що участь у ньому брали три-чотири 

команди, кожна з яких складалась з 3–5 осіб. Методичний турнір передбачав три 

методичні бої, під час яких команди виконували різні ролі – Доповідач, Опонент, 

Рецензент, Спотерігач. Так, Доповідач пропонував розв’язання обговорюваної 

задачі у вигляді короткої ілюстрованої доповіді; Опонент аналізував 

запропоноване командою Доповідача розв’язання задачі, виявляв його слабкі 

та сильні сторони, уточнював незрозумілі моменти : ставив питання, але не міг 

пропонувати (нав’язувати власне рішення); Рецензент давав коротку оцінку 

виступам Доповідача й Опонента, аналізував розуміння ними проблеми, 

яка обговорювалася, ставив питання Доповідачеві та Опоненту. Можливою була 

і роль Спостерігача, який мав право висловлювати свою думку та ставити питання 

в процесі загальної дискусії команд, якщо в грі брали участь чотири команди, але 

його виступи не враховувалися під час підрахунку балів. 

Методична доцільність такого заходу полягала в тому, що він сприяв 

формуванню в учасників і присутніх (глядачів) навичок творчого застосування 

теоретичних знань для розв’язання нестандартних педагогічних задач, розвитку 

аналітичного (критичного) мислення. Учасники турніру навчалися вільно 

висловлювати власну думку, складати і презентувати доповіді, ставити питання, 

вести педагогічну дискусію тощо. 

У процес методичної підготовки студентів було впроваджено заходи, 

спрямовані на вивчення історико-педагогічної спадщини педагогів, 

їх методичного досвіду, оскільки сучасні умови розвитку української освіти 

націлюють освітян на вивчення й творче використання ідей видатних педагогів 

минулого. З цією метою доцільним було проведення «Педагогічних роздумів» 

за темами: «Учитель, вихователь, педагог», присвячених до дня народження 
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А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших видатних педагогів; «Віртуальна 

подорож у педагогічне минуле», «Врятувати від забуття», на яких вивчалась 

методична спадщина таких педагогів як Х. Алчевська, В. Водовозов, Г. Врецьона, 

Д. Дьюї, А. Дістерверг, М. Маккавейський, С. Русова, С. Соловейчик та ін. 

Готуючись таких заходів, майбутні вчителі здійснювали науково-методичне 

дослідження, аналізували методичну спадщину відомих педагогів; результати 

їх діяльності передбачали висновки щодо актуальності ідей, які вони 

презентували учасникам заходу. Під час проведення заходу відбувалось не тільки 

знайомство з біографією видатних педагогів, але й розкривалась актуальність 

їх педагогічних систем, що мотивувало студентів на вивчення та творче 

використання ідей видатних педагогів, а головне – відбувалося переконання 

студентів у важливості їх методичної підготовки для ефективної роботи в закладі 

загальної середньої освіти. 

За результатами проведення зазначених позааудиторних заходів методичного 

спрямування в студентів спостерігались такі зміни: наявність активної потреби 

в оновленні й збагаченні методичним досвідом освітян та його реалізації в своїй 

педагогічній діяльності, потреби не тільки споглядати за ефективністю роботи 

однокурсників і вчителів, але й самостійно створювати методично вивірені уроки 

та заходи, брати участь у позааудиторних заходах методичного спрямування, 

проводити педагогічні дослідження, здійснювати методичну рефлексію. 

Отже, мотиваційно-орієнтаційний етап системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи був спрямований на забезпечення 

позитивної мотивації, інтересу, орієнтації та усвідомлення значущості 

теоретичної та практичної методичної підготовки для подальшої успішної 

педагогічної діяльності, ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення, на підготовку конкурентоспроможного фахівця освітньої 

галузі. 

Метою проведення змістово-практичного етапу було формування 

відбувалося формування всіх компонентів методичної підготовки студентів. 

Реалізація етапу сприяла теоретичній і практичній методичній підготовці 
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майбутнього вчителя початкової школи до здійснення методичної роботи 

в закладі загальної середньої освіти. 

Розв’язання проблеми методичної підготовки майбутніх учителів в умовах 

оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти, нових програм і планів базувалося 

на нових методиках навчання основ наук із методикою їх викладання. Така 

підготовка вимагала відмови від традиційного «зубріння» навчальної інформації 

та передбачала впровадження інтерактивних методик, що сприяло розвитку 

критичного й креативного мислення, формування педагогічної рефлексії, що 

дозволяло студентам набувати навичок співробітництва, розкривати індивідуальні 

можливості, навчатися вести дискусію, міркувати, знаходити власні аргументи та 

сприймати аргументи інших, отже, творчо готувати себе до майбутньої 

професійно-методичної діяльності в умовах навчального процесу 

загальноосвітнього навчального закладу. Оскільки нова українська школа має 

працювати на засадах «педагогіки партнерства», то її цінності та принципи було 

покладено в основу оновлення змісту методичної підготовки вчителя. Слід 

наголосити й на зміні ролі педагога, який вже не є єдиним наставником 

і джерелом знань, його позиція має змінитися на позицію педагога-фасилітатора 

[591; 592]. 

На змістово-практичному етапі забезпечувалось цілеспрямоване 

формування дидактико-методичної складової педагогічної діяльності 

та організація продуктивної методичної діяльності при викладанні фахових 

дисциплін, у процесі проходження педагогічної практики шляхом самоосвітньої 

діяльності, написання методичного есе, що загалом уможливлювало підвищення 

рівня аналізу й осмислення методичних проблем освітян, розвиток здатності 

майбутнього вчителя до аналізу власного методичного досвіду. 

Вищезазначене сприяло формуванню в студентів групи методичних знань: 

(загальнопедагогічних, предметно-методичних, технолого-методичних, знань про 

педагогічний менеджмент). Засвоєнню сукупності методичних сприяло вивчення 
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дисциплін психолого-педагогічного циклу та основ наук із методикою 

їх викладання. 

Так, нормативні знання формувалися в процесі виконання самостійних 

робіт, а саме : «Аналіз Державного стандарту загальної початкової освіти»; 

«Аналіз базового навчального плану початкової школи, як складової частини 

Державного стандарту», «Аналіз Концепції «Нова українська школа» тощо. 

Засвоєння загальнопедагогічних знань відбувалося під час семінарських 

занять з «Педагогіки», а саме: «Урок як діалогічна взаємодія. Стратегії 

та прийоми педагогічної взаємодії»; «Педагогічна система Я. Коменського», 

«Уміти вчитися – як результат освіти. Як навчити дітей вчитися?», 

«В. Сухомлинський про майстерність учителя»; «Проблеми диференціації 

шкільного навчання»; «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної 

особистості педагога початкової школи»; «Вивчення передового досвіду 

вчителів – шлях до педагогічної майстерності і творчості»; у процесі перегляду 

й обговорення педагогічно-методичних вебінарів: «Сучасний школяр: який він 

і як з ним взаємодіяти в освітньому процесі?», «Технологія навчання у співпраці», 

«Педагогічний стиль учителя при змішаному навчанні», «Впровадження 

інтерактивних форм і прийомів у організацію навчання учнів початкової школи», 

«Початкова школа. Робота за оновленою програмою». розв’язування завдань 

різного рівня складності (таксономія Б. Блума); впровадження технології 

накопичення й систематизації інформації («методичне портфоліо»). 

Предметно-методичні знання формувалися під час лекційно-дискусійних 

занять з методик викладання предметів; розв’язання методичних ситуацій і задач, 

завдань дидактико-методичного «Комплексу навчально-дослідницьких 

і самостійних завдань із методики викладання природознавства», використання 

мультимедійних засобів навчання (презентацій  Microsoft PowerPoint, тематичних 

відеороликів), складанням порівняльних та систематизуючи таблиць, побудовою 

логічних і узагальнювальних схем); у процесі самостійного здобування 

методичних знань у позааудиторний час, підготовки до семінарських занять; 
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залучення до наукової роботи, виконання курсових і дипломних робіт, участь 

в олімпіадах, конкурсах, конференціях, виконання творчих завдань. 

Практико-методичні знання засвоювалися в процесі самоосвіти; вивчення 

спецкурсів «Методична майстерність учителя» та «Робота з батьками». 

Цілеспрямованому формуванню знань про методичні аспекти організації 

співпраці вчителя з батьками сприяло започаткування в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи спецкурсу «Робота з батьками» 

(ІV курс), який передбачав вивчення таких основних положень, як: традиційні 

та нетрадиційні форми та методи взаємодії та співпраці вчителя і школи 

з батьками, методика підготовки і проведення батьківських зборів, організація 

та проведення «університету педагогічних знань», педагогічних практикумів для 

батьків» тощо. 

Систематизації й узагальненню методичних знань майбутніх учителів 

сприяло впровадження спецкурсу «Методична майстерність учителя» (V курс). 

На ефективне засвоєння студентами знань спрямовувалося проведення 

нетрадиційних лекцій, зокрема: інтерактивна лекція: «Проблема методичної 

підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці», лекція-

консультування «Поняття про методичну роботу, майстерність і творчість 

учителя як складову його професійної діяльності», бінарна лекція «Урок як форма 

підвищення методичної майстерності вчителя», лекція-дискусія «Самоаналіз 

уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя». 

Це сприяло активному сприйняттю студентами навчальної інформації, 

осмисленню методичних проблем із різних світоглядних позицій, усвідомленню 

особливостей своєї майбутньої діяльності в контексті розв’язання завдань якісної 

освіти молодших школярів. 

Виходячи з того, що основною організаційною формою навчання в ЗВО 

є лекція, мета якої полягає в формуванні професійних знань, поглядів і мислення 

студентів, то зміни необхідно було вносити саме в її мету і структуру, 

упроваджувати інтерактивну методику проведення, що забезпечить теоретичну 
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професійну підготовку студента в умовах співробітництва і пошуку, формування 

самостійності й оригінальності мислення. 

Такої ж думки дотримується Н. Глузман, яка зазнача про необхідність зміни 

в структурі лекційного заняття традиційної академічної (монологічної) форми 

навчання, де функції студента обмежуються лише конспектуванням, на активну, 

під час якої матеріал для конспектування подається за допомогою 

мультимедійних презентацій, студенти максимально залучені до розумової 

діяльності, викладач має можливість для спілкування з аудиторією слухачів, 

формує в них професійне (критичне, творче) мислення [91]. Науковці С. Дубяга, 

В. Лозова, Т. Люріна, В. Молодиченко, О. Савченко, М. Поташник, Т. Фефілова, 

Ю. Шевченко наголошують, що лекції, на яких аргументується та мотивується 

тема, визначається її мета і завдання, використовується проблемне навчання 

сприяють розвиткові творчого мислення та уяви майбутніх учителів [133; 134; 

178; 278; 300; 447; 490]. 

Так, під час дослідження встановлено, що деякі викладачі не зазначають 

мету лекційного заняття, обґрунтовуючи це тим, що тема лекції (її план) вже 

і є мета. Не погоджуючись з такою думкою, було досліджено проблему 

постановки мети лекційного заняття викладачами та спонукання до цього 

студентів. На цій основі було укладено методичний посібник для викладачів, 

у якому пропонувалися різні приклади постановки дидактичної, розвивальної, 

виховної мети до навчальних занять, наведено методичні вимоги до них [611]. 

Отже, варто наголосити на важливості зазначення мети проведення лекційного 

заняття, яку можуть визначити й самі студенти, оскільки, на відміну від викладача 

вони не завжди чітко усвідомлюють, що в ході лекції їм слід розв’язувати 

визначені педагогом завдання. Визначення студентами мети власної навчальної 

діяльності (навчального заняття) під час дослідження було важливим, оскільки 

дидактико-методичні вимоги до підготовки та проведення уроку в сучасній школі 

передбачають не тільки зазначення мети в конспекті вчителя, але й постановку 

її перед класом. Таким чином, студенти мали навчитися висловлювати не тільки 

власні очікування щодо лекційного заняття, але й опановувати методикою 
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постановки мети навчальної діяльності перед учнями (або самостійне визначення 

її учнями). 

У зв’язку з цим, подано думку академіка О. Савченко щодо важливості 

зазначення мети школярами на початку уроку. Науковець доводить, 

що самостійне її визначення учнями, по-перше, мотивує їх до навчальної 

діяльності, формує в них рефлексивне ставлення до навчання, по-друге, 

розвивається схильність до попереднього обміркування власних дій, по-третє, 

формується адекватна самооцінка щодо особистісних якостей та реальних 

навчальних можливостей [487, с. 5–9]. Очевидно, що створюється нова 

дидактична модель уроку, яка містить такі структурні компоненти, як мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку, 

рефлексивний компонент на різних етапах уроку; упроваджуються такі типи 

і види уроків, як урок засвоєння наукових знань і знань про способи діяльності, 

урок засвоєння інтелектуальних і практичних засобів діяльності, уроки 

проблемного характеру, уроки-дослідження, уроки-проекти тощо. Зазначені типи 

і види уроків дають можливість створювати проблемні ситуації, висовувати 

гіпотези й здійснювати обґрунтування розв’язування проблеми, використовувати 

знання в нестандартних навчальних ситуаціях. 

Отже, реалізація вищезазначеної сучасної методичної моделі уроку 

не можлива без теоретичної підготовки майбутнього вчителя до творчої 

методичної діяльності. Тому одним із завдань методичної підготовки майбутніх 

учителів був розвиток їхніх творчо-методичних здібностей, нестандартного 

мислення. Саме тому, студентів необхідно було навчати не тільки методиці 

традиційного уроку, під час навчання вони повинні весь час досліджувати нові 

знахідки освітян, намагатися обґрунтовувати їх доцільність, ефективність, 

результативність тощо. 

Одним із шляхів формування методичних знань майбутнього вчителя було 

використання в процесі лекційного заняття ефективних методів навчання, серед 

яких особливого значення набули інтерактивні методи, а таке заняття 

розглядалося як інтерактивне. Так, методична підготовка передбачала 
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впровадження в навчальний процес інтерактивних засобів (комп’ютерної 

техніки), оскільки більшої актуальності набуває проблема формування 

професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя засобами ІКТ. 

Психолого-педагогічні проблеми комп’ютерізації навчального процесу 

вивчали І. Костікова, Є. Машбиць, О. Снігур, О. Співаковський, О. Шиман та ін. 

Так, Б. Андрієвський, Л. Петухова наголошують на широких зображувальних 

можливостях комп’ютера як засобу навчання при реалізації змісту професійної 

освіти, який дозволяє реалізовувати спільну діяльність викладача й студента, 

ефективно управляти нею, реалізувати самонавчання, проводити науково-

професійні дослідження. В. Імбер, Л. Макаренко наголошують на методиці 

впровадження мультимедійних засобів навчання, формуванні комп’ютерної 

грамотності як складової професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процес фахової підготовки [11; 177; 305; 427]. Результати проведеного 

наукового пошуку підтверджують думку І. Костікової, В. Мельника, Е. Семенюка 

про те, що комп’ютер «став свого роду «співучасником» процесів творчої 

діяльності, так би мовити, співавтором людини в інтелектуальній творчості» [232; 

495, с. 121–124]. 

Саме тому, під час дослідження здійснювалося впровадження ІКТ під час 

лекційних, семінарських занять, а також у зміст самостійних робіт, для 

презентації власних навчальних проектів, наукових робіт. Майбутні вчителі мали 

можливість швидко, якісно й естетично створювати тексти, вправи, таблиці, 

схеми, графіки, малюнки, розмножувати й видозмінювати їх використовувати 

відео- та аудіоматеріали тощо. При цьому студенти позбавлялися необхідності 

займатися рутинною працею під час підготовки до занять, натомість мали 

можливість докласти більше зусиль для створення власного творчо-методичного 

матеріалу. Така діяльність здійснювалася індивідуально, у парах, групах. Від 

студентів, які проходили різні види педагогічної практики, вимагалось 

проведення виховних заходів та уроків природознавства в початкових класах з 

використанням комп’ютера як сучасного засобу навчання, під час консультацій 

вони мали зробити методичне обґрунтування зазначеного засобу навчання 
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й доцільність його впровадження. Така підготовка майбутніх учителів до уроків 

сприяла формуванню інформаційно-методичної компетентності, яка є основою 

для його подальшої творчої методичної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Залучення ІКТ у процес методичної підготовки майбутніх 

учителів передбачало зміну поглядів майбутніх фахівців на роль і місце вчителя 

й комп’ютера як сучасного й ефективного засобу навчання школярів, так і засобу 

самоосвітньої й методичної роботи, а отже, і зміну методики роботи викладачів 

ЗВО зі студентами в цілому. Наприклад, методичному зростанню майбутніх 

учителів початкової школи сприяло використання ними розроблених 

комп’ютерних навчальних програм з природознавства : студенти створювали 

власні комп’ютерні презентації і проекти уроків з використанням ІКТ. 

Використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій створювало великі можливості для фахової самоосвіти майбутніх 

учителів, їм пропонувалося опрацювання матеріалів методичних порталів для 

вчителів початкових класів, проаналізувати методичні рекомендації щодо 

діяльності початкової школи, опрацювати нормативні документи, розміщені 

на сайті МОН України, ознайомитися зі змістом педагогічних проектів («Інтелект 

України», «Росток»), методикою роботи з батьками школярів, методикою 

виховної роботи з учнями початкових класів тощо [180]. 

Дослідженням доведено, що доступ до різноманітних електронних ресурсів 

дозволяє майбутнім учителям під час підготовки до занять, наприклад, з методики 

викладання природознавства виконувати великий загальний обсяг роботи 

за короткий час (швидко накопичувати, створювати дидактичний матеріал, власні 

бази даних – конспектів, презентацій до уроків, які містять тексти понять 

та їх визначень; фото на яких зображено об’єкти природи; вправи, тести, ігри, 

кросворди, відеофрагменти або мультфільми з природознавчим змістом; 

мультимедійні програми для формування елементів логічного мислення в учнів, 

наприклад : «Туристичні маршрути», «Явища природи»). 

Вищезазначена методична підготовка студента щодо використання ІКТ 

у закладі загальної середньої освіти дозволяла розширити власний методичний 
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багаж майбутнього вчителя з основ наук із методикою їх викладання, 

ознайомитись за допомогою Інтернет-ресурсів із досягненнями інших учителів, 

порадами методистів і науковців, що усувало інформаційно-педагогічну ізоляцію 

між процесом підготовки у педагогічному ЗВО, досвідом роботи закладів освіти 

та освітянами. 

Сучасна педагогічна освіта має достатній досвід традиційної системи 

навчання студентів із таких дисциплін, як «Вступ до педагогічної професії», 

«Історія педагогіки», «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи», 

«Основи педагогічної майстерності», фахові методики, які надають можливість 

здійснювати методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Однак, 

традиційні підходи до вивчення фахових дисциплін не достатньо узгоджуються 

з новою парадигмою й доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, 

оскільки вона передбачає впровадження діяльнісного, акмеологічного, 

фасилітаційного та середовищного підходу до навчання, упровадження ІКТ, 

з метою інтенсифікації професійної підготовки майбутніх фахівців, розвитку 

творчого мислення студентів тощо. Саме тому основну увагу під час навчання 

студентів експериментальної групи приділяли тому, щоб їх вивчення перетворити 

на процес, наближений до реальних умов педагогічної діяльності вчителів школи, 

на процес науково-методичного пошуку, що сприяло їх творчій професійно-

методичній самореалізації в процесі навчання, ознайомлення з ефективним 

педагогічним досвідом, формування умінь вести спостереження за діяльністю 

вчителів, учнів, батьків, виділяти головне, узагальнювати, розв’язувати 

педагогічні ситуації і задачі, виявляти цікаві методичні досягнення найкращих 

фахівців, аналізувати їх педагогічний досвід, на основі якого формувати 

і розвивати власний. 

Отже, формуванню методичних умінь сприяла організація продуктивної 

методичної діяльності, зміст якої, організаційно-методичні засади давали змогу 

студентам формувати власну траєкторію навчання, акцентуючи увагу на розвитку 

необхідних, на їх погляд, умінь, досвіді, а результатом була здатність 
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на професійному рівні створювати власні інтелектуальні продукти, реалізовувати 

їх, демонструючи тим самим високу фахову конкурентоспроможність. 

Педагогічний процес із вивчення зазначених у розділі навчальних 

дисциплін, побудований на основі інтерактивної педагогічної діяльності, мав 

за мету не тільки передачу знань майбутнім учителям школи, але й розвиток 

і саморозвиток його творчої особистості. Проведене дослідження спиралося 

на теоретичні засади використання інтерактивних методів навчання та практичні 

методи [179; 442; 559]. 

За допомогою інтерактивних методів у студентів формувалися методичні 

навички й уміння в поєднанні з теоретичним вивченням конкретних тем. В основі 

інтерактивного навчального процесу лежала творча взаємодія педагога 

зі студентами, яка була умовою формування в них творчого методичного 

мислення в процесі аудиторного навчання й передбачала використання активних 

та інтерактивних методів навчально-методичної діяльності з актуальних проблем 

педагогіки, серед яких: дидактичні ігри, рефлексія власної діяльності 

за результатами педагогічної практики в школі, «рефлексивні хвилинки» 

у процесі аудиторної та позааудиторної діяльності, діаграма Ішікави (діаграма 

«риб'ячої кістки» (Fishbone Diagram) або «причинно-наслідкова» діаграма, 

«діаграма Венна»; «діамантова діаграма», допомагає створити ієрархію 

професійних цінностей, висловити свою думку; «аркуш мети фахівця», «мозковий 

штурм», «ГРОНО», метод «ПРЕС», «сенкан», «кубування», «акваріум», «обери 

позицію», «читання (педагогічних ситуацій) із зупинками», «читання 

з  позначками»; «обмін думками», «знаю, хочу дізнатися, дізнався», «тонкі і товсті 

питання» (передбачали «однозначні» (фактичні) та розгорнути, ґрунтовні 

відповіді); методичні дебати та турніри; групове (парне) моделювання 

та презентація уроків різних типів тощо. 

Використання зазначених методів у процесі вивчення студентами дисциплін 

забезпечувало їх діяльність в умовах співробітництва, що сприяло виробленню 

власних поглядів на поставлені проблеми та пошуку власних рішень, формуванню 

самостійності й оригінальності методичного мислення. 
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Методичними уміннями студенти опановували під час практичних занять 

з основ наук і методик їх викладання за допомогою інтерактивних методів, а саме: 

ситуації методичного успіху, яка полягала у високій оцінці деталей методичних 

досягнень («Тобі особливо вдалося…»; «Мені у твоїй роботі сподобалося ….»); 

прийом персональної винятковості: «Саме ти (ви) впораєшся з цим завданням, 

тому що…»); практикоорієнтовні завдання, спрямовані на реалізацію 

та вдосконалення методичних умінь; залучення студентів до педагогічних 

досліджень, результати яких презентувалися в студентських наукових роботах, 

тезах доповідей під час участі в науково-практичних конференціях, методичних 

семінарах. Крім зазначених методів, доцільним було здійснення критичного 

аналізу документів про освіту, навчальних програм, підручників, робочих зошитів 

із друкованою основою, матеріалів вебінарів, відеоуроків, аналізу та самоаналіз 

уроку, виховного заходу, власної методичної діяльності, дослідження і аналіз 

методичного досвіду вчителів і закладів загальної середньої освіти; аналіз 

продуктів навчально-методичної діяльності студентів тощо. 

Так, формування гностичних умінь передбачало: групове проектування 

та моделювання; написання методичних (педагогічних) есе: «Творчий учитель», 

«Моя методична майстерність», сократична бесіда: «Оцінка – це не тільки думка 

вчителя»; виконання методичних завдань, наближених до реальних умов 

у початковій школі; виконання практичних і самостійних робіт: «Аналіз 

навчальної програми з «Природознавства» для 1–4 класів; «Аналіз підручників 

«Природознавство» для 1–4 класів та інших дидактичних і методичних 

матеріалів; аналіз різних типів традиційних уроків і видів нестандартних уроків, 

аналіз та інтерпретація освітньо-методичних процесів, опрацювання інформації 

методичного й аналітичного змісту; аналіз матеріалу власного дослідження, його, 

узагальнення та оцінка отриманих результатів; аналіз методичних прийомів 

учителів за книгою А. Гіна «Прийоми педагогічної техніки»; інтерактивних 

методик за книгою О. Пометун, Л. Пироженко «Сучасний урок». 

Проективні вміння формувалися в процесі проектування уроків (виховних 

заходів); планування внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків; логічне 



282 

конструювання викладу навчального матеріалу; прогнозування діяльності учнів 

та її результатів, власної методичної діяльності; моделювання різних типів уроків 

за традиційними і нетрадиційними методиками, використання алгоритму 

(технологічної карти уроку) під час підготовки і складанні конспекту, створення 

мультимедійних презентацій до уроку, складання диференційованих завдань 

і завдань, спрямованих на поетапне формування основних понять з теми 

і розумових дій учнів; розробка навчальних проектів. 

Формуванню організаторсько-виконавських умінь сприяло: здійснення 

контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями 

оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних 

досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету; розв’язання 

різноманітних дидактико-методичних ситуацій; використання інтерактивних 

методів навчання, методичних ігор (програвання ролі вчителя, батьків, колективу 

батьків, методистів тощо); практико-орієнтовних завдань, спрямованих 

на засвоєння досвіду методичної діяльності; методичних завдань різного рівня 

(репродуктивного, конструктивного, творчого), виготовлення методичних 

буклетів: «Нетрадиційні уроки»; «Рефлексивна хвилинка уроку», «Вербальне 

оцінювання учнів»; створення наочних посібників із природознавства: «Модель 

Сонячної системи», «Модель Землі», «Кругообіг води в природі»; методичного 

посібника «Методика спостережень і проведення дослідів з природознавства 

в початковій школі» тощо). 

Максимальні можливості для опанування організаторсько-виконавськими 

вміннями надавало виконання практичних робіт з курсу «Методична майстерність 

учителя», а саме: «Технологія розробки і методика проведення нестандартного 

уроку, його аналіз», «Розробка уроку з використанням методики розвитку 

критичного мислення молодших школярів»; «Методика організації само- 

і взаємоконтролю на уроках у початковій школі» тощо; «Робота з батьками»: 

«Складання плану роботи з батьками»; «Батьківські збори, методика їх організації 

та проведення»; «Форми і методи взаємодії вчителя і школи з батьками»; 
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виконання самостійних робіт: «Планування власної системи педагогічної просвіти 

батьків»; «Планування змісту тематичних консультацій для батьків» тощо. 

Під час вивчення дисципліни «Робота з батьками» студенти опановували 

методикою визначення рівня сформованості педагогічної культури сім’ї 

та педагогічного впливу на батьків з метою залучення їх до взаємодії зі школою 

та іншими виховними інститутами; організації спільної діяльності батьків 

і вчителів з виховання дітей; методикою індивідуальної роботи з батьками, 

наданню консультацій з виховання дітей у сім’ї; методикою організації 

і проведення батьківських зборів; використання передового педагогічного досвіду 

у роботі з сім’єю школяра; здійснювати соціально-педагогічне дослідження, 

використовуючи при цьому методи наукового пошуку, чому сприяли підготовка 

і захист рефератів, повідомлень, виступи з актуальних проблем щодо взаємодії 

сім’ї та школи, створення діагностичних анкет для батьків, складання 

педагогічних порад і пам’яток батькам, розробка орієнтованої тематики 

і конспектів батьківських зборів, школи для батьків, батьківського лекторію, 

університету педагогічних знань тощо. 

На практичних заняттях майбутні вчителі виконували різні ролі (батьків, 

учителів, психологів, соціальних педагогів, представників адміністрації, учнів), 

навчалися розв’язувати складні проблеми щодо роботи з батьками, готувалися 

до реальної роботи з батьками учнів; практикували написання й аналіз 

педагогічних есе («Батьківський авторитет», «Труднощі та помилки в взаємодії 

батьків і педагогів їх причини, шляхи подолання» тощо), складання сценаріїв 

до батьківських зборів та їх проведення, розробку плану роботи з батьками на рік, 

створення авторських журналів для батьків, відпрацювання методичних умінь 

щодо організації та проведення батьківських зборів, педагогічних практикумів 

тощо (Додаток З). 

Зазначена навчально-методична діяльність студентів надавала можливості 

наблизити навчальний процес до умов професійно-методичної діяльності. 

Формування організаторсько-виконавських умінь передбачало виконання 

цільових завдань методичного змісту в процесі проходження навчальних 
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педагогічних практик «З позакласної виховної роботи в школі», «Перші дні 

дитини в школі», «Пробні уроки», «Переддипломна практика»: складання 

індивідуального плану роботи, розгорнутих планів-конспектів виховних занять 

та уроків, щоденників спостережень, поповнення методичного портфоліо 

матеріалами творчо-методичного змісту, підготовка натуральних навчально-

наочних посібників (гербаріїв рослин; колекцій ґрунтів, сухих та соковитих 

плодів рослин і насіння, шишок голонасінних тощо), розробка навчальних 

екскурсій («Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи», 

«Спостереження за природою влітку»; «Ознайомлення з тваринами екопарку», 

«Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним і тваринним світом, 

ґрунтами рідного краю»). 

Творчо-рефлексивні вміння передбачали вільне використання методичних 

знань і вмінь, креативне й самостійне виконання завдань методичного 

спрямування, творче переосмислення методичного матеріалу, висловлювання 

своїх методичних думок, ідей, пропозицій; реалізація власного стилю методичної 

діяльності; творче впровадження освітньо-методичних продуктів та створення 

своїх продуктів; самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинника 

професійної самореалізації й саморозвитку, опанування методичною 

майстерністю; адекватна оцінка й самооцінка дидактико-методичних ситуацій, 

ефективне здійснення методичної рефлексії. 

Так, формування творчо-рефлексивних умінь відбувалося в процесі 

створення власного освітньо-методичного творчого продукту (складання 

навчальних текстів з помилками до уроків, диференційованих дидактичних 

завдань до уроків, презентація методичних здобутків у позааудиторних 

методичних заходах, написання рецензії на підручник, робочий зошит 

із друкованою основою, створення методичної скриньки вчителя, розробка 

професійних заборон щодо оцінювання учнів початкової школи тощо); участі 

в проблемних семінарах, передбачених курсом «Методична майстерність 

учителя», а саме: («Початкова школа: освіта для життя», «Концептуальні засади 

реформування середньої освіти як ідеологія змін в освіті», «Методична 
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майстерність і творчість учителя як складова його професійної діяльності», 

«Науково-педагогічний проект «Інтелект України» : за чи проти?», «Педагогічний 

менеджмент : данина моді чи потреба часу?»; «Тайм-менеджмент учителя: 

як встигати жити і працювати»), що сприяло формуванню критичного 

методичного мислення, методичної творчості, інтересу до методичної взаємодії, 

стійкого бажання й прагнення майбутніх учителів початкової школи займатися 

методичною діяльністю, запобігало виникненню методичних утруднень. Під час 

практичних занять («Планування та проведення методичного дня вчителя-

початківця»; «Педагогічне діагностування готовності майбутнього вчителя 

до саморозвитку», а також практичних занять у формі методичних дебатів, 

наприклад, «Методична творчість, майстерність, професіоналізм у системі 

підготовки вчителів: фундаментальна стратегія інноваційного розвитку 

педагогічної освіти чи власні надбання для самореалізації особистості?») 

та самостійних робіт («Складання і захист методичної візитки вчителя»; 

«Складання алгоритму роботи над науково-методичною проблемою»; «Розробка 

методичного проекту «Модель інноваційного молодого вчителя»; «Написання 

реферату за науково-методичною проблемою», «Складання програми 

методичного самовдосконалення», «Складання тайм-менеджменту молодого 

вчителя»; «Порівняльна характеристика Мері Поппінс і Міс Ендрю як педагогів 

з метою створення іміджу педагога-вихователя») відбувалася інтеграція 

отриманих методичних вмінь, формувався досвід творчої рефлексивної 

методичної діяльності. 

Формуванню творчо-рефлексивних умінь сприяло виконання практичних 

робіт, передбачених програмою курсу «Робота з батьками», а саме: «Розробка 

проекту «Педагогіка співробітництва з батьками»; «Підготовка і проведення 

сценарію нестандартного заходу для батьків», «Нетрадиційні форми роботи 

з батьками: рольові ігри, тренінгові технології; залучення батьків до організації 

і проведення святкових та вихідних днів, вільного часу, шкільних свят, участі 

у конкурсах, олімпіадах, проектній та дослідницькій діяльності школярів». 
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Для успішного формування творчо-рефлексивних умінь студентам 

надавалися методичні завдання та рекомендації для їх виконання, перелік джерел 

для опрацювання, що сприяло ефективному виконанню їх методичної діяльності. 

Варто наголосити, що формування творчого, ініціативного педагога починає 

здійснюватися коли майбутній учитель поставлений в умови, наближені до його 

практичної діяльності саме за допомогою креативних методів, які орієнтовані 

не на пасивне, а на активне навчання й сприяють створенню творчої атмосфери 

на заняттях, сприяють розвитку навичок професійного спілкування всіма 

учасниками навчально-виховного процесу, формуванню умінь аналізувати 

педагогічні ситуації, здійснювати методичну рефлексію. 

Так, метод «ПРЕС» передбачав такі етапи : позиція, обґрунтування, 

приклад, висновки. Наприклад [442, с. 140]: 

Позиція: Я вважаю, що ... (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає 

ваш погляд). Я вважаю, що Концепція «Нова Українська школа» – це реальний 

шанс змінити країну. 

Обґрунтування: ...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, тобто 

на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції). Я вважаю, 

що Концепція «Нова Українська школа» – це реальний шанс змінити країну, тому 

що в ній зазначено про «триєдиний» погляд на учня, вона має готувати 

Особистість, Громадянина та Фахівця. 

Приклад: ... наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, 

вони підсилять вашу позицію). Наприклад, ми маємо три осі координат, які 

формуватимуть «освітній простір» нової школи: індивідуально-психологічну, 

суспільно-політичну та соціально-економічну. Така об’ємна тривимірна модель 

Учня дозволяє враховувати в навчальному процесі інтереси основних «акціонерів» 

школи: учня та його батьків, держави, ринку праці. 

Висновки: Отже (тому), я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть 

висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу 

позицію). Отже, нова українська школа ставить собі за мету реалізувати 

педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають 
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стати рівноправними учасниками освітнього процесу та підготувати учня, який 

зможе зарадити собі в умовах сучасного динамічного та мінливого світу. 

Отже, використання зазначених методів навчання вимагало активних дій 

студентів у процесі формування їх методичної творчості. 

Так, упровадження методичних турнірів дозволяло змінити позицію 

студента з простого споживача інформації, який пасивно сприймає матеріал, 

на активного діючого учасника, що використовує свої теоретичні знання й уміння 

для розв’язання конкретних практичних завдань у нестандартній ситуації. 

Зазначений вид навчально-практичної методичної діяльності дозволяв визначити 

інтереси й нахили майбутніх учителів, їх творчі здібності та можливості, 

урахування яких допомагало створювати необхідні умови для особистісної 

підтримки й розвитку. Отже, процес навчання доцільно було організовувати 

таким чином, щоб викликати у студентів потребу в творчому застосуванні знань, 

формувати здібності нестандартного методичного мислення й подальшого 

професійного розвитку. 

Вищенаведене свідчить, що вивчення навчальних дисциплін у процесі 

інтерактивної взаємодії створює умови для творчої методичної самореалізації 

майбутнього вчителя, який паралельно опановує методикою інтерактивного 

навчання школярів (навчається планувати інтерактивний урок, урок 

за технологією формування критичного мислення) і надає багато можливостей 

для формування навичок щодо здійснення педагогічної рефлексії, без якої 

неможлива належна методична підготовка фахівця загальноосвітнього 

навчального закладу. Залучаючись до процесу інтерактивного розв’язання 

навчально-методичних задач, студентами засвоювався досвід індивідуальної 

творчої діяльності, підвищувалась внутрішня мотивація, розвивались уміння 

дидактичної рефлексії, самостійність, критичність і гнучкість професійного 

педагогічного мислення. 

Процес формування творчо-рефлексивних умінь передбачав упровадження 

дослідницького методу, який сприяв розвитку творчого науково-методичного 

потенціалу студентів, їх критичного мислення. 
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На думку О. Савченко впровадження дослідницького методу навчання 

студентів забезпечує формування дослідницьких умінь і навичок, здібностей 

творчо підходити до розв’язання педагогічної (методичної) проблеми [485, 486, 

490]. С. Дубяга, Н. Ставрінова, Т. Фефілова, Б. Холод, Ю. Шевченко та інші 

наголошують, що до структури лекцій варто включати елементи дослідницької 

роботи, розкривати сучасні підходи й концепції, використовувати досвід роботи 

кращих учителів шкіл, визначати перспективи розвитку школи і педагогіки, 

здійснювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки тощо [134, с. 309–317; 

383, с. 105 –110; 537, с. 144–151]. 

Головними завданнями дослідницької діяльності було: формування 

наукового світогляду, опанування методологією та методами педагогічного 

дослідження; постійне збагачення й удосконалення своїх знань; розвиток творчих 

здібностей, інтелектуальної активності, критичного мислення, здатності 

застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності [573; 574; 584; 585; 586], 

у наслідок чого майбутні вчителі навчалися самостійно мислити, висловлювати 

власну думку, робити висновки. Використання такої методики озброювало 

студентів не тільки знаннями, але й методами їх здобуття, тому організаційними 

формами навчальної дослідницької (науково-методичної) діяльності студентів 

експериментальної групи було написання рефератів, курсових, проведення 

спостережень, педагогічного експерименту, розв’язання дослідницьких задач, 

вивчення архівних й біографічних матеріалів, участь у науково-практичних 

конференціях тощо. Під час дослідження студенти мали можливість реалізувати 

право на вибір у процесі підготовки до семінарських та практичних занять, 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, підготовки 

методичних проектів і презентацій тощо [573; 574; 584; 585]. 

Для ознайомлення з особливостями науково-дослідної роботи студентів 

доцільним було впровадження «круглого столу» за темою: «Актуальні питання 

науково-дослідної роботи», під час якого аналізувалися питання науково-

дослідної роботи вчителя, особливостей педагогічного експерименту, вимог щодо 
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підготовки студентських робіт для наукових конкурсів; написання наукових 

статей, тез, опрацювання науково-методичної літератури та першоджерел тощо. 

Під час дослідження студентам пропонувалось взяти участь у творчих 

наукових конкурсах предметно-методичного та загальнопедагогічного 

спрямування, які надавали можливість включити майбутніх учителів початкової 

школи у пошукову діяльність, поширювати й поглиблювати систему науково-

методичних знань і перетворювати їх в інструмент творчого методичного 

освоєння змісту професійно-методичною діяльністю педагога (наприклад, 

«Дидактичні ігри на уроках природознавства в початковій школі як засіб 

формування пізнавальної активності учнів», «Системи екологічного виховання 

молодших школярів на уроках природознавства», «Диференційований підхід до 

навчання молодших школярів, «Способи стимулювання пізнавальної активності 

молодших школярів», «Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної 

діяльності молодших школярів», Інтегрований урок як форма 

організації навчання у початковій ланці освіти, «Комп’ютер як засіб навчання 

на уроках природознавства в початковій школі», «Комп’ютерні технології як засіб 

підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів», «Педагогічні 

умови організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами», 

«Технологія організації групової навчальної діяльності на уроках 

природознавства» тощо). У зазначених науково-методичних роботах студенти 

розробляли моделі навчання і виховання в початковій школі з використанням 

інтегрованих уроків, дидактичних ігор, екскурсій, виховних заходів тощо. 

Результати наукових досліджень студентів за педагогічним і методичним 

напрямами презентувалися під час науково-практичних конференцій різних 

рівнів. Наведемо приклади тем доповідей студентів : «Самоосвіта молодого 

вчителя як актуальна науково-педагогічна проблема»; «Науково-методична 

підготовка майбутніх учителів як складова професійної майстерності», 

«Проблеми адаптації молодого вчителя до педагогічного колективу»; «Розвиток 

професійної компетентності сучасного вчителя через самоосвіту»; «Формування 

педагогічної культури майбутніх фахівців засобами художньої літератури»; 
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«Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя-

вихователя»; «Психологічна підготовка майбутнього вчителя в контексті 

компетентнісного підходу»; «Педагогічна культура молодого вчителя 

як актуальна історико-педагогічна проблема»; «Умови ефективності 

та перспективні тенденції розвитку науково-методичної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах» [614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621]. 

Отже, у ході дослідницького й інтерактивного навчання студент виступав 

як активна особистість, що має сформовану систему поглядів й активно пізнає 

особливості методичної діяльності вчителя. Відповідно студент мав право 

на власні переконання та право на вибір, що сприяю формуванню у нього 

власного методичного досвіду. 

Усе вищезазначене сприяє інтенсифікації теоретичної і практичної 

складових методичної підготовки студентів, їх інтегруванню, вимагає 

забезпечення умов для включення студентів в індивідуальні й колективні форми 

методичної діяльності з поступовим ускладненням її змісту і моделюванням 

реальної методичної діяльності вчителя, реалізації їх здібностей, розширення 

уявлення про обрану професію. 

Формуванню творчо-рефлексивних умінь сприяло проведення дебатів 

(«Методична творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки 

вчителів: фундаментальна стратегія інноваційного розвитку педагогічної освіти 

чи власні надбання для самореалізації особистості?»); сократичних бесід («Оцінка 

– це не тільки думка вчителя», «Педагогічна і методична рефлексія»); написання 

педагогічно-методичних есе («Творчий учитель», «Моя методична майстерність», 

«Передовий досвід учителів – шлях до педагогічної майстерності та творчості»); 

виготовлення методичних буклетів («Нетрадиційні уроки», «Рефлексивна 

хвилинка уроку», «Вербальне оцінювання учнів»); створення «методичного 

портфоліо». 

Технологія створення «професійного портфоліо» [533, c. 155–176] сприяла 

самонавчанню, розвитку навичок оцінної діяльності, педагогічної рефлексії; 
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формуванню вміння вчитися – ставити мету, планувати й організовувати власну 

навчально-методичну діяльність тощо [91; 92; 187; 189; 210; 243; 688]. 

У дослідженні «Методичне портфоліо» використовувалося як засіб 

навчання, що відображає процес розвитку методичних знань, умінь 

та їх усвідомленості як складових методичної компетентності майбутніх учителів, 

воно супроводжувало навчальну діяльність студентів протягом вивчення 

дисципліни, використовувалося з метою саморозвитку та здійснення педагогічної 

рефлексії, оцінювання методичної діяльності й виконувало такі функції: змістову, 

мотиваційну, розвивальну, інформаційного пошуку, систематизації інформації, 

підготовки матеріалів для створення студентами методичних посібників. 

Зміст «методичного портфоліо» передбачав : документи, що регламентують 

роботу вчителя, педагогічні есе та проекти, результати інформаційно-

методичного пошуку. Електронний варіант «методичного портфоліо» містив 

відеоматеріали до фізкультхвилинок, уроків із природознавства, роботи 

з батьками, тематичні презентації до уроків, результати педагогічних досліджень, 

тези доповідей, матеріали практики тощо. Наприклад, «методичне портфоліо» 

з курсу «Основи природознавства з методикою викладання» включало: 

нормативні документи (Державний стандарт початкової загальної освіти; 

навчальну програму з природознавства для 1–4 класів), основні положення щодо 

початкової освіти Концепції «Нова українська школа»; України «Щодо 

використання роочих зошитів у початковій школі» (Лист МОН 1/9-209 

від 18.04.2014); «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи»; критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів із природознавства; приклади висловлювань для вербального оцінювання; 

методичні розробки уроків; виготовлені дидактичні матеріали до уроків 

(диференційовані, творчі та пізнавальні завдання для учнів) та наочні засоби 

навчання; методичний посібник «Спостереження й досліди на уроках 

природознавства»; інструкцію щодо здійснення педагогічної та учнівської 

рефлексії; різноманітну інформацію щодо дидактико-методичної, творчо-

методичної, науково-методичної діяльності вчителя. 
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Одним із завдань портфоліо було розроблення студентами методичного 

посібника «Методика спостережень і проведення дослідів з природознавства 

в початковій школі», що забезпечувало занурення їх у методичну діяльність, 

формування методичних умінь визначати мету спостережень і дослідів, 

організовувати і проводити їх робити висновки із спостережень за результатами 

дослідів; визначати їх місце в навчальному процесі. При створенні портфоліо 

враховувалися основні дидактичні принципи і закономірності процесу навчання 

молодших школярів, діяльнісний (дослідницький) підхід до навчання молодших 

школярів. Зміст студентських методичних посібників спрямовувався на вивчення 

таких розділів природознавства, як «Сонячна система», «Літосфера», 

«Гідросфера», «Атмосфера» і мав на меті проведення дослідів і спостережень під 

час виконання практичних робіт, зазначених навчальною програмою 

з природознавства для 1–4 класів: «Ознайомлення з властивостями повітря», 

«Ознайомлення з властивостями води», «Ознайомлення з властивостями піску, 

глини, граніту», «Виявлення складу ґрунту», «Виявлення властивостей повітря» 

тощо. До складу методичного портфоліо також входили завдання й матеріали, 

зібрані студентами під час проходження «Навчальної практики з природознавства 

і краєзнавства», які заздалегідь розроблялися викладачами. 

Методичне портфоліо з курсу «Робота з батьками» містило матеріали, які 

відбивають правові основи сучасного сімейного виховання, права та обов’язків 

батьків, права дитини (відповідні статті Конституції України, Закон України «Про 

охорону дитинства», Декларацію прав дитини, Конвенцію ООН про права дитини 

тощо), розроблені студентами рекомендації, буклети, журнали для батьків, були 

підібрані відеоматеріали з різних аспектів щодо підвищення педагогічної 

культури батьків для успішного виховання власних дітей («Сімейне виховання», 

«Притча про любов і терпимість батьків і дітей», «Кожна дитина може багатого 

досягти», «Діти – відображення батьків», «Великі й маленькі» (за книгою 

А. Макаренка «Книга для батьків»), «Найкращий тато» тощо), тематичні 

відеопроекти («Взаєморозуміння між батьками і дітьми», «Способи розв’язання 
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конфліктів у сім’ї», «Сім помилок батьків при спілкуванні з дитиною», «Сім 

сценаріїв вихідного дня» тощо). 

До «методичного портфоліо» з курсу «Методична майстерність учителя» 

студенти включали матеріали, які передбачали використання їх у подальшій 

методичній роботі закладу загальної середньої освіти, наприклад, «Положення 

про методичний день учителя»; орієнтовний план проведення методичного дня 

вчителя-початківця та роботи педагога над індивідуальною науково-методичною 

темою (проблемою); алгоритм складання педагогічної візитівки (педагогічного 

резюме) учителя, підготовки і проведення педагогічного проекту; загальні вимоги 

до написання методичного есе, діагностичну карту педагогічної оцінки 

і самооцінки готовності вчителя до саморозвитку, тощо. Так, робота 

з діагностичною картою сприяла оволодінню методикою експериментальних 

педагогічних досліджень, надавала можливість залучати студентів до аналітичної 

діяльності. 

У процесі створення «методичного портфоліо» аналізувалися різні погляди 

щодо його змісту і доцільності. 

Отже, за  результатами складання студентами методичного портфоліо 

з різних дисциплін відбувалася підготовка методичних матеріалів для 

проходження педагогічної практики, яка відіграє важливу роль у процесі 

закріплення методичних знань на практиці, оволодінні студентами методичним 

досвідом. 

На наше переконання, для ефективної практичної методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи під час навчальної діяльності було 

впровадження в навчальний процес дидактико-методичного комплексу 

«Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань з методики 

викладання природознавства» (КНДС), розроблений групою авторів 

(Г. Пономарьва, В. Тетьоркіна, С. Погорелова, І. Упатова) із метою формування 

в майбутніх учителів умінь розв’язувати сучасні методичні завдання нової 

початкової школи, організації їх самостійної роботи та підготовки до успішного 

проходження педагогічної практики [445]. 
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Розглядаючи шляхи вдосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців 

початкової школи до викладання природознавчих дисциплін у початкових класах, 

формування в них екологічних цінностей науковці Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, 

К. Гончарова, Г. Ковальчук, А. Крамаренко, Л. Нарочна та інші наголошують 

на покращені їх практичної підготовки. Розробляючи зміст методичної підготовки 

майбутнього вчителя до викладання природознавчих дисциплін у початкових 

класах, О. Біда виходить із таких умов : у її змісті мають бути знання, способи 

діяльності, досвід творчої діяльності, які повинні постійно переосмислюватися, 

бо майбутній вчитель працюватиме в умовах реформування освіти, 

що відбувається шляхом збільшення багатоваріантності організаційних форм, 

а також методичних систем навчання природознавству. Науковець пропонує 

застосування в навчальному процесі ЗВО сучасних технологій, створення 

відеотеки із записами уроків природознавства, створення навчально-методичного 

комплекту для підвищення рівня підготовки вчителів до здійснення 

природознавчої освіти в початковій школі [53, с. 247–253]. 

Ураховуючи той факт, що вивчення методики викладання природознавства, 

як правило, передує вивченню студентами дидактики, запровадження 

в навчальний процес КНДС було доцільним, оскільки його зміст було спрямовано 

на ознайомлення студентів із початковими дидактичними поняттями щодо теорії 

навчання природознавству, а також давав можливість включити понятійно-

термінологічну складову дидактики, створити умови для кращого розуміння 

студентами спеціальних методичних понять. Таким чином, дидактико-методична 

складова КНДС створювала умови для розв’язання практичних завдань 

методичної підготовки майбутніх учителів. 

Основою для створення КНДС була навчальна програма й підручники 

з методики навчання (викладання) природознавства (автори Т. Байбара; 

Л. Нарочна, Г. Ковальчук, К. Гончарова) та природознавства для 1–4 класів, 

у яких змодельовано зміст теоретичної методичної підготовки та науково-

методичної, навчально-дослідницької діяльності, який максимально спрямований 
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на формування в майбутніх учителів початкової школи методичної 

компетентності, що забезпечувало якісну методичну підготовку студентів. 

Упровадження КНДС у навчальний процес, з вивчення методики 

викладання природознавства сприяло реалізації діяльнісного підходу, який було 

покладено в основу методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

що надавало можливості отримати досвід методичної діяльності щодо здійснення 

аналізу державних стандартів початкової школи, змісту освіти з природознавства, 

навчальних програм, підручників, робочих зошитів із друкованою основою, вимог 

до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів початкової школи, визначення 

мети та завдання вивчення розділу, навчальної теми, уроку тощо [445; 577; 578]. 

Так, під час виконання студентами практичної роботи «Аналіз програми 

навчальних курсів «Природознавство» для 1–4 класів» у них цілеспрямовано 

формувалися не тільки знання щодо методики роботи з нею, але й відбувалося 

критичне осмислення змісту освіти з предмета «Природознавство» за класами 

та розділами програми; формувалися вміння не тільки аналізувати нормативні 

документи, але й розвивалися навички роботи з навчальною програмою, уміння 

визначати навчальну, розвивальну та виховну мету навчального курсу, зазначати 

обсяг природознавчих знань, які отримують учні в 1 – 4 класів. 

Одним із завдань КНДС щодо методичної діяльності під час практичної 

роботи був аналіз підручників з «Природознавства» та «Я у світі» для 1–4 класів 

із метою встановлення його відповідності чинної навчальної програми 

з природознавства. Проілюструємо завдання для науково-методичного 

дослідження на прикладі теми «Робота з підручником як метод навчання», мета 

якої полягала в опануванні методичними знаннями й уміннями з планування 

роботи з дидактичним апаратом підручника природознавства (Додаток Д). 

Для формування методичних умінь в аспекті науково-методичної роботи 

студентів пропонувалося здійснити дослідницькі дії [573; 574]. Зміст методичного 

дослідження студентів полягав у тому, що необхідно було дослідити дидактичні 

умови організації роботи з підручником та запропонувати методику роботи з ним 
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на різних етапах уроку: перевірки домашнього завдання; вивчення нового 

матеріалу; закріплення вивченого матеріалу. 

Також студентам необхідно було дослідити та запропонувати методичні 

прийоми роботи з текстом та ілюстраціями підручника, завданнями і вправами, 

таблицями і схемами [578, с. 316–324]. Наприклад : 

– проаналізуйте текстові компоненти підручників природознавства 

за 3–4 клас, визначте призначення основних, пояснювальних і додаткових текстів; 

– визначте роль позатекстових компонентів: а) призначення апарату 

орієнтування (вступ, передмова, зміст, символи орієнтування, рубрикації, 

виділення – кольорові, шрифтові, бібліографія); б) ілюстрацій (малюнки, 

фотографії, репродукції, фотосхеми, фотомонтажі, план і карта); в) апарату 

організації засвоєння (запитання, завдання, таблиці, покажчики, інструктивні 

матеріали) тощо; 

– запропонуйте завдання для заохочення роботи з підручником 

молодших школярів. 

Наведемо приклади питань і завдань з аналізу освітянських документів 

(Державний стандарт загальної початкової освіти, Базовий навчальний план 

початкової школи, як його складову частину, Концепція «Нова українська 

школа»), які сприяли формуванню методичного мислення та педагогічної 

рефлексії діяльності : «Проаналізувати структуру державного стандарту 

початкової загальної освіти»; «З’ясувати, чим різняться інваріантна та варіативна 

складові змісту освіти?»; «Установити, в чому полягає суть компетентнісно 

орієнтованого підходу до відбору змісту освіти?»; «Визначити методологічний, 

законодавчий і дидактичний аспекти розвитку змісту освіти в Україні (за статтею 

О. Савченко «Розвиток змісту початкової освіти в умовах державного 

суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти») 

[488, c 25–29]; «Зробити висновки про розвиток змісту початкової освіти 

в Україні» тощо. 

За результатами виконання зазначених завдань студенти отримали цілісне 

уявлення про зміст і структуру початкового рівня освіти учнів, встановили 
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погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначили гранично 

допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин тощо. 

Навчальні завдання КНДС також передбачали методичний аналіз 

студентами тем шкільного курсу з природознавства, складання планів-конспектів 

щодо вивчення теми, розробку моделей різних типів уроків, які згодом були 

представлені в формі мультимедійних презентацій, складання диференційованих 

завдань і завдань, спрямованих на поетапне формування основних природничих 

понять і розумових дій учнів. Педагогічний аналіз уроку за алгоритмом 

(технологічною картою уроку), який здійснювався студентами під час 

лабораторних та практичних занять, дозволяв виявляти методичні знання 

й уміння студентів щодо методики й техніки уроку, розв’язувати методичні 

завдання на різних рівнях (репродуктивному, конструктивному, творчому), 

здійснювати контроль за якістю виконання роботи. 

Наприклад, у комплексі подано методичні завдання для виконання 

лабораторних і практичних робіт, пропонуються завдання для самостійних 

педагогічних досліджень. Зазначені форми навчальної роботи дозволяли через 

спеціально організовану діяльність формувати навички й уміння майбутніх 

учителів початкової школи з розв’язування науково-методичних задач 

(Додаток Д). 

Наведемо приклади завдань КНДС для науково-методичного дослідження 

за темою «Методика роботи з підручником природознавства»: «Яким чином 

можна вивчити сформованість в учнів навичок й умінь роботи з підручником 

природознавства?», «Як можна з’ясувати рівень сформованості навичок й умінь 

роботи з підручником? За якими критеріями?», «Як організувати пошук учнями 

відповіді на поставлене запитання? Складіть план дослідження», «Як визначити 

утруднення учнів під час роботи з підручником? Складіть план дослідження». 

За допомогою зазначених завдань студентами було встановлено, що в складі 

будь-якого методичного вміння як дії виділяють такі компоненти, як мета, об’єкт, 

зміст, операції, результат. Тому для дослідження стану сформованості 

методичного уміння їм необхідно було виділити всі компоненти (приватні дії), які 
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дозволяли не тільки встановити її склад, а й побачити проміжні аспекти процесу 

формування, оскільки опанування будь-яким методичним умінням проходить 

певні етапи. Для визначення структури вміння як дії, студентам необхідно було 

зробити аналіз програми з природознавства, підручників і методичних посібників, 

дидактичного матеріалу, на якому відбувається формування в дітей знань, 

навичок, умінь; визначити вимоги до дидактичного матеріалу після чого 

узагальнити матеріал, використовуючи логічні операції. Аналіз визначеного 

змісту матеріалу до уроку природознавства передбачав методичне обґрунтування 

його студентом. Така методична дія сприяла виявленню рівня сформованості 

в майбутнього вчителя дидактико-методичного вміння, що безпосередньо 

впливало на результат дослідження, оскільки визначений студентом матеріал 

дозволяв вирішити кілька методичних завдань, а саме: 

– встановити обсяг досліджуваного матеріалу (кількість термінів, 

логічних зв’язків між досліджуваним матеріалом тощо), який повинен відповідати 

етапу формування вміння (навички) і готовності учнів працювати з таким 

обсягом; 

– визначити спосіб подачі матеріалу (словесний, наочний 

(спостереження), організації спостереження, дослідження, практичної роботи); 

– виокремити типи завдань, враховуючи готовність дітей 

(сформованість у них способів роботи), відповідність змісту навчального 

матеріалу науковому обґрунтуванню з погляду дидактики і методики. 

Навчання студентів щодо складання дидактичних завдань для учнів 

відбувалося за таких умов: 

– включення в дидактичне завдання текстів-описів за для того, щоб 

проаналізувавши їх, встановити критерії і послідовність у викладі думки; 

– самостійне створення невеликих текстів-описів відповідно 

до виділених аспектів теми, яка вивчається; 

– аналіз тексту створеного дидактичного завдання (самостійно 

чи колективно) за критеріями, позначеними в процесі спільного обговорення; 
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– корекція формулювання тексту дидактичного завдання відповідно 

до проведеного аналізу; 

– участь в обговоренні розроблених дидактичних завдань, створених 

іншими; 

– самоаналіз власних дій в результаті проведеного і презентованого 

методичного дослідження. 

Результатом такої роботи було формулювання студентами вимог 

до підготовки дидактичного матеріалу уроку та аналізу доцільності його 

використання, складання технологічної карти уроку. 

Під технологічною картою уроку в дослідженні розуміється спосіб 

графічного проектування уроку, таблиця, що дозволяє структурувати урок 

за обраними параметрами, які регламентують діяльність вчителя з планування 

та організації освітнього процесу на уроці, відповідно до вимог державних 

освітніх стандартів початкової школи (Додаток Г). 

Упровадження технологічної карти уроку здійснювалося з метою 

підвищення ефективності підготовки та проведення уроку та виявлення 

сформованих методичних умінь майбутніх учителів, рівня сформованості 

практичних дій щодо методичної побудови уроку. Технологічна карта, 

як і традиційний конспект уроку, включала такі параметри : тему; мету 

(дидактичну, розвивальну, виховну), тип (вид) уроку, етапи, засоби навчання, 

методи і прийоми навчально-пізнавальної діяльності, але специфікою такої карти 

було зазначення основних понять теми, яка вивчається учнями, мети діяльності 

вчителя щодо використання кожного методу (прийому) та засобу, також 

важливою складовою карти було планування діяльності учнів на кожному етапі 

згідно з вимогами державного стандарту щодо діяльнісного підходу в навчанні. 

Складання технологічної карти уроку, якою користувалися студенти під час 

лабораторних і практичних занять, самостійної підготовки до уроку та його 

аналізу під час проходження педагогічної практики, передбачало не тільки 

зазначення структурних компонентів уроку та їх зміст, але й допомагало 

студентам ретельно спланувати зміст діяльності учнів на кожному з його етапів, 
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зробити методичне обґрунтування як діяльності учнів на уроці, так і власної; 

дозволяло студентам проаналізувати власне методичне просування (Додаток Г). 

Серед прикладів щодо організації навчальної діяльності учнів на різних 

етапах уроку в технологічній карті зазначалися такі дії: обґрунтовують вибір; 

наводять приклади; формулюють поняття; виявляють закономірність; аналізують; 

визначають причини; роблять висновки з спостережень; пояснюють свій вибір 

читають та аналізують текст, порівнюють об’єкти вивчення; складають план 

опису; знаходять в тексті нове поняття, нову інформацію; слухають вірш і 

аналізують їх; висловлюють власну думку та свої припущення в парі; здійснюють: 

самоперевірку, взаємоперевірку, самооцінку, взаємооцінку; презентують кінцевий 

результат роботи на уроці. 

Слід зазначити, що самостійне складання технологічної карти майбутнім 

учителем давало більше можливостей, у порівнянні з традиційним конспектом 

уроку, щодо його методичної побудови та проведення, оскільки була можливість 

урізноманітнювати методи, форми організації навчально-пізнавальної діяльності, 

засоби та аналізувати мету і доцільність їх використання під час проходження 

педагогічної практики. При складанні технологічної карти, зазначаючи діяльність 

учителя й учнів під час уроку, студентам наголошувалося на зміні позиції учителя 

початкових класів із транслятора знань на позицію вчителя-фасилітатора, який 

має працювати за парадигмою особистісно орієнтованої педагогіки та допомагати 

учням ефективно взаємодіяти. 

Виконуючи вищезазначені завдання, студенти опановували методичним 

знанням через дослідницько-методичну компетентність, яка проявлялась в умінні 

організовувати вивчення стану навчальних досягнень учнів, їх практичних дій; 

інтерпретувати та перетворювати як діяльність учнів, так і власну методичну 

діяльність; аналізувати педагогічний процес, проектувати і конструювати 

педагогічні інновації, розробляти нові засоби навчання молодших школярів. 

Виконання дослідницько-методичних завдань, спрямованих на виявлення 

стану сформованості в дітей практичних дій, дозволяло майбутньому вчителеві 

під час проходження педагогічної практики розв’язувати актуальні питання 



301 

з удосконалення процесу навчання природознавству, бачити проблемні аспекти 

власної методичної діяльності, вибудовувати освітню траєкторію, оскільки, 

проводячи методичне дослідження, студент змінює своє розуміння щодо 

педагогічної діяльності. 

Працюючи на заняттях з методики викладання природознавства на другому 

курсі, студенти опановували методикою роботи з навчально-методичним 

комплексом (КНДС) і бачили реальні результати власного методичного 

зростання. Виконання завдань КНДС, із одного боку, дисциплінувало їх думку 

й мовлення, тому що виконання завдань систематично перевірялося у ході 

навчальних занять, а з іншого боку – письмовою відповіддю дозволялося 

висловлювати й обґрунтовувати власну думку. Особливо це стосувалося 

проблемних запитань, у відповідях на які не може бути однозначної відповіді. 

Організація навчального процесу в педагогічному ЗВО з використанням КНДС, 

як засобу навчання, передбачала впровадження відповідних методів і прийомів, 

можливість застосовувати фронтальну, індивідуальну, парну, групову 

та колективну діяльність. 

У процесі виконання методичних завдань КНДС необхідно було опанувати 

методикою роботи з таким навчальним посібником, як робочий зошит 

із друкованою основою (РЗДО) із природознавства на різних етапах уроку, 

оскільки в початковій школі він виконує функцію важливого дидактичного 

засобу, містить питання для письмових відповідей на них; завдання для 

самостійного виконання малюнків, графіків, складання схем, спеціально 

побудовану систему ілюстрацій до питань і завдань, до предметного змісту 

навчального матеріалу та завдання цікавого характеру, що розширюють межі 

навчальної програми, формують стійкий інтерес до предмета [445; 577; 578; 597; 

604]. На жаль, упровадження РЗДО й донині викликає неоднозначні відгуки 

як серед учителів, так і серед викладачів закладів вищої освіти. Причина 

негативного ставлення до таких дидактичних матеріалів полягає в орієнтуванні 

педагогів на репродуктивні методи навчання, на педагогічні стереотипи, 

що істотно посилюють небажання педагогів змінювати власний методичний 



302 

досвід, відпрацьований роками, низький рівень професійної рефлексії окремих 

освітян, осмислення ефективності власної діяльності, брак аналізу переваг 

і помилок тих або інших способів і форм навчання. За таких умов упровадження 

нововведень завжди спостерігається феномен опору змінам (інноваціям). 

У дослідженнях, присвячених цій проблемі (В. Онищук, Л. Нечволод, 

О. Привалова, І. Упатова та ін.), відбиті окремі питання щодо підвищення 

ефективності навчального процесу за допомогою робочих зошитів, сформульовані 

деякі методичні принципи організації роботи з ними. Слід наголосити, що 

впровадження РЗДО в навчальний процес початкової ланки навчання буде 

ефективним за умов інтеграції досвіду роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів і педагогічних ЗВО, у яких здійснюється підготовка майбутніх учителів 

до методики їх використання. 

Отже, важливою умовою впровадження методики роботи з робочими 

зошитами із друкованою основою була теоретико-методична та практична 

підготовка майбутніх учителів до їх використання на різних етапах уроку 

в початковій школі. Так, при вивченні дисципліни «Основи природознавства 

з методикою викладання» студентам першого курсу пропонувалося виконання 

завдань у РЗДО для 4-го класу (автор Н. Діптан) з різних тем. Такий напрям 

роботи зі студентами (на підставі впровадження діяльнісного підходу, а також 

формуванню у них методичної компетентності) сприяв реалізації нових 

концептуальних підходів до методики навчання майбутніх учителів. Слід 

наголосити, що у студентів було виявлено позитивне ставлення до використання 

РЗДО на уроках природознавства, оскільки виникало розуміння того, що робота з 

таким дидактичним засобом дає можливість залучати до діяльності всіх учнів 

класу на різних етапах уроку, а також під час виконання домашнього завдання 

[597; 604]. 

Із вищезазначеного випливає, що методика використання дидактико-

методичного посібника (КНДС) у навчальному процесі педагогічного ЗВО 

сприяла: 
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– підсиленню мотивації навчання, формуванню інтересу до навчання; 

пізнавальної новизни; навичок самостійної роботи й самоконтролю, розвитку 

відповідальності за свої знання, які передбачали готовність і потребу майбутніх 

учителів навчатися впродовж усього життя; 

– продуктивній творчій діяльності, формуванню потреби в творчості 

(уміння діяти в нестандартних ситуаціях, активізація творчих здібностей 

студентів, реалізація їх творчого потенціалу); 

– запровадженню колективних, групових, парних, індивідуальних форм 

навчання; 

– створенню ситуацій емоційно-моральних переживань, удосконаленню 

навичок само- і взаємонавчання; 

– формуванню інформаційно-методичної компетентності; 

– створенню ситуації вибору, формуванню вмінь брати на себе 

відповідальність за зроблений вибір, бути активним під час розв’язання завдань 

будь-якого рівня складності), що передбачало стимулювання пізнавальної 

активності студентів, сприяло виробленню критичного ставлення до себе 

й навколишнього світу. 

Упровадження навчально-методичного комплексу (КНДС) дозволяло 

майбутнім учителям початкової школи отримати досвід методичної діяльності 

щодо аналізу підручників, РЗДО, визначення державних вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів, формулювання мети й завдань вивчення 

розділу, підрозділу, теми. За допомогою завдань КНДС студенти навчалися 

розробляти моделі різних типів уроків, які згодом вони представляли у формі 

мультимедійних презентацій, детально обговорювали окремі їх фрагменти. Після 

педагогічного аналізу уроку за алгоритмом (технологічною картою уроку), 

поданими у додатках КНДС, студенти виконували лабораторні та практичні 

роботи, під час яких розглядалась методика вивчення основних питань теми 

уроків, розв’язувалися методичні завдання на різних рівнях (репродуктивному, 

конструктивному, творчому), здійснювався контроль за якістю виконання роботи 

та відбувалась педагогічна рефлексія [445; 577; 578, с. 316–324; 579]. 
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Усе вищезазначене дало підстави дійти висновку про те, що роль 

дидактичних засобів полягає в забезпеченні зворотного зв’язку в навчальній 

діяльності викладача й студента, одержанні об’єктивної інформації про перебіг 

засвоєння ними знань, про вироблення умінь, своєчасне виявлення огріхів 

у навчанні та прогалин у знаннях. 

Отже, зазначений навчально-методичний посібник КНДС, за умов 

цілеспрямованого його впровадження в процес методичної підготовки, виконував 

кілька функцій [578, с. 316–324]: 

– формування у студентів методичних умінь і навичок, реалізація знань 

на різних рівнях (репродуктивному, конструктивному, творчому);  

– діагностування якості засвоєння взаємозв’язку між структурними 

елементами навчального матеріалу, що дає підстави визначати, наскільки успішно 

студенти оволодівали системою певних знань, який загальний рівень їх засвоєння, 

чи відповідає він вимогам навчальної програми, а також дає можливість 

реалізувати корекцію й самокорекцію знань; 

– здійснення диференційованого контролю, самоконтролю 

та взаємоконтролю шляхом виконання завдань різного рівня складності, 

що передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів; 

– формування позитивного ставлення студентів до професійного 

навчання, підвищення його ефективності; 

– мотивація й навчально-пізнавальна активізація діяльності; 

– опанування майбутніми вчителями діяльністю, спрямованою 

на запровадження різних методів, засобів, форм навчання й контролю учнів; 

– здійснення рефлексії власної методичної діяльності. 

Таким чином, методична підготовка майбутнього вчителя під час виконання 

завдань КНДС передбачала таку організацію навчання, за якої студенти 

здійснювали роботу, адекватну методичній діяльності вчителів початкових класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Вищезазначене свідчить про те, що результатом теоретичної і практичної 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи було формування 
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методичного досвіду, який вони не тільки набували, але й здатні були 

продемонструвати. 

На наше переконання, методична підготовка, яка включає систему мотивів, 

цінностей, бажань, зацікавленість в роботі та творчий підхід до її реалізації, 

забезпечує спрямованість майбутнього вчителя на самовдосконалення 

у професійній діяльності, позитивне ставлення до методичної діяльності освітян, 

до позбавлення педагогічних стереотипів та шаблонності власного мислення. 

Саме тому особливого значення для методичної підготовки студентів набували 

огляди обговорення педагогічної та методичної літератури, періодичних видань, 

а також теле- й інтернет-ресурсів на педагогічну тематику, що давало можливість 

своєчасно привернути увагу майбутніх педагогів до проблем, які висвітлювалися 

в зазначених джерелах, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів 

їх розв’язання, а головне – до педагогічних інновацій. 

Виконання студентами будь-яких видів навчальної роботи завжди 

супроводжувалося виявленням їх навчальних досягнень у різних формах.  

На набуття студентами методичного досвіду спрямовувалося проведення 

всіх видів педагогічної практики («Перші дні дитини в школі», «Пробні уроки», 

«Із позакласної виховної роботи в школі», «Переддипломна практика», «Практика 

з природознавства та краєзнавства» тощо), які націлювали майбутніх учителів на 

конкретну роботу з апробації отриманих методичних знань і засвоєних умінь 

та включали різні види аналітико-оцінної діяльності теоретичного та практичного 

характеру, а саме: аналіз методичної діяльності закладів загальної середньої 

освіти та методичного досвіду вчителів; оцінка стилю методичної роботи 

директора, методиста, учителя; самооцінка свого стилю методичної діяльності 

в процесі роботи зі школярами; обґрунтування вибору змісту та форм навчально-

методичної діяльності; складання індивідуального плану роботи, розгорнутих 

планів-конспектів уроків і виховних занять, щоденників спостережень; аналіз 

результативності здійснення власної методичної діяльності. 

Під час проходження практики відбувалося перетворення отриманих 

методичних знань і вмінь в інструмент творчого методичного засвоєння змісту 
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педагогічної діяльності. Студенти опановували сучасні методи початкової освіти, 

зокрема методику впровадження ІКТ у навчально-виховний процес початкової 

школи. 

Для успішного розв’язання методико-педагогічних завдань підготовки 

майбутніх учителів, у період проходження педагогічної практики в закладі 

загальної середньої освіти, студент має опанувати певною системою спеціальних 

професійно-методичних умінь методичної діяльності, від яких залежало 

підвищення якості й рівня його методичної підготовки, яка відігравала важливу 

роль у процесі закріплення методичних знань, оволодінні студентами методичним 

досвідом (більш ніж половина респондентів (64,2 %) визнали педпрактику 

найбільш ефективною для формування досвіду методичної діяльності, основним 

засобом формування методичної компетентності, 28 % – надавали їй невеликого 

значення, і лише 7,8 % опитаних не мали визначеної думки щодо важливості 

методичної підготовки, тому не усвідомлювали значущість практики. Як правило 

цей відсоток респондентів складали студенти, які не планували в подальшому 

працювати в школі). Спираючись на отримані результати, проходження 

педагогічної практики передбачало постановку цільових завдань, спрямованих 

на організацію їх методичної діяльності. 

Методична діяльність студентів під час проходження педагогічної практики 

містила такі етапи: адаптивний (ознайомлення з системою навчальної і виховної 

роботи школи, навчальною та позаурочною роботою); вивчення досвіду роботи 

вчителів школи); проектувальний (складання конспекту уроку, відбір найбільш 

ефективних форм і методів навчання, складання диференційованих і проблемних 

питань, розробка тестових завдань з метою контролю, підготовка 

демонстраційного експерименту, розробка сценарію виховного заходу), 

продуктивно-діяльнісний (проведення уроків чи виховних заходів, здійснення 

їх аналізу, виконання дидактико-методичних завдань, вивчення досвіду роботи 

вчителів), рефлексивно-оцінний (рефлексія і корекція результатів своєї діяльності, 

проведення самоаналізу уроку тощо). 
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Оскільки в період проходження навчальної педагогічної практики студенти 

зазвичай зосереджували свою увагу тільки на питаннях конструювання матеріалу, 

що містив навчальну інформацію (дослідження Г. Засобіної), то вони відчували 

труднощі в реалізації уроку, повільно переходячи з позиції людини, 

яка повідомляє інформацію, на позицію керуючого процесом її перероблення 

та засвоєння. Педагогічна практика далеко не в кожного студента сприяла 

формуванню необхідного рівня методичної діяльності [158, с. 38–45]. 

Як свідчать спостереження під час педагогічної практики за перебігом 

виховних занять та пробних уроків студентів, було виявлено низку методичних 

недоліків, які пов’язані з тим, що деякі студенти не враховували такі методичні 

особливості уроку як: коректність у відборі навчального матеріалу; готовність 

дітей до роботи (емоційна, інтелектуальна, психофізична); ступінь спільної 

навчальної діяльності дітей та вчителя (домінувальна позиція вчителя); 

ефективність (результативність) запланованих методів і прийомів, засобів 

навчання, форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуальна, парна, 

групова, колективна, фронтальна). 

Педагогічна практика студентів давала можливість не тільки замислювалися 

над питаннями щодо складових педагогічної та методичної майстерності, але 

й шукали відповіді, активно обговорюючи їх; докладали зусиль до формування 

певних, ще не сформованих умінь, а саме : здійснювати педагогічне 

спостереження, проводити педагогічний експеримент. Творчий характер 

педагогічної практики передбачав, що в кожного студента мають розвиватися 

методичні здібності, здатності до нестандартної інтерпретації навчально-

виховного процесу. Це сприяло виконання різних методичних завдань, створення 

атмосфери постійного пошуку в студентській групі. Доведено, 

що результативність та ефективність проходження педагогічної практики 

визначалась рівнем взаємодії педагогічного навчального закладу зі школою, 

методичним рівнем вчителя-наставника школи та вимогами викладача-методиста 

практики, що, у свою чергу, забезпечувало формування методичної 

компетентності, необхідної для якісного виконання майбутньої професійної 
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діяльності. На жаль, було встановлено, що студенти третіх і навіть четвертих 

курсів уважають, що не готові до самостійної роботи вчителем і не ототожнюють 

себе з молодими педагогами, які працюють у школі, пояснюючи це тим, 

що не мають диплому про педагогічну освіту, навіть не зважаючи на те, що за 

умов проходження ними педагогічної практики, яка починається вже з другого 

курсу, студенти мають можливість щотижня відчувати себе учасником навчально-

виховного процесу на рівні з фахівцями. Однак ці проблеми не виникали, якщо 

під час практики відбувалася максимальна підтримка студента вчителем-

наставником й спостерігалось сприйняття його не як студента-практиканта, 

а як молодого колегу. 

Так, для успішного проходження майбутніми вчителями їх першої 

педагогічної практики з «Позакласної виховної роботи в школі», яка проводилась 

на базі закладів загальної середньої освіти, в період проходження якої майбутні 

вчителі долучалися до обов’язків класного керівника, вихователя групи 

продовженого дня, проводили виховні заходи. Цей вид практики охоплює процес 

опанування методикою виховної роботи в усьому її різноманітті й складності, 

перед її початком обов’язковими були консультації викладача з методичних 

питань та можливих проблем, які можуть у них виникати. Студенти отримували 

психолого-педагогічний інструктаж та практичні методичні рекомендації щодо 

їх роботи як учителів закладу загального середньої освіти. 

Нижче подано орієнтований перелік питань для методичної консультації 

студентів-практикантів: знайомство з навчально-методичним забезпеченням 

навчального кабінету; аналіз планів виховної роботи учителів; складання 

індивідуального плану роботи студента; відвідування уроків учителів і виховних 

заходів студентів-практикантів; методична взаємодопомога студентів-

практикантів; ведення щоденника практики (написання протоколів спостережень 

за заняттями під час їх відвідування); алгоритм само- та взаємоаналіза заняття; 

підготовка до розробки виховного заходу (яка передбачає використання 

матеріалів періодичних видань і методичних матеріалів бібліотеки; Інтернет-

сайтів; власну творчість); темп заняття (низький, середній, оптимальний, 
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високий); емоційність, яскравість мовлення студента; спілкування з учнями; 

структура плану-конспекту виховного заходу; вимоги до перебігу заняття: 

(мотивація та план діяльності студента й учнів; зміст заняття, засоби, методи та 

прийоми (із зазначенням мети їх використання) відповідно до змісту теми заняття; 

дотримання логічних переходів при викладанні матеріалу; організація діяльності 

учнів: групова; парна; командна; колективна, фронтальна, індивідуальна; 

планування не менше 6 – 8 видів діяльності учнів; вимоги до використання 

наочності (естетика оформлення; розташування на дошці); використання 

комп’ютера як сучасного засобу навчання й виховання; методика організації 

і проведення тематичні фізкультхвилинки; узагальнення, висновки щодо теми 

заняття; рефлексія діяльності учнів; підсумок заняття). 

Специфіка й складність практики з «Позакласної виховної роботи в школі» 

полягала в тому, що вона є першим видом практик, яку проходять студенти 

другого курсу, які ще не мають достатньої педагогічної та методичної підготовки, 

що значно ускладнює їх педагогічну діяльність. Ураховуючи це студенти 

отримували чіткі й конкретні рекомендації про те, що та як вони повинні зробити 

для виконання програми з практики; інформацію про форми та методи поточного 

та підсумкового контролю виконання програми практики, правила ведення 

поточних записів і складання підсумкового звіту з практики (ведення щоденника 

з практики). 

Для успішного проходження такого виду практики дисертантом було 

розроблено методичні рекомендації для викладачів-методистів і студентів, у яких 

пропонуються конкретні методико-практичні, психолого-педагогічні матеріали, 

що можуть бути використані з метою підготовки, проведення й аналізу різних 

видів практичної методичної діяльності : особистісної, методичної, мотиваційно-

творчої. У наведених методичних рекомендаціях розкривається мета й завдання 

педагогічної практики з «Позакласної виховної роботи», методика її організації 

та проведення; зміст, який передбачав обов’язкове дотримування відповідної 

програми, залучення студентів адміністрацією базових навчальних закладів 

до надання методичної допомоги [588]. 
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У перший день практики студенти знайомилися з навчально-матеріальною 

базою школи, зустрічалися з директором, його заступником, учителями, 

знайомилися з планами виховної роботи, досвідом роботи вчителів, оформлювали 

щоденники педагогічної практики : переписували у свої щоденники плани 

виховної роботи вчителів, вихователів. На підставі цього плану та рекомендацій 

викладача – керівника практики від кафедри педагогіки та психології академії, 

учителя-класовода студент складав індивідуальний план-графік роботи на семестр 

і затверджував його у викладача-керівника практики. Подальша виховна робота 

проводилася відповідно індивідуального плану-графіку роботи на семестр 

та індивідуального плану. 

Упродовж навчального семестру кожен студент повинен був провести 7–10 

виховних заходів, одне з яких – залікове, подати 8–10 аналізів-спостережень 

виховних заходів. Кожен студент проходив практику у визначеному класі 

(за кожним класом закріплювалося по 1–3 практиканти, залежно від кількості 

класів у закладі та кількості студентів у групі). Проходження практики 

фіксувалося в щоденнику практики, який сприяв становленню індивідуального 

стилю методичної роботи майбутнього вчителя, розвитку методичного мислення, 

формуванню дослідницького підходу до методичної роботи. Під час проходження 

практики, для розв’язання її методичних задач, студентам-практикантам 

висувалися вимоги до методичних знань, практичних умінь і навичок, якими вони 

мали опанувати в цей період навчання. Так, студент-практикант повинен був 

знати: структуру та зміст плану виховної роботи вчителя, вимоги до його 

побудови; форми та методи виховання учнів у позаурочний час; види бесід 

(пізнавальні, етичні, естетичні), методику їх підготовки і проведення; види ігор, 

можливості їх використання в процесі виховання школярів. 

Крім вищезазначених методичних знань, майбутні вчителі мали сформувати 

навички й уміння методичної діяльності: спостерігати та аналізувати виховний 

процес у школі; аналізувати завдання, зміст виховної роботи; планувати свою 

роботу відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів, можливостей 

дитячого колективу, організувати його на виконання поставлених завдань; 
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планувати й конструювати різні форми виховної роботи; складати конспект 

виховного заходу; визначити тему, мету виховного заходу, цікаво і доступно 

планувати його проведення; добирати зміст матеріалу, методи і прийоми 

відповідно до мети виховного заходу; проводити різні види позакласної виховної 

роботи (бесіди, виховні години, конкурси, ігри, свята, ранки, подорожі, змагання): 

а) вміти цікаво зазначити тему заходу, доступно і послідовно її розкрити; 

б) впроваджувати різноманітні види позанавчальної роботи відповідно вікових 

особливостей; в) використовувати наочні засоби; г) спілкуватися з учнями, 

підтримувати їх увагу, дисципліну; д) оцінювати ефективність виховного заходу 

(проведення залікового виховного заходу супроводжувалось самоаналізом, 

взаємоаналізом, методичним аналіз учителем і методистом практики) [588]. 

Слід підкреслити, що першу педагогічну практику доречно будувати таким 

чином, щоб у студента формувалися потреби віднайти свій методичний стиль, 

діяти творчо, прогнозувати наслідки методичних дій, формувати в них достатній 

рівень методичної рефлексії [617]. 

Із вищенаведеного випливає, що навчально-педагогічна практика студентів 

давала їм можливість здійснювати діагностичну діяльність, перевіряти готовність 

до самостійної педагогічної діяльності, оцінити свої здатності, професійні якості, 

методичні можливості з точки зору відповідності їх сучасним вимогам професії 

учителя. 

За результатами проведення педагогічної практики відбувалось проведення 

конференції, на якій головним був аналіз методичних досягнень майбутніх 

учителів та їх труднощі. Студенти аналізували свої помилки, визначали методико-

педагогічні проблеми, ділилися отриманим педагогічним досвідом і здійснювали 

колективну рефлексію, відповідаючи на такі запитання, як: «Які методичні 

надбання вчителів я візьму до власного досвіду?»; «Що мені заважало під час 

педагогічної практики?», «Яких знань, навичок, умінь методичної діяльності мені 

не вистачало?», «Якими видами методичної діяльності я опанував би?». 

Аналізуючи вищезазначені питання, у студентів виникало бажання методично 
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вдосконалюватися, самореалізовуватися, презентувати свій досвід, досвід 

однокурсників, учителів іншим. 

На етапі контролю й аналізу результатів педагогічної практики 

враховувались усі види методичної діяльності, які необхідно було виконати 

студенту. Оцінюванню підлягали не тільки методичні знання, навички й уміння 

студентів, але й рівень виконання всіх завдань педагогічної практики (ведення 

щоденника практики, відвідування пробних виховних заходів чи уроків, 

їх спостереження та аналіз, бесіди з учителями навчального закладу щодо 

проведення роботи практикантом); ступінь ефективності проведеної студентом 

методичної діяльності, педагогічна активність студента, його ставлення 

до педагогічної професії, дітей, школи, до якісного оформлення звітної 

документації. 

За результатами проведення педагогічної практики студентам 

оголошувалась оцінка, яка виставлялась на основі обговорення й згоди думок 

учителя, студентів (адекватна взаємооцінка) та викладача – методиста практики, 

про що здійснювався запис у журналі практики за кредитно-трансферною 

системою. 

Аналіз педагогічної практики свідчить, що вона має постійно 

ускладнюватися, від практики до практики характер методичних завдань і вимог, 

що пред’являються до методичної діяльності, повинний постійно зростати: 

починаючи з загального знайомства з закладами загальної середньої освіти, 

спостереження й аналізу інформації, яка надходить, чи уроку, практикант має 

поступово виконувати все більш складні методичні завдання. 

Отже, реалізація системи методичної підготовки майбутніх учителів, яка 

здійснювалася під час змістово-практичного етапу, відбувалася за такими 

напрямами і видами діяльності, як : навчально-методична (аудиторна робота 

(дидактико-методична), педагогічна практика; самоосвітня науково-методична 

та рефлексивна діяльність, передбачала індивідуальну форму організації 

діяльності майбутніх учителів, групову (парну) взаємодію, яка давала можливість 

спільно розв’язувати методичні завдання, презентувати результати виконання 
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та методичні знахідки, обговорювати методичні проблеми, спільно знаходити 

шляхи їх усунення; фронтальну, яка реалізовувалася через дискусії (диспути, 

дебати), у ході яких студенти мали можливість, за бажанням, висловлювати свою 

думку, синтезувати свої методичні ідеї тощо. 

На контрольно-коригувальному етапі здійснення методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи проводилися аналіз, оцінка й самооцінка 

отриманих студентами результатів щодо сформованості методичної 

компетентності за визначеними критеріями та показниками, а також вносилися 

необхідні корективи та зміни в процес її формування. 

Контроль сформованості методичної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи під час організації навчальних занять забезпечувався 

перевіркою рівнів сформованості методичних знань і вмінь, що допомагають 

розв’язувати педагогічні ситуації; спостереженням за навчально-методичною 

діяльністю майбутніх учителів початкової школи; здійсненням самоаналізу 

власного стилю методичної діяльності; взаємоаналізу методичної діяльності 

одногрупників; аналізом самостійних робіт, пов’язаних із виконанням завдань 

репродуктивного, реконструктивного та творчого рівнів. 

Найефективнішим був взаємоконтроль у парах, групах та міжгруповий 

(рецензування й опанування, взаємоперевірка й оцінювання тестових завдань, 

аргументоване взаємооцінювання, аналіз уроків і виховних заходів, технологічних 

карт уроку, текстів із помилками тощо), що розглядалося як засіб формуванню 

в майбутніх учителів адекватної фахової самооцінки власних методичних дій, 

сприяло формуванню позитивної мотивації до системного активного навчання 

впродовж вивчення навчальної дисципліни, що, у свою чергу, забезпечувало 

якісне виконання самостійних робіт, передбачених програмою курсу та бажання 

займатися професійною (методичною) самоосвітою впродовж педагогічної 

діяльності. 

Так, для перевірки рівнів сформованості методичних знань, мислення, 

ставлення до методичної роботи вчителів важливого значення набували 

диференційовані питання (за класифікацією Б. Блума, Ч. Темпл, Дж. Стіл, 
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К. Мередіт), які сприяли розвитку їх критичного методичного мислення [559; 

680]. Наприклад : 

– прості питання (фактичні, репродуктивні), які вимагали знання 

фактичного матеріалу і дозволяли перевіряти знання теоретичного матеріалу; 

відповіддю на них було коротке й точне відтворення інформації; 

використовувалися при традиційних формах контролю: на заліках, у тестах, 

при проведенні термінологічних диктантів тощо [584, с. 403–409]. Наприклад, 

«Що таке методична робота?», «Що таке навчальна програма з дисципліни?», 

«Що таке зміст освіти?» тощо; 

– уточнюючі питання, спрямовувалися на виявлення ступеню 

розуміння методичної проблеми, яка досліджувалася; вони сприяли розумінню 

теоретичного матеріалу; зазвичай починалися зі слів: «Наскільки я зрозумів ....», 

«Чи правильно я Вас зрозуміла, що ...», «Тобто ви кажете, що ...?», «Якщо 

я правильно зрозумів, то ...?», «Я можу помилятися, але, по-моєму, ви сказали 

про ...?», «Ви дійсно думаєте, що ...?». Метою цих питань було надання студенту 

можливостей для зворотного зв’язку щодо того, що ним сказано. Такі питання 

вносили суттєвий вклад у формування навичок ведення дискусії. Важливо ставити 

ці питання без негативної міміки [584, с. 403–409]; 

– пояснювальні (інтерпретаційні) питання, використовувалися для 

аналізу отриманої інформації, спрямовувалися на виявлення причинно-

наслідкових зв’язків, спонукали студентів до інтерпретації, опанування 

навичками усвідомлення причин тих чи інших вчинків або думок, зазвичай 

починалися зі слова «Чому?» [584, с. 403–409]. Наприклад, «Чому, знаючи 

про важливість методичної підготовки, не всі вчителі демонструють високий 

рівень методичної майстерності?». Якщо відповідь на запитання була відома 

студентові, воно з інтерпретаційного «перетвориться» на просте; 

– запитання на тлумачення були розраховані на пошук зв’язків 

між ідеями, фактами, визначеннями [584, с. 403–409]. Наприклад, «Якими 

методичними ознакам характеризуються уроки за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» на відміну від традиційних?»; 
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– запитання на застосування наявних знань надавали студентам 

можливість розв’язувати або досліджувати логічні педагогічні задачі, 

що трапляються під час роботи в школі [584, с. 403–409]. Наприклад, «Навіщо 

батькам учнів відвідувати батьківські збори? На які особливості методики 

підготовки і проведення батьківських зборів учителю необхідно звертати увагу?»; 

– аналітичні запитання пропонувалися для аналізу педагогічного 

процесу, подій, мотивів поведінки, педагогічних явищ. Наприклад, «Як батьки 

учнів отримують інформацію про низький рівень методичної підготовки молодого 

вчителя?» [584, с. 403–409]; 

– запитання на синтез спонукали до творчого вирішення питань 

і неординарного мислення; надавали можливість застосувати весь масив знань 

і досвіду для творчого розв’язання будь-якої педагогічної проблеми [584, с. 403–

409]. Наприклад, «У якого вчителя імовірність творчого розвитку учнів вище: 

у досвідченого чи мало досвідченого? Відповідь обґрунтуйте»; 

– творчі питання (прогнозовані питання) припускали синтез отриманої 

інформації; у них завжди є частка «би» або майбутній час, а формулювання 

питання містить елемент прогнозу, умовності, фантазії або припущення [584, 

с. 403–409]. Наприклад, «Як ви думаєте, що станеться, якщо ...?», 

«Що б змінилося, якби на 100 % була впроваджена Концепція «Нова українська 

школа»?», «Як, ви думаєте, наскільки може відбуватися професійне становлення 

молодого вчителя, якби під час навчання в педагогічному ЗВО він …?»; 

– оцінювальні питання (на порівняння), були спрямовані на з’ясування 

критеріїв оцінки явищ, подій, фактів. Наприклад, «Як ви ставитеся до ...?», 

«Що краще?», «Як довго триватиме ...?», «Чому в педагогічній роботі вчителя 

щось добре, а щось погано?», «Чим один урок відрізняється від іншого?» тощо. 

Запитання на оцінку вимагали від студента особистої оцінки конкретного 

педагогічного явища, подій, фактів, потребують своїх думок і принципів. 

Наприклад, «Перспективний педагогічний досвід учителів у сучасному 

суспільстві швидко передається через ЗМІ, під час науково-методичних 

і практичних семінарів, конференцій. Але чому й досі не вирішено багато 



316 

актуальних педагогічних проблем, які гальмують розвиток особистості, освіти, 

суспільства?»; також використовувалися, коли дехто зі студентів висловлював 

своє невдоволення чи задоволення від заняття або власної методичної діяльності» 

[584, с. 403–409]; 

– практичні питання, були націлені на застосування, пошук 

взаємозв’язку між теорією та практикою. Наприклад, «Як би я (ви) вчинив 

(вчинили) на місці вчителя?», «Де може стати в нагоді знання про технологічну 

карту уроку?», «Як ми (я) можемо (можу) реалізувати ...?» [584, с. 403–409]. 

Застосування таких питань під час навчальних занять дозволяло встановити 

позитивні зміни в методичних поглядах і мисленні студентів, що дозволяло 

їм ставити під сумнів інформацію, об’єднувати, переробляти, адаптувати 

або відхиляти її. 

Серед методів, за допомогою яких виявлялися вміння здійснювати аналіз 

і самоаналіз впроваджувалися: опрацювання тексту методичних розробок уроків 

учителів та здійснення їх критичного аналізу, написання методичного есе: «Моя 

методична майстерність»», «педагогічного есе» (Додаток З), виконання та захисті 

творчих освітянських проектів (педагогічних, методичних), метод «Рефлексивний 

екран» («Який мій найбільший методичний успіх за семестр (навчальний рік)?»; 

«Завдяки чому і як я зміг досягти методичного успіху?»; «Які мої просування 

в методичних знаннях, уміннях?»; «Що я зрозумів про своє методичне 

незнання?»; «У чому полягають мої методичні труднощі? Як я їх долаю?»; «Який 

алгоритм методичної діяльності я засвоїв?»; «Якими новими видами методичної 

діяльності та способами я опанував?»; «Які методичні надбання вчителів я візьму 

до власного досвіду?»; «Що мені заважало під час педагогічної практики?», 

«Яких знань, навичок, умінь методичної діяльності мені не вистачало?», «Якими 

видами методичної діяльності я опанував би?», парної, групової, колективної 

педагогічна рефлексія діяльності: «Як впливало спілкування студентів 

на виконання методичного завдання в ході роботи?»; «Що робило методичну 

роботу в групі (парі) більш ефективною?»; «Що гальмувало виконання 

завдання?»; проведення «Дебрифінгу» методом «Незакінчене речення» після 
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позааудиторного заходу методичного змісту («Під час проведення заходу мені 

сподобалося …»; «Під час проведення заходу мені не сподобалося…»; 

«У програмі заходу Я змінив би…»; «Найскладнішим для мене було…»; 

«Я вперше замислилась над …»; «Яким був ваш емоційний настрій під час 

проведення методичного заходу?»; «Чому Ви навчилися під час методичного 

заходу?»; «Які методичні знання Вам довелося активізувати під час заходу?»). 

Для забезпечення якісної методичної підготовки студентів однією з умов 

було сприяння виникненню потреби особистості майбутнього вчителя 

в методичній рефлексії як базового механізму саморозвитку педагогічної 

майстерності у створеному освітньо-методичному середовищі, для якого 

притаманні особливі умови успішного професійного розвитку особистості 

майбутнього вчителя, що відкривають для неї можливість самодослідження 

та самокорекції психолого-педагогічних і професійно-методичних ресурсів. 

Науковці довели, що особистість, яка рефлексує, здатна до перетворювальної 

діяльності, самовдосконалення, змінюється її діяльність, ставлення 

до навколишнього середовища, а відтак, вона може змінювати і саме середовище 

[117; 118; 193; 194; 195; 223; 478; 664; 665]. 

Методична підготовка майбутнього учителя не можлива без формування 

в нього умінь здійснювати рефлексію, як короткого етапу осмислення значущості 

проведеної роботи. Мета здійснення методичної рефлексії майбутнього вчителя 

під час вивчення навчальних дисциплін, проходження педагогічної практики, 

позааудиторних заходів методичного спрямування полягала не тільки в тому, щоб 

отримати зафіксований підсумковий результат, а й вибудувати смисловий 

ланцюжок, осмислити власну навчально-методичну діяльність. Саме тому 

відбувалося виконання завдань, спрямованих на формування умінь здійснювати 

методичну рефлексію, створення рефлексивних ситуацій у процесі методичної 

підготовки студентів. Необхідним інструментарієм здійснення методичної 

рефлексії було використання певних форм, методів і прийомів її формування: 

спостереження та самоспостереження студентів; анкетування, опитування, 

тестування, інтерв’ю, бесіди; аналіз продуктів навчально-методичної діяльності 
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студентів; оцінка й самооцінка; ранжування, шкалювання. Одним із різновидів 

педагогічної рефлексії був систематичний контроль навчальних досягнень 

студентів, тому впроваджена під час дослідження системи контролю навчальної 

діяльності передбачало діагностику рівня методичної підготовки за допомогою 

тестових завдань, педагогічних (методичних) задач, завдань КНДС тощо. 

Формуванню рефлексивних умінь студентів щодо методичної підготовки 

впродовж навчання у ЗВО сприяла організація та здійснення взаємоконтролю 

й самоконтролю, що, у свою чергу, сприяло створювало умови для бажання 

займатися професійною (методичною) самоосвітою упродовж педагогічної 

діяльності. 

Так, рефлексія настрою та емоційного стану впроваджувалася на початку 

та наприкінці діяльності, що давало можливість встановити необхідний 

емоційний контакт з аудиторією, спостерігати за динамікою психологічного 

стану, від якого залежала продуктивність діяльності студентів. Вона проводилася 

за допомогою емоційно-художнього оформлення, яке передбачало вибір 

(демонстрацію) студентами репродукції картини художника, відповідної 

радісному або сумному настрою; вибір музичного фрагмента відповідного 

настрою (мажорний, мінорний); вираження емоційного стану за допомогою 

нескладного малюнка (сонечко, хмарка); картки із зображенням обличчя (смайлів 

різних емоцій: усміхнений, задоволений, щасливий, байдужий, сумує, ображений 

тощо), кольорове зображення «картки-настрою», «дерево почуттів» (зимове, 

осіннє, весняне, літнє) тощо. 

Рефлексія змісту навчального матеріалу була призначена для з’ясування 

того, як студенти усвідомили зміст навчального матеріалу та з метою 

узагальнення. Для її здійснення використовувалися прийоми, засновані на 

поєднанні наявних знань з новими, на аналізі суб’єктивного досвіду. Серед 

найбільш ефективних методів здійснення рефлексії змісту навчального матеріалу, 

які впроваджувалися в процесі дослідження в усній або письмовій формі, слід 

виокремити такі: 
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 прийом «досягнення мети», який передбачав встановлення приросту 

знань студентів; із цією метою використовувалося «дерево мети», оцінки 

«прирощення» знань і досягнення цілей («Я не знав ... / тепер я знаю ...»); 

 прийом «сенкан» («сінквейн»), який допомагав з’ясувати ставлення 

до досліджуваної проблеми, з’єднати старе знання й осмислити нове, узагальнити 

його; 

 прийом «незакінченого речення» передбачав, що студенти 

висловлюються одним реченням, вибираючи запропонований початок фрази: 

«Я дізнався ...»; «Було цікаво ...»; «Було важко ...»; «Я виконав завдання ...»; 

«Я зрозумів, що ...»; «Тепер я можу ...»; «Я навчився ...»; «Мене здивувало ...»; 

«Мені захотілося ...» тощо. Наведемо приклади з матеріалів письмової форми 

рефлексії студентів по завершенні вивчення курсу «Основи природознавства 

з методикою викладання». Студентам було запропоновано запитання: 

«Які методичні знання, навички, уміння засвоєно при вивченні дисципліни 

«Основи природознавства з методикою викладання». Аналіз відповідей, 

присвячених осмисленню значущості курсу, засвідчив наявність у студентів умінь 

здійснювати методичну рефлексію за допомогою прийому «незавершеного 

речення», наприклад: 

«Я зрозуміла, що таке зміст освіти, Держстандарт, навчальний план, 

навчальна програма; як мотивувати учнів до навчальної діяльності; як методично 

правильно підготувати й провести екскурсію в природу»; «Як правильно 

і об’єктивно оцінити учня»; 

«Я навчилась аналізувати й працювати з навчальною програмою 

«Природознавство», «Я у світі»; самостійно планувати й аналізувати урок різних 

типів з урахуванням макро- і мікроструктури; формулювати мету уроку; 

визначати дидактичні, розвивальні та виховні завдання уроку; самостійно 

створювати наочні посібники для уроку, як засобів навчання»; 

«У мене вийшло складати плани-конспекти уроків; вести спостереження 

за уроками; визначати дидактичні можливості робочого зошита з друкованою 

основою та методику роботи з ним; розробляти нестандартні уроки»; 
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«Тепер я можу розробляти завдання (та різнорівневі тести) для 

диференційованого контролю навчальних досягнень учнів; планувати урок 

з урахуванням вікових особливостей учнів; добирати доцільні методи навчання; 

правильно проводити учнівську рефлексію на уроці»; 

«Тепер я спробую використовувати інноваційні методи навчання; 

упроваджувати цікаві та інтерактивні методи контролю, які не лякають дітей 

(«кубування», «мікрофон», «сенкан», «ідеальне опитування», «ажурна пилка», 

«ГРОНО»); аналізувати власні помилки та робити висновки»; 

«Мені захотілося самостійно опрацьовувати навчальну, довідкову 

та методичну літературу доповісти про науково-методичну проблему, написати 

рецензію; опанувати методикою підготовки та проведення дослідів на уроках 

природознавства» тощо. 

Таким чином, у процесі впровадження вищезазначених прийомів здійснення 

методичної рефлексії відбувався аналіз методичних здобутків майбутніх учителів. 

Із метою реалізації діяльнісного підходу доцільним було впровадження 

рефлексії навчальної діяльності, яка давала можливість проаналізувати зміни 

в діяльності майбутніх учителів, появу пізнавального інтересу, пошукової 

активності тощо. 

Оскільки студент повинен не тільки усвідомити зміст навчального 

матеріалу, але й осмислити способи і прийоми своєї роботи, вміти вибрати 

найбільш раціональні, їм пропонувалися такі питання : «Що я робив? З якою 

метою? Чому я це роблю так? Який результат я отримав? Який варіант кращий?». 

Виявлення рівня сформованості певної практичної дії в студентів дозволяло 

встановити не тільки якість засвоєного способу дії, а головне – визначити 

труднощі, які вони відчували в процесі опанування тими або іншим діями, 

встановити причини їх появи не тільки з боку студентів, а й щодо методичної 

діяльності педагога. 

Так, під час вивчення розділу «Дидактика», основ наук з методикою 

їх викладання майбутні вчителі планувалии і конструювали уроки. Для виконання 

такої роботи їм необхідно було аргументувати вибір методів, прийомів, засобів 



321 

навчання починаючи словами: «…оскільки, тому-що; за рахунок того, що; 

у зв’язку з тим, що; так як…» тощо. 

Під час проведення підсумкової рефлексії студентам пропонувалися такі 

опорні питання: «Який мій найбільший методичний успіх за семестр (навчальний 

рік)?»; «Завдяки чому і як я зміг досягти методичного успіху?»; «Які мої 

просування в методичних знаннях, уміннях?»; «Що я зрозумів про своє методичне 

незнання?»; «У чому полягають мої методичні труднощі? Як я їх долаю?»; 

«Що в мене раніше не виходило, а тепер виходить завдяки методичному 

зростанню?»; «Який алгоритм методичної діяльності я засвоїв?»; «Якими новими 

видами методичної діяльності та способами я опанував?» тощо. 

Методична підготовка майбутніх вчителів до впровадження педагогічної 

рефлексії була реалізована в індивідуальній, парній, груповій і колективній формі. 

Метою індивідуальних форм рефлексії діяльності було виявлення розуміння 

студентами питань щодо методичної діяльності вчителя, його педагогічної 

та методичної майстерності, шляхів особистісного вдосконалення тощо. 

Індивідуальна педагогічна рефлексія сприяла формуванню реальної самооцінки 

майбутніх учителів щодо їх методичної підготовки та діяльності. 

Парна та групова педагогічна рефлексія діяльності передбачала 

формулювання висновку щодо важливості діяльності кожного члена групи для 

досягнення результату у вирішенні поставленого методичного завдання 

(який вклад у роботу кожного члена групи); упроваджувалася наприкінці 

діяльності з метою осмислення студентами навчальної взаємодії, рівня 

комунікації та аналізу не тільки результату, але й усього процесу методичної 

роботи. 

Для проведення парних і групових форм педагогічної рефлексії студентам 

пропонувалися такі опорні питання: «Як впливало спілкування студентів 

на виконання методичного завдання в ході роботи?»; «Що робило методичну 

роботу в групі (парі) більш ефективною?»; «Що гальмувало виконання 

завдання?». 
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Крім опорних питань, найпоширенішим прийомом групової рефлексії був 

«Графічний організатор», який оформлювався у вигляді схеми, «методом 

ГРОНО». 

На підсумковому етапі навчального заняття чи методичного заходу 

учасники групи ще раз переосмислювали, усвідомлювали те, чого дізналися, 

встановлювали зв’язки між вивченим і тим, що було відоме, висували нові ідеї, 

пропозиції, гіпотези. Із цією метою студентам пропонувався алгоритм роздумів 

для здійснення методичної рефлексії. Наприклад, «Ми навчилися»: працювати 

в групі; розподіляти завдання між учасниками групи; шукати відповіді 

на запитання в підручнику; допомагати один одному; навчати інших; оцінювати 

свої знання тощо. 

Колективна рефлексія передбачала методичну дискусію, полеміку, під час 

яких кожен студент мав можливість висловити свою думку, отримати методичну 

пораду або роз’яснення тієї чи іншої методичної ситуації тощо. Висловитися 

й зробити самоаналіз повинен був кожний студент. Так, під час колективних форм 

рефлексії студенти брали активну участь в аналізі проблеми методичної 

підготовки майбутніх учителів, виявляли зацікавленість в обговоренні питань 

про методичну компетентність і методичну діяльність учителів, методичну роботу 

закладу загальної середньої освіти; розуміли співвідношення методичної 

культури з педагогічною культурою, їх єдність і взаємозумовленість 

у педагогічному процесі; закономірності між педагогічною та методичною 

діяльністю вчителя в навчально-виховному процесі; виокремлювали місце та роль 

методичної підготовки в педагогічній діяльності, визначали її напрями, способи 

та засоби. 

Упровадження педагогічної рефлексії під час методичної підготовки 

майбутніх вчителів створювало умови для внутрішньої мотивації на подальшу 

педагогічну діяльність, допомагало студентам осмислювати отримані результати, 

а головне, – визначати мету наступної роботи, зіставляти отримані результати 

з цілями. 
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Формування умінь здійснювати методичну рефлексію відбувалося під час 

проведення позааудиторних заходів методичного спрямування, шляхом 

упровадження таких прийомів, як : «мікрофон», який передбачав висловлювання 

власної думки перед великою аудиторією щодо методичного спрямування заходу; 

«методична квіточка», – письмове зазначення студентами на п’яти пелюстках 

про доцільність (чи недоцільність заходу), методичну користь тощо. 

Письмова та усна рефлексія здійснювалась також за допомогою метода 

«Дебрифінг», який передбачав аналіз та обговорення результатів проведеної 

роботи; структурування набутого методичного досвіду; визначення та оцінювання 

власних методичних досягнень чи проблем, планування подальшої самоосвітньої 

діяльності; формулювання висновків з набутого методичного досвіду; пошук 

способів покращення результатів для застосування методичних знань й умінь 

у нових ситуаціях, – така рефлексивна діяльність впливала на зміну поглядів 

щодо опанування методичною компетентністю [572]. 

Проведення «Дебрифінгу» методом «незакінчене речення» передбачало 

відповіді на незакінчені речення та ствердження, якими їх треба було доповнити. 

Наприклад, «Під час проведення заходу мені сподобалося …»; «Під час 

проведення заходу мені не сподобалося…» «У програмі заходу Я змінив би…»; 

«Найскладнішим для мене було…»; «Я вперше замислилась над …». Також 

пропонувалися рефлексивно-методичні питання: «Яким був ваш емоційний 

настрій під час проведення методичного заходу?»; «Чому Ви навчилися під час 

методичного заходу?»; «Які методичні знання Вам довелося активізувати під час 

заходу?». 

Зазначені вправи проведення рефлексивно-методичного підсумку давали 

можливість активізувати майбутніх учителів до методичної взаємодії один 

з одним, викладачами, вчителями шкіл, сприяли підвищенню рівня їх методичної 

майстерності та мотивували до підготовки й безпосередньої участі в проведенні 

методичних заходів. 

Аналіз ставлення студентів до позааудиторних заходів засвідчив, що своїми 

цікавими формами проведення і методичним змістом вони сприяли досягненню 
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завдань методичної підготовки майбутніх учителів, викликали певний емоційний 

настрій, активізацію методичного мислення та формували в них методичний 

досвід, мотивували до самоосвітньої методичної діяльності, яка є запорукою 

професіональної спроможності впродовж усієї педагогічної діяльності. Тому 

в процесі методичної підготовки особливу увагу приділяли формуванню вмінь 

самостійної роботи, до якої висувалися певні вимоги: всебічна підготовленість 

і психологічна готовність до неї; усвідомлення її важливості; планування 

самоосвіти; забезпеченість необхідними джерелами; систематичність її реалізації; 

педагогічний контроль і керівництво цим процесом; самоконтроль і самооцінка. 

Самоконтроль і самооцінка виступали як вагомі чинники методичної 

діяльності, були важливим напрямком методичної рефлексії, а отже, 

самовдосконалення особистості майбутнього вчителя, складовою частиною 

методичної підготовки до праці, навчання самоосвіті студентів під час виконання 

завдань із самостійної методичної роботи. 

Із метою пропедевтики дидактико-методичних проблем студентів перед 

проходженням педагогічної практики здійснювалася рефлексія досвіду 

попередніх педагогічних практик, що дозволяло краще усвідомити їхню мету, 

зміст, особливості підготовки і проведення уроків та виховних заходів для учнів. 

Особлива увага приділялася аналізу проблем, що виникали у студентів під час 

проходження різних видів педагогічної практики, причинам, які слід усунути, 

пошуку форм, методів та засобів, за допомогою яких це можна зробити. 

Слід наголосити, що під час проходження педагогічної практики 

у майбутніх учителів труднощі виникали залежно від їх індивідуальних 

особливостей, характеру підготовки і професійної спрямованості. Особливості 

класу і окремих дітей, стиль педагогічної діяльності вчителя класу також 

впливали на педагогічний процес. Тому об’єктивний аналіз своєї діяльності 

(методична рефлексія) допомагав практиканту знайти методично доцільне 

розв’язання проблеми. 

Узагальнення результатів дослідження дозволяло виявити неготовність 

студентів другого курсу до методичного аналізу своєї підготовки та практичної 
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діяльності, переживання ним успіхів і невдач, недостатню готовність здійснювати 

педагогічну рефлексію. Це пояснюється тим, що студенти другого курсу не мають 

необхідних знань з педагогіки, методичних навичок побудови конспекту 

виховного заняття, умінь педагогічної техніки, оскільки ще не вивчали предмет 

«Основи педагогічної майстерності», який викладається на третьому курсу. 

Так, аналіз педагогічної практики з виховної роботи студентів другого 

курсу засвідчив низку недоліків і методичних помилок, які виявлені під час 

планування, організації та проведення виховних заходів. Дослідженням 

установлено, що причиною труднощів або незначної результативності 

їх педагогічної діяльності були: низький рівень сформованості науково-

методичних знань, навичок, умінь; відсутність чітко визначеної мети й завдань 

як виховної роботи, так і власної діяльності; стереотипне очікування вказівок, 

рекомендацій від педагогів; не ретельне й недосконале планування власної 

діяльності під час заходу та діяльності учнів; поверхневі знання й уміння методів 

і прийомів виховання тощо. 

Попри зазначену низку проблем, в ході педагогічної практики у студентів 

формувалися основи аналізу й оцінки власної педагогічної діяльності. Значне 

місце у формуванні вмінь здійснювати методичну рефлексію займав аналіз 

педагогічних щоденників студентів, у яких вони не тільки фіксували виконану 

роботу, але й аналізували кожен день практики. Спочатку аналіз був досить 

примітивний і поверхневий, проводився не всіма студентами й нерегулярно, 

поступово усвідомлюючи професійну значущість цього виду роботи, практиканти 

почали ставитися до нього серйозніше, аналіз і самоаналіз ставали більш 

усвідомленими, глибокими, зі спробою спиратися на психолого-педагогічні 

знання. Педагогічна рефлексія розвивалася не тільки в роботі з педагогічним 

щоденником. Кожне заняття з учнями, кожне спілкування з ними 

супроводжувалося самоаналізом, у ході якого на основі зразків самоаналізу 

і взаємоаналізу поступово підвищувалася планка вимог до самого себе практично 

в кожного студента. Слід зазначити, що рефлексивні вміння складно 

виробляються в подальшій професійній діяльності, якщо студент своєчасно 
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не пройшов через систему цілеспрямованого їх формування вподовж практичної 

підготовки [572]. 

Під час практики студенти навчалися визначати, які помилки допущені 

ними в роботі через нестачу професійних знань і вмінь (уміння активізувати 

учнів, організувати їх самостійну пізнавальну діяльність, правильно розрахувати 

час, вибрати темп і методи виховання, адекватні поставленим завданням 

і можливостям учнів тощо), а які зумовлені особистісними якостями (поведінкові 

реакції учнів, способи взаємодії з ними, емоційність тощо) [590]. 

Із метою підвищення ефективності здійснення методичної рефлексії, 

виявлення сформованих методичних умінь майбутнім вчителям пропонувалося 

складання технологічної карти уроку, яка використовувалася в процесі 

дослідження не тільки як спосіб фіксації, але й як засіб для здійснення методичної 

рефлексії, що дозволяло проаналізувати рівень сформованості того чи іншого 

методичного вміння чи отриманих результатів. Необхідність упровадження 

технологічної карти уроку з метою формування умінь здійснювати методичну 

рефлексію зумовлено тим, що під час проведення пробних уроків 

із природознавства було встановлено факт відсутності сформованих навичок 

у студентів 4 курсу щодо здійснення якісного самоаналізу та взаємоаналізу уроку 

[584]. 

Отже, основною вимогою для формування умінь здійснювати самоаналіз 

і взаємоаналіз уроку було використання його алгоритму, який було закладено 

в технологічній карті уроку як засобі здійснення методичної рефлексії. 

Доцільним також було регулярне проведення методичних годин, під час 

яких відбувався ретельний докладний колективний аналіз того, які методичні 

проблеми виникли і були розв’язані, пропонувалася методична й психолого-

педагогічна література з метою розв’язання проблем, що виникали у студентів. 

Значне місце у формуванні вмінь здійснювати методичну рефлексію займав 

аналіз педагогічних щоденників студентів, у яких вони не тільки фіксували 

виконану роботу, але й аналізували кожен день практики. Спочатку аналіз був 

досить примітивний і поверхневий, проводився не всіма студентами 
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й нерегулярно, поступово усвідомлюючи професійну значущість цього виду 

роботи, практиканти почали ставитися до нього серйозніше, аналіз і самоаналіз 

ставали більш усвідомленими, глибокими, зі спробою спиратися на психолого-

педагогічні знання. Педагогічна рефлексія розвивалася не тільки в роботі 

з педагогічним щоденником. Кожне заняття з учнями, кожне спілкування з ними 

супроводжувалося самоаналізом, у ході якого на основі зразків самоаналізу 

і взаємоаналізу поступово підвищувалася планка вимог до самого себе практично 

в кожного студента. 

Слід зазначити, що рефлексивні вміння складно виробляються в подальшій 

професійній діяльності, якщо студент своєчасно не пройшов через систему 

цілеспрямованого їх формування вподовж практичної підготовки [572]. У процесі 

дослідження цьому сприяли: самооцінювання, взаємооцінювання, методи: 

«Аркуш мети фахівця», «Рефлексивні хвилинки»; «Діамантова діаграма»; 

визначення та корекція рівня своєї методичної підготовки; складання плану 

саморозвитку; вправа «педагогічне самопрогнозування: я реальний / 

я у майбутньому / я ідеальний»; анкетування: «Мотивація щодо опанування 

методичною майстерністю», «Ваше ставлення до методичної підготовки», 

«Ставлення до спецкурсів «Методична майстерність учителя», «Робота 

з батьками»; аналіз і оцінка рівня методичної підготовки за визначеними 

показниками та критеріями з метою з’ясування й пояснення кількісних та якісних 

змін, що відбулися внаслідок проведення експерименту; конкурс «Захист 

методичної візитки фахівця»; аукціон «Методичні ідеї вчителя початкової 

школи»; педагогічний тренінг «Я крокую до методичної майстерності»; диспут 

«Нова позиція педагога: фасилітатор, модератор, коуч, тьютер»; проблемна лекція 

«Система науково-методичної роботи закладу загальної середньої освіти»; 

складання формули «Успіх фахівця»; створення ситуацій методичного вибору. 

Формуванню аналітико-результативного компоненту сприяло також 

впровадження круглого столу за темою «Молодий учитель: актуальні проблеми, 

досвід, перспективи удосконалення фахової майстерності в умовах оновлення 

освіти», метою якого було проаналізувати актуальні проблеми молодих вчителів 
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у сучасній школі; ознайомитись із досвідом роботи випускників; розглянути 

шляхи вдосконалення фахової майстерності вчителів-початківців в умовах 

оновлення освіти, ознайомлення з досвідом роботи випускників-молодих 

учителів. До участі в заході запрошувалися працівники Управлінь освіти 

(завідувач методичного кабінету, методист) які займаються проблемами молодих 

учителів і керують роботою школи молодого вчителя. У процесі заходу, вони 

допомагали проаналізувати такі питання : «Як підвищувати свою професійну 

майстерність?»; «Які вимоги висуваються до професійної діяльності молодого 

учителя?» (Додаток Л). 

За результатами проведення заходу, під час підбиття підсумків засідання 

круглого столу студенти зробили висновок про те, що молодий учитель – 

це талановита, неординарна, багатогранна особистість, яка може досягти високих 

результатів за умов якісної методичної підготовки до професійної діяльності. 

Підсумовуючи процес реалізації системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, слід наголосити на інтеграції його теоретичної 

і практичної сладової: методичних можливостях навчальних дисциплін, 

педагогічних практик, самостійних робіт, позааудиторних заходів методичного 

спрямування, доцільності дидактичних засобів, форм організації навчально-

методичної діяльності майбутніх учителів початкової школи, інтерактивних 

методах навчання. 
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4.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для визначення рівнів методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи необхідно було виявити динаміку їх розвитку та оцінити 

ефективність теоретично обґрунтованої системи методичної підготовки. 

Аналіз результатів реалізації системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи передбачав оцінку її ефективності та сформованості 

в студентів компонентів методичної складової (мотиваційно-цільового, 

когнітивного, методично-діяльнісного, аналітико-результативного), які свідчать 

про успішність чи неуспішність цього процесу, за визначеними показниками 

та критеріями з метою з’ясування, аналізу й пояснення кількісних та якісних змін, 

що відбулися внаслідок проведення експериментальної роботи, оцінити 

ефективність розробленої системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Мотиваційний критерій передбачав відстеження динаміки сформованості 

рівнів методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи за такими 

показниками: характер інтересу до методичної підготовки; ставлення 

до методичної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення. Із метою 

встановлення мотивації студентів до професії вчителя, яка в літературі має назву 

педагогічної спрямованості (Є. Ільїн, Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Сластьонін 

та ін.) і є визначальною для прагнення студента стати, бути і залишатися 

вчителем, що допомагає йому долати перешкоди і труднощі в своїй роботі, а отже 

й для подальшого успішного виконання методичної діяльності, було проведено 

анкетування, результати якого наведено в таблиці 4.2. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що як в експериментальній групі, 

так і в контрольній педагогічна спрямованість достатньо висока, про що свідчать 

високі показники щодо любові респондентів до дітей, оскільки вона є важливою 

для успішної роботи вчителя (ЕГ – 70,5%; КГ –75%). 

 

 



330 

Таблиця 4.2 

Результати визначення педагогічної спрямованості студентів (%) 

 

Запитання ЕГ 

(310 

осіб) 

КГ 

(314 

осіб) 

Що спонукало Вас до вибору Вами професії вчителя? 

• можливість здобути вищу освіту; 

 

29,4 

 

24,9 

• любов до дітей; 70,5 75 

Чи змінили б Ви, за певних обставин, обрану професію? 

• так (причина); 

 

28,8 

 

24,9 

• ні (причина); 71,1 75 

Чи відчуваєте Ви задоволення від роботи з учнівським 

колективом? 

• повне задоволення; 

 

15,3 

 

18,9 

• скоріше задоволення; 78 76,5 

• скоріше незадоволення; 6,6 4,5 

• повне незадоволення - - 

Що дає Вам найбільше задоволення в процесі роботи з учнівським 

колективом? 

• позитивний результат роботи; 

 

 

29,4 

 

 

30,3 

• подолання труднощів; 4,2 5,4 

• позитивна оцінка оточення (студентів, вчителя, методиста); 1,5 1,8 

• емоційне задоволення 64,8 62,4 

 

На запитання «Чи змінили б Ви, за певних обставин, обрану професію?» 

було отримано «відповідь «ні» значною групою респондентів (ЕГ – 70,5%; КГ–

75%), також значна кількість студентів наголосила на емоційному задоволенні 

в процесі роботи з учнівським колективом (ЕГ – 64,8%; КГ – 62,4%). Отже, 

переважна більшість студентів експериментальної та контрольної групи 

на початку експерименту усвідомлювала значущість професії педагога, 

а подальша справжня педагогічна спрямованість проявлялась у них в інтересі 
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до педагогічної діяльності (до своїх учнів, творчості), розвиток якого 

забезпечувала подальша професійна самоосвіта, саморозвиток, 

самовдосконалення через методичну діяльність. 

Основним показником сформованості професійної спрямованості була 

визначена дієвість вищезазначених мотивів – готовність студентів до їх реалізації 

в навчально-методичній діяльності. Враховуючи те, що справжній інтерес 

розширюється і поглиблюється в процесі діяльності, було проведено діагностику 

сформованості інтересу респондентів ЕГ до позааудиторних методичних заходів 

і встановлено, що саме спонукало їх до участі в них. Результати опитування 

представлено в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати виявлення інтересу респондентів ЕГ, 

що спонукають до участі в заходах методичного спрямування (%) 

 

Групи 

 

Запитання та варіанти відповідей 

ЕГ (310 осіб) 

конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

1 2 3 

1. Чи обов’язкова, на Ваш погляд, організація позааудиторних 

заходів методичного спрямування? 

• ні; 

 

 

6,6 

 

 

4,5 

• так; 86,4 88,8 

• не знаю. 6,9 6,6 

2. Що Вам дає відвідування заходів: творчі зустрічі з учителями, 

майстер-класи вчителів, круглі столи за участі педагогів тощо? 
  

• натхнення та впевненість у тому, що все можливо, 50,1 51,4 

• набуття методичної майстерності, спонукання до творчих 

методичних успіхів 
10,5 11,1 

• отримання практико-методичних порад, збагачення 

ідеями, можливості для формування власного методичного 

досвіду, 

9 10,5 
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Продовження таблиці 4.3 

 

1 2 3 

• опанування методикою використання методів, методичних 

прийомів та засобів навчання і виховання учнів, 
4,5 3 

• формування навичок і вмінь планувати й проводити уроки 

та виховні заходи, 
3 9 

• розуміння вивчення теоретичних дисциплін для 

ефективного здійснення фахової діяльності, 
6 4,5 

• ознайомлення із практично-методичною інформацією, 6 3 

• осмислення практичного досвіду педагогів та своєї фахової 

підготовки, замислення над можливостями та шляхами свого 

методичного зростання, 

6,3 4,5 

• прагнення до обміну інформацією та бажання показати свої 

власні методичні надбання 
4,5 3 

 

Аналіз результатів засвідчив про прагнення студентів отримати ґрунтовну 

методичну підготовку для ефективної педагогічної діяльності, а отже, прагнення 

до професійного успіху, що обумовило зміни в характері інтересу та ціннісних 

орієнтирів, які спонукають майбутнього вчителя до методичної діяльності. Зросла 

кількість студентів ЕГ, що обрали групу тверджень, пов’язаних із формуванням 

навичок і вмінь планувати й проводити уроки та виховні заходи (6%), отриманням 

практико-методичних порад, збагаченням ідеями, можливістю формування 

власного методичного досвіду (1,5%), що свідчить про практичну спрямованість 

заходів. Значний відсоток респондентів ЕГ (88,8%) вважає обов’язкову 

організацію позааудиторних заходів методичного спрямування. Аналіз відповідей 

респондентів ЕГ, засвідчив, що майбутні вчителі початкової школи (студенти 

другого курсу) на початку експерименту хоча й не володіли методичною 

термінологією на належному рівні, оскільки ще не вивчали дидактику й методики 

викладання різних предметів у повному обсязі, однак усвідомлювали значущість 

методичної підготовки як невіддільного складника педагогічної підготовки. 
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Позааудиторні заходи методичного спрямування вони сприймали як один 

із важливих напрямів її здійснення, тому більша частина відповідей 

респондентів наприкінці експерименту засвідчила про позитивні зрушення що 

відбулися в студентів експериментальної групи щодо стійкого інтересу 

відносно їх методичної підготовки. 

Аналіз отриманих результатів під час спостережень за навчально-

методичною діяльністю студентів, бесід, розв’язання дидактико-методичних 

ситуацій, виконання методичних завдань показав, що на початку 

експериментальної роботи інтерес до методичної підготовки 

в експериментальній та контрольній групах студентів майже однаковий. Дані 

таблиці 4.6. дають уявлення про позитивні зрушення в ЕГ. Так, приріст змін 

сформованості характеру інтересу до методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи в ЕГ становили: стійкий – 10,4 %; ситуативний – 

6,5 %; індиферентний – показник зменшився на 16,9 %. Приріст змін у КГ 

становив: стійкий – 5,7 %; ситуативний – 2,2 %; індиферентний – показник 

зменшився на 7,9 %. 

Враховуючи той факт, що підготовка студентів у педагогічних закладах 

вищої освіти має забезпечувати процес формування готовності майбутнього 

фахівця до професійної самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення було 

проаналізовано ставлення студентів ЕГ і КГ до методичного саморозвитку. 

З цією метою було проведено опитування респондентів, яке дозволило виявити 

ставлення студентів ЕГ до можливостей заходів методичного спрямування, 

які сприяють їх методичному саморозвитку, результати опитування 

представлено в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Ставлення студентів ЕГ до заходів методичного спрямування (у %) 

 

 

Групи 

Варіанти відповідей 

ЕГ (310 осіб) 

п
р
и

р
іс

т 

конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

1 2 3 4 

Сформованість дидактико-методичних знань 48,9 74,7 25,8 

Сформованість методичних умінь 51,6 75,9 24,3 

Здійснення адекватної само-, взаємооцінки, 

методичної рефлексії 

50,1 84 33,9 

Підвищення інтересу до методичної роботи вчителя 30 84 54 

Підвищення позитивних емоцій щодо професії 

учителя 

64,2 88,8 24,6 

Зниження почуття тривоги щодо власної діяльності 69,6 90 20,4 

Підвищення відповідальності за свій рівень 

методичної компетентності 

30 75 45 

 

Отримані результати засвідчили підвищення відсотку студентів ЕГ за всіма 

варіантами відповідей. Однак, найвищий приріст показника ставлення 

до позааудиторних заходів методичного спрямування: встановлено за варіантом 

«Підвищення інтересу до методичної роботи вчителя» – 54%, та «Підвищення 

відповідальності за свій рівень методичної компетентності» – 45%. Розбіжності 

між отриманими даними на початок і кінець експерименту пояснюються тим, що 

активна методична діяльність під час позааудиторного заходу була унікальною 

умовою, завдяки якій відбувалося внутрішнє усвідомлення важливості 

методичних знань, навичок, умінь; підвищувався рівень самооцінки, завдяки якій 

вони адекватно оцінювали як свої методичні знання, уміння, професійні дії, так 

і інших; ненапружена обстановка під час заходу мала особливе значення для 

студентів із низьким рівнем навчальних можливостей, які завдяки методичному 

заходу включалися в активну роботу. Отже, вищезазначене сприяло формуванню 

в студентів стійкого інтересу до методичної підготовки, оскільки він визначає 
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професійно-педагогічну спрямованість особистості; виявленню прогалин 

у методичних знаннях та їх ліквідації. 

Для визначення рівнів готовності респондентів до саморозвитку 

використано тест-методику В. Павлова «Готовність до саморозвитку» [54, с. 84–

85], яка відповідала меті і завданням дослідження, широко відома, багаторазово 

перевірена та визнана вітчизняними психологами. При адекватному використанні, 

дотриманні наявних інструкцій та рекомендацій вона має достатній рівень 

валідності, надійності та об’єктивності. Готовність до саморозвитку визначалася 

за наявністю і ступенем прояву двох компонентів: мотиваційного (хочу 

вдосконалюватися) і операційного (можу змінюватися). Розподіл респондентів 

наведено в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Розподіл респондентів за типам готовності до саморозвитку (у %) 
 

Показники готовності 

до саморозвитку 

ЕГ (310 осіб) КГ (314 осіб) 

конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

конст. 

дані 

контр. 

дані 

Квадрат Б: хочу знати себе і можу 

самовдосконалюватися; готові до саморозвитку 

– високий рівень  

12 41,2 15,1 22,8 

Квадрат А: можу саморозвиватися й 

самовдосконалюватися, не хочу себе пізнавати 

– достатній рівень 

78 51,6 74,1 67,6 

Квадрат. В: хочу знати себе, але не можу себе 

змінювати – низький рівень 
7 4,2 7,8 6,6 

Квадрат Г: не хочу знати себе і не хочу 

вдосконалюватися – дуже низький рівень 
3 3 3 3 

 

Отримані результати ЕГ, на при кінці експерименту, засвідчили 

переважання потреби респондентів пізнати себе та розуміння ними шляхів 

методичного саморозвитку й самовдосконалення, про що свідчать показники 

позитивних змін у групах А, Б, В. Приріст високого рівня готовності 
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до саморозвитку в групі Б склав 29,2%, зменшився показник у групі А (достатній 

рівень саморозвитку) – на 26,4% та групі В (низький рівень саморозвитку) – 

на 2,8%. Респонденти продемонстрували готовність висувати цілі щодо 

професійного самовдосконалення та будувати план діяльності, вміння працювати 

з методичною інформацією, готовність і вміння вибудовувати стратегії 

професійного саморозвитку та самоосвіти, методичної діяльності та рефлексії. 

На жаль, не змінилися показники в групі Г (дуже низький рівень – «не хочу знати 

себе і не хочу змінюватись»), що пояснюється відсутністю в студентів мотивації 

на будь-яку діяльність, і професійну в цілому (студенти не виявляли бажання 

працювати в школі). 

За результатами дослідження, у переважної більшості респондентів 

ЕГ виявлено достатній та високий рівні готовності до саморозвитку, кількість 

таких студентів склала 92,8%, отже, спостерігалась тенденція збільшення потреби 

в пізнанні себе і можливості змінюватись, про що свідчить збільшення 

респондентів групи Б, прояв мотиваційного й операційного компонентів 

респондентів цієї групи були збалансовані, їх прагнення більш глибоко пізнавати 

себе поєднувалося з потребою в діяльності щодо методичного 

самовдосконалення, що сприятливо впливало на їх подальший саморозвиток 

і самовдосконалення. Упродовж експерименту відсоток студентів ЕГ, у яких 

на початку експерименту не була сформована система щодо професійного 

саморозвитку на високому рівні збільшився на 29,2% і зменшився на 29,2% 

(на достатньому рівні –26,4%, низькому – 2,8%, що пояснюється тим, що під час 

проходження педагогічної практики студенти стикались із ситуаціями, 

які спонукали їх до розуміння важливості самопізнання, самоосвіти й професійної 

мотивації, сприяли формуванню в них потреби до методичного саморозвитку 

і самовдосконалення, оскільки їх формування є одним із важливих завдань 

методичної підготовки студентів. За результатами дослідження, у переважної 

більшості респондентів КГ виявлено також переважання достатнього та високого 

рівня готовності до саморозвитку, кількість таких студентів склала 90,4%, 

що на 2,4% менше, ніж в ЕГ. Також як і в експериментальній групі не змінилися 
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показники в групі Г (дуже низький рівень – «не хочу знати себе і не хочу 

змінюватись»). 

Узагальнюючи результати анкетування за наслідками участі 

в позааудиторних заходах методичного спрямування, бесід за результатами 

виконання творчо-методичних завдань, у наслідок спостережень за виконанням 

самостійних робіт, експертної оцінки викладачів, студентів можна дослідити 

динаміку ставлення студентів до методичної самоосвіти та самовдосконалення, 

яка представлена в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Результати діагностики рівня методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи за мотиваційним критерієм (%) 

 

Критерії  ЕГ (310 осіб) Приріст КГ (314 осіб) Приріст 

конст. етап 

експ. 

контр. 

етап 

експ. 

конст. 

дані 

контр. 

дані 

Характер інтересу до методичної підготовки 

Стійкий 19,0 29,4 10,4 19,1 24,8 5,7 

Ситуативний 50,3 56,8 6,5 49,4 51,6 2,2 

Індиферентний 30,7 13,8 -16,9 31,5 23,6 -7,9 

Ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення 

Позитивне  69,7 93,9 24,2 71 79,6 8,6 

Нейтральне  30,3 6,1 -24,2 29,0 20,4 -8,6 

Індиферентне – – – – – – 

Диференційовані показники за мотиваційним критерієм 

Високий  44,5 61,6 17,1 45,2 52,2 7,0 

Достатній  40,3 31,6 -8,7 39,2 36 -3,2 

Низький  15,2 6,8 -8,4 15,6 11,8 -3,8 
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Отримані результати пояснюються тим, що впродовж експерименту 

відбувалася реалізація програми професійного саморозвитку та самоосвіти 

майбутніх учителів в освітньо-методичному середовищі педагогічного закладу 

вищої освіти та в умовах початкової школи, де вони проходили педагогічну 

практику. 

Суттєвий внесок у покращення показників здійснило впровадження 

спецкурсу «Методична майстерність учителя», який сприяв систематизації, 

узагальненню методичних знань студентів, формуванню системи методичних 

навичок і вмінь, методичних переконань, мислення, професійному саморозвитку. 

Динаміка змін за мотиваційним критерієм вимірювання засвідчила про 

наявність значного відсотка респондентів ЕГ із сформованим стійким характером 

інтересу до методичної підготовки (приріст 10,4%) і значним зменшенням 

респондентів з індиферентним (– 16,9%); позитивні зрушення відбулися 

і за показником ставлення респондентів до методичної самоосвіти, саморозвитку 

та самовдосконалення: позитивне ставлення (приріст 24,2%); відсоток 

респондентів з нейтральним ставленням зменшився (– 24,2%). Отже, здійснювана 

у ході формувального етапу експерименту робота сприяла суттєвому посиленню 

мотивації студентів експериментальної групи до методичної підготовки шляхом 

розвитку їхніх мотиваційних установок, інтерактивності навчання, виконанню 

завдань методичного змісту, запровадженню позааудиторних методичних заходів. 

Зазначене вище створило міцне підґрунтя для ефективної реалізації системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

З метою встановлення розуміння студентами важливості вивчення ними 

певних дисциплін, які сприяють методичній підготовці (педагогіка, психологія, 

історія педагогіки, методика дисциплін), було проведено анкетування й отримано 

такі варіанти відповідей: знання з цих дисциплін є основою для подальшого 

навчання (ЕГ – 2,7%, КГ – 3%); знання з цих дисциплін є основою для подальшої 

педагогічної діяльності (ЕГ – 72 %, КГ – 70,5%); глибше розуміти наукові основи 

педагогіки (ЕГ – 2,4%, КГ – 1,5%); підґрунтя для професійного вдосконалення 

(ЕГ – 22,8%, КГ – 24,9%). Наступне запитання анкети було спрямовано 
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на встановлення переваг, які надають студенти теоретичній та практичній 

підготовці щодо цих предметів (відповідь «перевага теоретичній підготовці» в ЕГ 

склала 7,5%, у КГ – 7,8%, відповідь «перевага практичній підготовці» ЕГ склала 

22,8%, КГ – 30,1%, відповідь «в однаковій мірі» в ЕГ– 69,6%, КГ – 63%). Після 

цього студентам було запропоновано зробити самооцінку рівня своєї теоретичної 

підготовки із зазначених дисциплін, результати були такими: «добре» 

в ЕГ зазначили 26,7%, у КГ – 46,2%; «задовільно» – в ЕГ зазначили 63,3%, у КГ –

 50,7%; «незадовільно» – в ЕГ зазначили 9,9%, у КГ – 3%. Отримані 

та проаналізовані результати дали можливість зрозуміти, що студенти, по-перше, 

не достатньо розуміють взаємозв’язок педагогіки, психології, історія педагогіки, 

методик викладання дисциплін, по-друге, їх важливість для методичної 

підготовки майбутніх учителів, для мотивації майбутніх учителів початкової 

школи до широкого кола освітянсько-методичних проблем. За допомогою 

анкетування було уточнено коло завдань, напрямів і проблем в організації 

методичної підготовки. Так, основним завданням методичної підготовки студенти 

вбачають формування в них предметних і методичних знань (81%), на другому 

місці – формування методичних умінь (18,9%). 

При дослідженні дидактико-методичного критерію, опитуванням було 

виявлено розуміння студентами ЕГ і КГ терміну «методична робота вчителя». 

На запитання «Чи можете Ви розкрити поняття «методична діяльність вчителя?» 

майже однакові результати були отримані в ЕГ та КГ (відповідь «так» ЕГ – 69%, 

КГ – 70,8%, відповідь «ні» ЕГ – 30%, КГ – 29,1%). Приблизно такі ж результати 

було отримано на запитання «Чи є у Вас уявлення про методичну роботу 

вчителя?» (відповідь «так» ЕГ – 69,9%, КГ – 70,8%, відповідь «ні» ЕГ – 30,3%, КГ 

– 29,1%). Отримані результати засвідчили різні аспекти щодо визначення 

й уявлення про методичну роботу вчителя, у майже однаковому співвідношенні, 

а саме: це особлива методика кожного вчителя, за якою він працює з учнями (ЕГ – 

15,9%, КГ – 15,6%), робота за всіма аспектами, які відповідають вимогам щодо 

навчання учнів (попередня підготовка до уроків, розробка, опрацювання різних 

джерел, знаходження цікавої інформації, розробка посібників тощо) (ЕГ – 29,7%, 
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КГ – 30%), робота, спрямована на розвиток творчого потенціалу вчителя (ЕГ – 

15%, КГ – 15,3%), полягає у чіткому поясненню понять, в результаті якого учні 

повинні якісно засвоїти навчальний матеріал, застосуванні допоміжних засобів 

і різних методичних прийомів згідно з вимогами дидактики, віковим 

особливостям учнів (ЕГ – 7,8%, КГ – 8,1%), самоосвіта, саморозвиток, як наслідок 

– підвищення професійного рівня (ЕГ – 7,8%, КГ – 7,8%), це використання 

вчителем різноманітних сучасних нестандартних методик, технологій, засобів, 

прийомів, за допомогою яких шкільні уроки стають цікавими для школярів (ЕГ – 

8,4%, КГ – 8,1%), це сукупність методів і прийомів, якими користується вчитель 

(ЕГ – 4,5%, КГ – 4,8%), організована діяльність педагога, що створює умови для 

підвищення його рівня майстерності, кваліфікація (ЕГ – 10,8%, КГ – 10,3%). 

Аналіз отриманих результатів опитування засвідчив, що респонденти, 

як контрольної, так і експериментальної групи на початку експериментальної 

роботи зазначали декілька аспектів розуміння поняття «методична робота 

вчителя», саме тому експериментальну роботу, було цілеспрямовано 

на формування цього поняття як на мотиваційно-орієнтаційному етапі, так 

і на змістово-практичному. Наприкінці експериментальної роботи студенти ЕГ 

(85,5%) могли чітко дати визначення поняття, згідно з рекомендаціями МОН 

України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними 

кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (2002). 

Упродовж експериментального навчання в студентів ЕГ формувалось 

розуміння того, що методична робота вчителя – це усвідомлена, цілеспрямована, 

планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдосконалення 

теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної діяльності (вивчення 

та використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних 

технологій, методик, прийомів і способів ефективного навчання і виховання; 

розвитку ініціативи, узагальнення й поширення передового педагогічного 

досвіду), результатом якої є формування методичної майстерності. У КГ 

вищезазначене поняття вживалося не систематично, тому його визначення 

зводилось до таких аспектів як: робота за аспектами, які відповідають вимогам 
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щодо навчання учнів: попередня підготовка до уроків, розробка, опрацювання 

різних джерел, знаходження цікавої інформації, розробка посібників тощо (30%); 

самоосвіта, саморозвиток, як наслідок – підвищення професійного рівня (30%); 

робота, спрямована на розвиток творчого потенціалу вчителя (21%); організована 

діяльність педагога, що створює умови для підвищення його рівня майстерності 

(18,9%). 

Формування знань щодо методичної майстерності майбутніх учителів 

сприяло впровадження в експериментальній групі спецкурсу «Методична 

майстерність учителя». З метою встановлення розуміння важливості методичної 

роботи вчителя студентам було запропоновано дати відповідь на запитання «Яке 

значення має методична робота вчителя?», було отримано такі результати: 

 від методичної роботи залежить успішність уроку, цікавість учнів 

до навчання, ступінь засвоєння знань дітьми, розвиток і виховання особистості 

учня урахуванням вікових та індивідуальних особливостей уміння вчителя 

врахувати вікові особливості учнів при визначенні методів навчання, необхідна 

для мотивації дітей до навчання, (ЕГ – 49,8%; КГ – 50,1%); 

 допомагає працювати вчителю з урахуванням вимог сьогодення, 

задовольняючи потреби сучасних школярів (ЕГ – 7,5%; КГ –7,5%); 

 завдяки їй вчитель може покращити свої педагогічні навички, 

урізноманітнити діяльність учнів на уроці та підвищити продуктивність їх роботи 

(ЕГ – 7,8%; КГ –7,5%); 

 правильно проведений урок, згідно з його типом і етапами (ЕГ – 7,8%; 

КГ – 7,5%); 

 вчитель підвищує свій фаховий рівень, поглиблює педагогічні звання, 

засвоює і впроваджує сучасні методики викладання, створює методичні розробки, 

цікавиться новими знахідками освітяни (ЕГ – 7,8%; КГ – 8,1 %); 

 творчий розвиток учителя, який спонукає вчителя до роботи над 

підвищенням педагогічної майстерності свого фахового рівня (ЕГ – 19,2%; КГ – 

19,2%). 
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Отримані результати засвідчили про те, що майбутні вчителі ЕГ та КГ 

у цілому вірно розуміють значення методичної майстерності, тому й отримані 

результати майже однакові. 

Діагностика теоретичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

передбачала виявлення засвоєних ними дидактико-методичних знань, 

що формувалися в процесі вивчення зазначених дисциплін.  

Рівні засвоєння методичних знань, як поточний показник якості, 

змінювалися в процесі навчання, спостерігалося досить плавне нарощування 

кожного з них: від повного незнання початкової інформації до творчого володіння 

нею, отже студенти здійснювали сходження за рівнями засвоєння знань. 

Як інструмент оцінювання рівня застосовувалися методики оцінки рівня знань 

за В. Беспалько [43], які було адаптовано до нашого дослідження. 

Для різноплановості оцінювання використовувалася система спеціальних 

методів оцінювання, до якої входить усне опитування, написання педагогічного 

есе, письмова перевірочна робота за різнорівневими завданнями, виконання 

завдань самостійної роботи, тестування, практичні та лабораторні роботи, 

відповіді на семінарських заняттях, заліках, іспитах. Вони давали можливість 

оцінити різні складові змісту методичного навчання, виявити рівні засвоєння 

знань. Методичні тестові завдання були комплексним: «закриті» (вибір однієї 

чи декількох правильних відповідей із запропонованого списку) та «відкриті» 

(надання розгорнутої відповіді), встановлення правильної послідовності 

та відповідності, зіставлення пар, сортування. Методичні завдання різного рівня 

складності відповідали вимогам таксономії Б. Блума, тобто передбачали знання, 

розуміння, використання, аналіз, порівняння, синтез, оцінювання. 

Після обробки отриманих у процесі констатувального й контрольного етапів 

експерименту даних було проведено аналіз отриманих результатів, який дозволив 

зробити висновок, що студенти ЕГ достатньою мірою опанували дидактико-

методичними поняттями та категоріями, спеціальними термінами, значно зросла 

кількість повних правильних відповідей, відбулися зміни як у характері 

їх засвоєння, так і застосування, що свідчить про цілеспрямованість 
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та усвідомленість студентами важливості методичної підготовки вчителів, 

правильність обраних методів і прийомів, які позитивно вплинули на їх рівень 

методичної підготовки.  

Динаміку засвоєння студентами характеру (рівнів) дидактико-методичних 

знань презентовано в таблиці 4.7. 

Із наведених даних таблиці видно, що в експериментальній групі 

спостерігалася тенденція до зменшення кількості студентів, які мають 

репродуктивний рівень, і підвищенню кількості студентів, що освоїли методичні 

знання на реконструктивному і творчому. Отримані результати свідчать, 

що в у процесі експериментального навчання рівень методичних знань студентів 

не знижується, а знання студентів набувають більш усвідомлений і творчий 

характер у порівнянні з контрольною групою. 

За результатами методів оцінювання студентів щодо виявлення рівня 

засвоєних ними дидактико-методичних знань визначено, що більше зростання 

кількості студентів із творчим рівнем сформованості методичних знань було в ЕГ 

(приріст 6,8%). Зростання кількості студентів з реконструктивним рівнем 

сформованості дидактико-методичних знань у ЕГ становило 11,9%, відповідно, 

зменшилася кількість студентів із репродуктивним рівнем дидактико-методичних 

знань (–18,7%). У КГ цей показник виявився незначним: творчий рівень склав 

приріст 1,6%, реконструктивний – 1,2%, показник репродуктивного рівня 

знизився на 2,8%). Зафіксована динаміка сформованості дидактико-методичних 

знань, засвоєних у процесі аудиторної навчальної діяльності та їх рівнів 

у респондентів експериментальної групи пояснюється розставленням акцентів 

на розвиток ініціативи і самостійності студентів, й актуалізацією методичної 

складової професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи через стимулювання до самовдосконалення за допомогою створенням 

власного «Методичного портфоліо»; упровадженням дидактичного посібника 

«Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних завдань з методики 

викладання природознавства», методичних завдань спецкурсів «Робота 
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з батьками», «Методична майстерність учителя», позааудиторних методичних 

заходів. 

Одним з важливих ознак засвоєння дидактико-методичних знань було 

перетворення їх у методичні переконання, які дозволяли студентам орієнтуватися 

в методичних ситуаціях і правильно їх інтерпретувати, а через них – у методичне 

мислення, спрямоване на розв’язання практичних методичних завдань 

(оперування методичними поняттями, розуміння реальної навчальної ситуації, 

критичний аналіз), на прийняття правильних методичних рішень і застосування 

методичних знань в різних, нерідко мінливих умовах. Формування методичних 

переконань і мислення передбачало доведення студентами методичної думки 

(метод доведення думки – основа формування методичного переконання), що 

здійснювалося на основі знань, істинність яких безсумнівна, і складалося з трьох 

частин: формулювання тези (судження, істинність якого треба довести), 

висування аргументів (судження, які наводяться для доведення тези) і здійснення 

аргументації, як способу логічного виведення тези з аргументів [288, с. 205]. 

Результати сформованості рівнів методичних переконань і методичного 

мислення представлено в таблиці 4.7. 

Зафіксована позитивна динаміка рівнів дидактико-методичних переконань 

та методичного мислення, сформованих у процесі навчальної діяльності 

в респондентів експериментальної групи пояснюється систематичним 

здійсненням самоаналізу щодо власної методичної підготовки й діяльності, 

аналізу методичної діяльності одногрупників та вчителів початкової школи, 

з яким співпрацювали студенти в процесі проходження педагогічної практики; 

студенти мали право на власні переконання та право на вибір, що сприяло 

формуванню в них власного методичного досвіду, який впливав на розвиток 

їх методичного мислення. Формування методичного мислення передбачало 

реалізацію рефлексивної оцінки методичної ситуації чи завдання; виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків; виконання творчих самостійних методичних 

завдань, варіативність методичних дій, прогнозування методичного результату. 
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Узагальнені результати діагностики методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи за дидактико-методичним критерієм представлено в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Узагальнені результати діагностики рівня методичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи  

за дидактико-методичним критерієм (%) 

 

Критерії  Рівні ЕГ (310 осіб) КГ (314 осіб) 

конст. 

етап 

експ. 

контр. 

етап 

експ. 

приріст конст. 

етап 

експ. 

контр. 

етап 

експ. 

приріст 

Рівень 

методичних 

знаннь 

творчий  11,3 18,1 6,8 12,1 13,7 1,6 

реконструктивний  45,2 57,1 11,9 45,9 47,1 1,2 

репродуктивний 43,5 24,8 -18,7 42,0 39,2 -2,8 

Методичні 

переконання 

високий 10,0 22,9 12,9 10,2 14,0 3,8 

достатній 45,2 61,9 16,7 45,9 51,9 6,0 

низький 44,8 15,2 -29,6 43,9 34,1 -9,8 

Методичне 

мислення 

творчий  12,3 24,8 12,5 12,7 15,6 2,9 

реконструктивний 47,1 51,9 4,8 47,5 55,4 7,9 

репродуктивний 40,6 23,3 -17,3 39,8 29,0 -10,8 

Диферен-

ційовані 

показники 

високий 11,3 21,9 10,6 11,8 14,3 2,5 

достатній 45,8 57,1 11,3 46,5 51,6 5,1 

низький 42,9 21,0 -21,9 41,7 34,1 7,6 

 

Аналіз отриманих результатів, дозволив розрахувати диференційовані 

показники за дидактико-методичного критерію, на основі яких 

установлено приріст рівнів його сформованості в ЕГ : на високому рівні – 10,6%; 

на достатньому –11,3%; зниження показника на низькому рівні склало 21,9%. Тоді 

як в КГ, де не проводився експеримент зафіксовано на високому рівні – 2,5%; 

на достатньому –5,1%; зниження показника на низькому рівні склало 7,6%. 
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Отримані результати за дидактико-методичним критерієм вимірювання свідчать 

про ефективність експериментальної системи методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, оскільки показники ЕГ, у порівнянні з КГ, 

на високому рівні в 2,7 раза вищі; на достатньому – в 1,9 раза вищі, а на низькому 

в 2,3 раза нижчі. 

Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи обов’язково 

передбачала підкріплення набутих знань відповідними методичними навичками 

й уміннями, формування досвіду методичної діяльності на онові інтерактивної 

взаємодії. З цією метою, спираючись на діяльнісний підхід, була організована 

навчальна (аудиторна та самостійна робота, педагогічна практика) 

та позааудиторна робота (заходи методичного спрямування), зміст яких 

спрямований на формування рівнів методичних умінь: гностичних (аналітичних), 

проективних, організаторсько-виконавських, творчо-рефлексивних: творчий 

(високий), реконструктивний (достатній), репродуктивний (низький) 

та на розуміння й усвідомлення студентами сутності та необхідності 

їх методичної підготовки та методичної діяльності вчителів. 

Сформованість гностичних (аналітичних), проективних, організаторсько-

виконавських, творчо-рефлексивних умінь студентів перевіряли в процесі 

анкетування, бесід, індивідуального, групового, фронтального аналізу 

педагогічних ситуацій, які мали методичний зміст, спостереження за практико-

методичною діяльністю студентів, з метою виявлення динаміки їх особистісно-

методичного зростання, опитування з метою визначення шляхів особистісно-

методичної підготовки, формування методичної майстерності. За результатами 

опитування респондентів ЕГ щодо визначення шляхів особистісно-методичної 

підготовки, формування методичної майстерності було зроблено ранжування 

тверджень, яке засвідчило, що переважна більшість респондентів віддає перевагу 

таким видам методичної діяльності як: опрацювання методичних джерел 

за допомогою Інтернет ресурсів (99,9%); створення електронної методичної папки 

з предмету, яка містить розробки уроків, відеоролики, наочні посібники тощо 

(87,9%); виконання методичних завдань з методик викладання під час 
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практичних, лабораторних і самостійних робіт (87,9%); відвідування 

позааудиторних заходів методичного спрямування (81%); підготовка доповідей 

та їх презентація на семінарах, конференціях тощо (72,9); використання 

методичної літератури бібліотеки ЗВО та фахових періодичних видань (69%); 

покупка методичної літератури (46,2%); участь в аналізі та обговоренні 

методичних проблем освітян під час навчальних занять та позааудиторної 

діяльності (34,5%). Крім вищезазначених видів і напрямів методичної діяльності, 

студенти ЕГ здійснювали проектування й моделювання. 

На констатувальному етапі, для з’ясування питання щодо сформованості 

методичних умінь студентів (гностичних, проективних, організаторсько-

виконавських, творчо-рефлексивних), за допомогою опитування, було 

встановлено труднощі з якими вони зіткнулись у процесі першої педагогічної 

практики з позакласної виховної роботи, серед них було зазначено проблеми 

організаційного характеру (ЕГ – 15%, КГ – 14,7%); недостатня теоретична 

підготовка з предметів (ЕГ – 6%, КГ – 8,4%); взаєморозуміння з батьками учнів 

(ЕГ – 49,5%, КГ – 48%); побудування взаємовідносин з учнями (ЕГ – 9,9%, КГ – 

%); недостатні теоретичні та практичні методичні уміння; (підготовка, 

проведення, аналіз уроків тощо) (ЕГ – 19,5%, КГ 19,8%). Однак, паралельно було 

встановлено методичні проблеми і в студентів, які проходили переддипломну 

практику. Так, у наслідок проходження педагогічної практики «Пробні уроки», 

«Переддипломна практика» у студентів мають бути вже сформовані основні 

професійно-методичні вміння (зазначені нижче), однак, на жаль, за результатами 

проходження студентами четвертого курсу переддипломної практики було 

встановлено сформованість умінь у такому співвідношенні: визначення 

конкретних навчально-виховних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів і соціально-психологічних особливостей колективу (18,4%); 

планування та аналіз навчально-виховного процесу з психологічних, 

дидактичних, методичних позицій з урахуванням сучасних вимог (32,8%); 

обґрунтування вибору доцільних та ефективних форм, методів та засобів 

навчання й виховання, визначення результати засвоєння дітьми програмного 
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матеріалу, рівень їх вихованості та розвитку (48%); керування навчальною 

діяльністю дітей і формування в них загально-навчальних навичок і вмінь 

(авторитарний стиль – 66,4%; фасилітаційний стиль – 33,6%); раціональне 

розподілення часу на уроці та реалізація плану уроку (68,8); проведення роботи 

з розвитку пізнавальної активності, інтересів і потреб учнів (70,4%); здійснення 

колективної та індивідуальної роботи з батьками учнів (2,1,6%); використання 

в навчально-виховному процесі різних технічних засобів навчання: комп’ютерну 

техніку та різноманітні наочні посібники (50,4%); розробляти дидактичний 

матеріал і наочні посібники (70,4%); проводити самоаналіз, самооцінку, 

здійснювати методичну рефлексію і коригування власної педагогічної діяльності 

(24%). 

Причиною таких показників вважаємо не достатню практичну методичну 

підготовку студентів, яка відбиває, згідно одержаних результатів, стереотипний, 

класичний варіант, коли акцент робиться тільки на методику підготовки 

з предмету. 

Із метою пропедевтики методичних проблем та усунення прогалин 

у методичній підготовці в ЕГ було впроваджено авторський спецкурс «Методична 

майстерність учителя». Досліджуючи результативність його впровадження було 

встановлено, що 85,5% респондентів зазначили його практично-методичну 

спрямованість та значення у вихованні особистості вчителя з певним рівнем 

науково-методичної культури, формуванні методичної творчості та навичок 

педагогічної рефлексії, що сприятиме прискореному професійному становленню 

[613, с. 180–184]. 

Ураховуючи зазначену студентами проблему щодо роботи з батьками учнів 

початкової школи, в ЕГ було впроваджено спецкурс «Робота з батьками», 

спрямований на формування умінь щодо методики організації роботи з батьками 

школярів, взаємодії з ними та основі співтворчості. На початку вивчення 

дисципліни студентам ЕГ пропонувалося самовизначитись щодо готовності 

роботи з батьками, їм пропонувалося дати відповідь на питання «Чи достатньою 

мірою Ви опанували в ЗВО методичними уміннями для роботи з батьками учнів 
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початкової школи?». Отримані дані засвідчили: відповідь «достатньо» зазначило 

27,9% респондентів, відповідь «недостатньо» (бракує практичних навичок і вмінь) 

– 72%. Діагностика сформованості методичних умінь щодо роботи з батьками 

учнів початкової школи на контрольному етапі експерименту засвідчила дуже 

велику розбіжність у показниках за тим самим запитанням». Приріст показників 

склав: відповідь «достатньо» – приріст 56,1%; за відповіддю «недостатньо» 

показник знизився на 56,1%. Під час опитуванням 96% студентів ЕГ наголосили 

на важливому значенні занять із спецкурсу «Робота з батьками» для розвитку 

методичних знань, навичок, умінь, методичних здібностей учителя початкової 

школи. Отримані результати пояснюються тим, що вивчення спецкурсу «Робота 

з батьками», передбачало виконання студентами методичної роботи, яка сприяла 

поглибленню й закріпленню набутих методичних знань, а також підвищенню 

рівня методичної майстерності, формуванню умінь здійснювати методичну 

рефлексію щодо роботи з батьками учнів. 

З метою встановлення інформації щодо можливостей формування 

методичних умінь за допомогою завдань КНДС було проведено ранжування 

отриманих відповідей щодо встановлення тих умінь, яким студенти віддали 

перевагу: формування умінь здійснювати саморозвиток і самоосвіту (42%); 

виконання методичних завдань сприяє формуванню досвіду методичної 

діяльності (24%); уміння здійснювати методичний вибір під час моделювання 

уроків, складання технологічної карти уроку, що сприяє формуванню методичної 

творчості (10,5%); формування умінь діяти в нестандартних педагогічних 

ситуаціях, сприяє реалізації власного творчого методичного потенціалу (10,5%); 

формування умінь взаємодіяти при виконанні методичних завдань в групі, парі, 

індивідуально; здійснення самоконтролю, взаємоконтролю (4, %5); розвиток 

умінь здійснювати методичну рефлексію (4,5%); виконання методичних завдань 

різних рівнів складності (3,9%) [613, с. 180–184]. Динаміку сформованості 

гностичних умінь наведено в таблиці 4.8. 

Порівняння результатів сформованості гностичних умінь студентів 

на констатувальному і контрольному етапі експериментальної роботи (приблизно 
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однакові показники) засвідчило, що приріст показника на високому рівні склав: 

ЕГ –7,1% досліджуваних, КГ – 1,3%; на достатньому – ЕГ – 11,3%, КГ – 4,5%, на 

низькому рівні показники зменшились: ЕГ – 18,4%, КГ – 5,8%. Отримані 

результати пояснюються тим, що формуванню гностичних умінь сприяли: 

критичний аналіз матеріалів вебінарів, відеоуроків, документів про освіту; 

застосування форм і методів, спрямованих на методичну взаємодію (групове 

проектування та моделювання); написання методичних (педагогічних) есе, 

виконання методичних завдань, наближених до реальних умов у початковій 

школі; організацію методичної діяльності при виконанні практичних 

і самостійних робіт. Ці уміння також формувалися в процесі проходження 

педагогічної практики під час аналізу, інтерпретації освітньо-методичних 

процесів, опрацюванні інформації методичного й аналітичного змісту; аналізу 

та самоаналізу уроку, виховного заходу; власної методичної діяльності 

та педагогічного дослідження, яке передбачало з’ясовування ключових проблем 

методики навчання основам наук; збір матеріалу дослідження, його аналіз, 

узагальнення та оцінка отриманих результатів. Сформовані гностичні уміння 

спонукали майбутніх учителів до методичного самовдосконалення, підвищення 

рівня методичної майстерності. У КГ було зафіксовано незначне зростання 

відсотка студентів із сформованими гностичними вміннями, що пояснюється 

відсутністю спрямованого впливу системи методичної підготовки на розвиток 

їх методичних дій. 

Отримані дані щодо сформованості проективних умінь наведено 

в таблиці 4.8, із якої видно, що в ЕГ значно збільшився приріст показника 

в студентів, які досягли високого рівня сформованості проективних умінь, а саме, 

на високому рівні –29,1% опитуваних, на достатньому та низькому відбулося 

зменшення на 16,8% та 12,3% відповідно. Отримані результати пояснюються тим, 

що в ЕГ студенти, які досягли високого рівня (61%) були вмотивовані на якісне 

проходження педагогічної практики, використовували в своїй методичній 

діяльності елементи творчості щодо проектування уроків (виховних заходів), 

активно впроваджували інтерактивні методи навчання, сучасні засоби навчання, 



351 

намагалися проектувати нетрадиційні уроки, дотримувалися методичних порад 

учителя і методиста практики. Респонденти достатнього рівня (27,4%) також були 

методично мобільними, часто проектували цікаві, нетрадиційні методи, прийоми 

та засоби навчання молодших школярів, відповідально ставилися до розвитку 

власної методичної майстерності, однак їм не вистачало вищезазначених 

проективно-мнтодичних умінь. Студенти з низьким рівнем (11,6%) – здебільшого 

проектували уроки (виховні заходи) за традиційними методами та засобами 

навчання, у більшості користувалися готовими методичними розробками уроків 

(заходів) з Інтернет ресурсів, не намагаючись вносити до них власні ідеї. У КГ під 

час практичних занять, самостійної роботи не використовувався КНДС, завдання 

якого максимально сприяли формуванню проективних умінь в ЕГ, тому приріст 

на високому рівні склав 2,9%, на достатньому – 2,2%; показник низького рівня 

зменшився на 5,1%. 

Результати процесу формування організаторсько-виконавських умінь 

наведено в таблиці 4.8. 

Приріст показника на високому рівні склав: ЕГ 13,2% досліджуваних, КГ – 

3,2%; на достатньому – ЕГ – 13,3%, КГ – 7,0%, на низькому рівні показники 

зменшились: ЕГ – 26,5 %, КГ – 10,2%. Отримані результати пояснюються 

включенням студентів ЕГ в організаторсько-виконавську діяльність, 

впровадженням методичних завдань, які сприяють формуванню організаторсько-

виконавських умінь; застосування форм і методів, спрямованих на методичну 

взаємодію в процесі навчання та проходження педагогічної практики, залученням 

студентів до організації та проведення позааудиторних заходів методичного 

спрямування. 

Формування творчо-рефлексивних умінь передбачало створення 

педагогічних журналів для батьків, методичного портфоліо, нестандартного 

уроку, впровадження інтерактивних методів навчання і виховання, складання 

навчальних текстів з помилками до уроків, безпосередня участь 

у позааудиторному заході «Панорама творчих методичних ідей»), адекватне 

здійснення методичної рефлексії. 



352 

Формуванню творчо-рефлексивних умінь з «Методики викладання 

природознавства» сприяло створення методичного посібника за темою «Досліди 

на уроках природознавства: нежива природа». Аналіз результатів виконання 

студентами такого методичного завдання засвідчив, що 27,9% респондентів ЕГ 

намагалися виконати завдання з урахуванням усіх вимог до його укладання 

(алгоритму укладання). За бажанням студенти могли дібрати додаткові досліди, 

які будуть цікавими для молодших школярів («веселі досліди»). 

Незважаючи на те, що 76,8% респондентів підбирали важливі та цікаві 

досліди для формування наукової картини світу, було встановлено, що не завжди 

вони дотримувалися алгоритма укладання методичного посібника, не могли 

визначити тему досліду (зазначали його номер), якщо вона була відсутня 

в джерелах, які ви користувалися ними, за тієї ж причини не визначалась мета, 

обладнання, рисунки тощо, що свідчить про те, що студент довіряючи 

методичним джерелам, вважає, що все необхідне вже прописано в них, тому 

не порівнюють алгоритм, який був обов’язковим для укладання збірки дослідів 

для уроків із методикою, описаною в журналах, методичних розробках учителів, 

сайтах. Саме за цієї ж причини, під час проходження педагогічної практики, 

виникали методичні труднощі в процесі організації і проведення дослідів, 

їх демонстрації, проведення спостережень, формулювання висновків учнями 

за їх результатами. Однак, не зважаючи на часткове не дотримання вимог при 

укладанні методичного посібника, студенти ЕГ отримували певний методичний 

досвід щодо укладання власної методичної розробки.  

Вимірювання діяльнісного критерію передбачало виявлення в студентів 

сформованості умінь здійснювати самоаналіз та самооцінку цілей, змісту, методів 

і результатів методичної діяльності; власних методичних можливостей 

і досягнень; сформованості досвіду методичної діяльності та рівня методичної 

підготовки; корекцію результатів власних методичних дій для вдосконалення 

своєї методичної діяльності (на основі самооцінки й оцінки студентів один одним 

та створення педагогічних ситуацій), творче осмислення педагогічних процесів, 
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які відбуваються в початковій школі; обґрунтування власної методичної 

діяльності. 

Упродовж дослідження відстежувалася адекватність та неадекватність 

здійснення студентами ЕГ та КГ самооцінки і динаміки змін щодо сформованості 

в них умінь здійснювати самооцінку методичної діяльності. Визначення 

самооцінки респондентів проводилось за допомогою методики ранжирування 

В. Маралова [315]. Визначення самооцінки за цією методикою дозволило надалі 

коректувати дії студентів під час само- і взаємооцінювання методичних завдань 

одногрупників, уроків, заходів тощо з метою запобігання заниження та завищення 

оцінки. 

На початку формувального етапу експерименту встановлено, 

що респонденти КГ за деякими рівнями самооцінки мали трошки кращі 

показники, тому було зроблено припущення щодо подальшого формування 

адекватної самооцінки в більшості респондентів ЕГ. За результатами проведеного 

контрольного етапу експерименту при аналізі змін щодо методичної самооцінки 

в ЕГ позитивним вбачаємо факт зменшення респондентів із завищеною (на 28,7%) 

та заниженої самооцінкою (на 6,8%), а відсоток респондентів із адекватною 

самооцінкою зросла на 35,5%. У КГ відсоток респондентів із завищеною 

та заниженою самооцінкою зменшився на 4,5% та 0,2% відповідно, а кількість 

представників з адекватною самооцінкою зросла на 4,7%. 

Результати діагностики зафіксували позитивну динаміку змін щодо 

самооцінки методичної підготовки відносно студентів обох вибірок, однак 

показники зростання в представників ЕГ значно більші, ніж у КГ. Отримані 

результати пояснюються тим, що з метою формування навичок здійснення 

адекватної само- і взаємооцінки рівня своєї методичної підготовки, студентам ЕГ 

систематично пропонувалося поставити собі оцінку за виконання завдання 

та обґрунтувати її, оцінити виконане завдання одногрупниками чи проведений 

заліковий урок та зробити обґрунтування виставленого балу. Респонденти ЕГ 

дуже відповідально ставилися до такої форми організації само- 

і взаємооцінювання, оскільки для ефективної педагогічної діяльності 
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в загальноосвітньому навчальному закладі це необхідна умова, оскільки 

сформованість у майбутніх учителів умінь здійснювати самоаналіз дозволяє 

адекватно оцінювати та коригувати власну методичну діяльність, орієнтуючись на 

актуальні завдання середньої загальної освіти; виявляти свої сильні і слабкі 

методичні сторони, визначати шляхи подальшого саморозвитку 

та самовдосконалення. Об’єктивність здійснення само- та взваємооцінювання 

респондентами в ЕГ підтверджувалась оцінюванням з боку викладача та сприяла 

змінам щодо адекватної, завищеної та заниженої самооцінки студентів. Такий 

підхід до формування адекватної самооцінки в респондентів ЕГ дозволив 

отримати позитивні зміни в показниках наприкінці експерименту. 

Результати в КГ можна пояснити тим, що само- і взаємооцінювання 

здійснювалося респондентами епізодично, вони розцінювали такий методичний 

прийом як елемент дидактико-педагогічної гри, тому вони намагалися 

не ображати своїх одногрупників, а бали, які виставлялися, в більшості випадків, 

були завищені, однак, у випадках, коли довіра студентів у групі була не досить 

сформована, при взаємооцінюванні порушувалася об’єктивність і при оцінюванні 

спостерігалося заниження оцінки. 

З метою встановлення умінь здійснювати самоаналіз, студентам ЕГ та КГ 

було запропоновано здійснити самоаналіз щодо їх методичної підготовки, давши 

відповідь на питання «Як Ви оцінюєте рівень своєї методичної підготовки: 

«високий», «достатній», «низький», «незадовільний»?». За допомогою 

діагностичної карти «Самооцінка готовності майбутнього вчителя 

до саморозвитку» студентам ЕГ було запропоновано оцінити та визначити рівень 

сформованості вмінь та навичок саморозвитку за мотиваційним, когнітивним, 

морально-вольовим, гностичним компонент організаційним компонентом, 

здатністю до самоуправління у педагогічній діяльності, комунікативними 

здібностями. після заповнення діагностичної карти було підраховано загальну 

кількість балів, які відповідали рівнням готовності до саморозвитку (низький, 

середній, високий). Отримані результати засвідчили, що студенти ЕГ та КГ 

на початку експерименту не зазначили високий рівень методичної підготовки, 
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респонденти достатнього рівня ЕГ склали менший відсоток (54,5%), у порівнянні 

із КГ, у якій було зазначено (57%), також відсоток розбіжності спостерігалася 

на низькому – в ЕГ – 45,5%; КГ – 43,0%. Не зважаючи на низькі показники в ЕГ 

на початку дослідження, адекватно підібрана методика експерименту дозволила 

змінити їх. Розбіжність даних між результатами рівнів сформованості самоаналізу 

в ЕГ та КГ пояснюється тим, що студенти ЕГ систематично здійснювали 

самоаналіз і взаємоаналіз під час навчальних занять, після виконання самостійних 

робіт, у процесі проходження педагогічної практики. Відсутність систематичного 

здійснення самоаналізу, самооцінювання, взаємоаналізу та взаємооцінювання 

позначилась на результатах приросту показників КГ, у якій було встановлено 

приріст на високому (4,1%) і на достатньому рівні (5,4%), відсоток студентів 

на низькому рівні зменшився на 9,5%, тоді як в ЕГ – на 20,9%. 

З отриманих даних можна зробити висновок, що постійний самоаналіз 

симулював студентів до підвищення рівня сформованості їх методичної рефлексії. 

Формуванню в студентів умінь здійснювати методичну рефлексію, 

яка розглядається як процес, у наслідок якого формується така властивість 

особистості як рефлективність, сприяло використання певних форм і методів 

її формування: спостереження та самоспостереження студентів; анкетування, 

опитування, тестування, бесіди; аналіз продуктів навчально-методичної 

діяльності студентів; оцінка й самооцінка; ранжування, шкалювання. 

З метою вимірювання рівня сформованості рефлексивності (властивості 

особистості) респондентів було впроваджено методику А. Карпова. Методика 

уявляє собою опитувальник, призначений для вимірювання ступеню розвитку 

такої властивості особистості як рефлективність. Студентам ЕК та КГ 

пропонувалося дати відповіді на кілька тверджень опитувальника. У бланку 

відповідей навпроти номеру питання слід було проставити цифру, відповідну 

варіанту відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2– невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не 

знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – абсолютно вірно [193]. 

На початку експерименту в респондентів експериментальної групи (ЕГ) 

було виявлено два рівні рефлексивності (достатній – 57,1% і низький – 42,9%), 
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на жаль, високий рівень не встановлений, тому, експериментальна робота була 

спрямована на підвищення рівня їх рефлексивності, через формування в них умінь 

здійснювати методичну рефлексію. У контрольній групі (КГ) показники були 

майже однакові в порівнянні з ЕГ (достатній – 56,7% і низький – 43,3%). 

Наприкінці дослідження були отримані наступні результати: в ЕГ групі було 

зафіксовано три рівні рефлексивності: низький (ситуативна рефлексія) – 25,8%, 

достатній (ретроспективна рефлексія) – 60,3%, високий (перспективна рефлексія) 

– 13,9%, що свідчить про доцільність і ефективність впровадженої методики. 

У КГ групі зафіксовано незначні зміни показників (низький – 35,4%, достатній –

58,5%, високий – 6,1%). 

Виходячи з того, що конкретний прояв рефлексивності – рефлексія, 

отримані результати пояснюються успішністю здійснення методичної рефлексії 

студентами ЕГ протягом експерименту, про що свідчать також результати 

опитування щодо самоосмислення сильних та слабких аспектів їх методичної 

підготовки. Результати відповідей респондентів ЕГ на запитання «Які методичні 

знання, навички, уміння вами засвоєні при вивченні дисципліни «Основи 

природознавства з методикою викладання?» та «Які ще методичні знання, 

навички, уміння хотіли б сформувати студенти впродовж подальшого навчання?» 

дозволили зробити висновок про належний рівень умінь майбутніх учителів 

здійснювати ретельний методичний аналіз. Наведені респондентами відповіді 

на ці питання засвідчили, що завдяки сформованості адекватної самооцінки, 

певного рівня рефлективності, умінь здійснювати методичну рефлексію майбутні 

вчителі початкової школи могли об’єктивно визначати свої сильні та слабкі 

складові методичної підготовки, які можна розглядати як складові програми 

методичного саморозвитку, самопроектування, професійного самовдосконалення. 

Аналіз отриманих відповідей респондентів на запитання «Які методичні 

знання, навички, уміння ви засвоїли в процесі вивчення дисципліни «Основи 

природознавства з методикою викладання?» дозволив зробити розподіл 

їх за категоріями: відносно методики підготовки та проведення уроку (49,9%), 

методичної майстерності (38,1% респондентів, умінь здійснювати методичну 
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рефлексію (12% респондентів). Опитування студентів відносно методики 

підготовки та проведення уроку, свідчить про те, що приблизно половина з них 

(49,9%) вважає, що отримали значні методичні знання й уміння щодо планування, 

організації та проведення уроку, методів і засобів навчання молодших школярів. 

Здебільшого респонденти наголошували на знаннях про зміст освіти, Державний 

стандарт початкової загальної освіти, навчальний план, навчальну програму, зміст 

підручника, дидактичні можливості робочого зошита з друкованою основою 

та методику роботи з ним; методичні прийоми мотивації учнів на уроці, методику 

підготовки й проведення дослідів, спостережень та екскурсій; організацію 

надання домашніх завдань, контроль за їх виконанням. 

Аналіз відповідей дозволив виявити позитивну тенденцію процесу 

методичної підготовки майбутніх учителів, про що свідчить сформованість в них 

умінь здійснювати методичну рефлексію. Студенти зазначили про сформованість 

таких рефлексивних умінь як опанування методикою проведення спостереження 

за уроками, аналіз і самоаналіз уроків, узагальнення спостережень, виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків, власних методичних помилок; обґрунтування 

доцільності обраних методів, прийомів та засобів навчання; самостійне 

опрацювання навчальної, довідкової, методичної літератури та їх аналіз; 

рецензування підручників та робочих зошитів з друкованою основою, 

формулювання методичних висновків при виконанні лабораторних та практичних 

робіт); висловлювання власної думки, здійснення рефлексії методичної 

діяльності; підготовка доповідей із науково-методичних проблем початкової 

школи та їх опанування. Зазначені відповіді третьої категорії свідчать про 

позитивне відношення респондентів до такого напрямку їх методичної підготовки 

як формування в майбутнього учителя умінь здійснювати методичну рефлексію. 

Враховуючи те, що методична рефлексія передбачає не тільки осмислення 

того, що відбулось, але й тісно пов’язана з іншою дією – постановкою мети, яка 

передбачає її досягнення і подальшу рефлексію усвідомлення способів 

досягнення поставленої мети, після одержання результатів опитування, 

які засвідчили наявність певного рівня методичної підготовки респондентів ЕГ, 
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їм було запропоновано дати відповідь на запитання «Які ще методичні знання, 

навички, уміння ви хотіли б сформувати впродовж подальшого навчання?». 

За результатами опитування респондентів були отримані дані, які можна частково 

інтерпретувати як методичні проблеми, а частково, як бажання студентів 

підвищити рівень своєї методичної майстерності. Отже, серед відповідей, які 

можна інтерпретувати як не сформовані методичні знання, навички, уміння 

окремих студентів за різних причин, тобто методичні прогалини (15,9% 

респондентів), було виокремлено бажання студентів навчитися: планувати час 

уроку (3,3%), аналізувати власну діяльність (6%); робити висновки (6,6%). Серед 

відповідей, які можна інтерпретувати як бажання студентів підвищити рівень 

своєї методичної майстерності (84%), було зазначено такі, що спрямовані 

на розвиток їх методичної майстерності та творчості (53,5%); практичну 

реалізацію вивченого під час аудиторних занять (36%), науково-методичну 

діяльність (10,5%). У групі відповідей щодо практичної реалізації вивченого 

під час аудиторних занять зазначено про: розробку більшої кількості динамічних 

дидактичних посібників для уроків (4,5%); проведення уроків під час аудиторних 

занять, опрацювання різних форм діяльності вчителя разом із учнями (25,5%); 

реалізацію набутих знань про позакласну роботу з природознавства на практиці 

(6%). У групі відповідей щодо науково-методичної діяльності зазначалось така 

мета як навчитись писати науково-методичні тезиси з методики викладання 

природознавства (6%) та доповідати на семінарах, конференціях (4,5%). 

На основі аналізу результатів опитування можна зробити висновок, 

що здебільшого респонденти демонстрували твердження, які максимально 

передбачають їх самоосвітню методичну діяльність, поглиблення методичних 

знань й вмінь; бажання приймати участь у науковій діяльності; розуміння 

важливості опанування інтерактивними методиками навчання; підготовки 

достатньої кількості дидактичних матеріалів, що є необхідною умовою їх якісної 

методичної підготовки. 

У процесі експериментальної роботи формування в майбутніх учителів 

початкової школи вмінь здійснювати методичну рефлексію відбувалося також під 
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час позааудиторних заходів методичного спрямування. Досліджуючи доцільність 

впровадження авторського заходу «Панорама творчих методичних ідей» 

студентам ЕГ було запропоновано здійснити методичну рефлексію щодо такої 

форми проведення позааудиторного заходу. Аналіз результатів проведення 

методичної рефлексії щодо позааудиторного заходу «Панорама творчих 

методичних ідей» дозволив виявити такі варіанти відповідей респондентів : 

найбільший відсоток респондентів (47,1%), наголосили на важливості 

запропонованих цікавих видів діяльності вчителя й учнів (форми організації 

діяльності, методи і прийоми роботи з учнями) для подальшої їх педагогічної 

діяльності; сподобалась методика проведення дослідів з ґрунтом, плодами, 

насінням, водою (підготовка, проведення, спостереження, пояснення результатів, 

висновки) 21% студентів; інші зрозуміли важливість використання наочного 

(роздаткового) матеріалу на уроці (як самостійно підготувати і доцільно 

використовувати цікавий роздатковий та відеоматеріал, незвичайний вид роботи 

з картою («карта подорожі крапельки») –15%; стало зрозумілим, як правильно 

планувати урок, визначати скільки часу йде на окремий вид діяльності учнів 

11,1%; рештою респондентів зазначена фізкультхвилинка (весела, цікава), однак 

ними було наголошено на її тематичності, оскільки зміст динамічної паузи 

відбивав тему уроку, і не переривав логіку викладу матеріалу, який вивчався 

молодшими школярами, що є методично виправданим прийомом. Студенти 

зазначали про інтенсивність і плідність заходу, активність ведучих і учасників; 

атмосферу творчості, деякі респонденти зазначили, що під час заходу дізналася 

багато нового щодо методики підготовки і проведення уроку, ліквідацію прогалин 

із природознавства. Як свідчать узагальнені результати опитування студентів ЕГ, 

не задовільної оцінки методичного заходу не виявлено. Здебільшого отримані 

результати засвідчили про позитивне ставлення опитаних до «Панорами творчих 

методичних ідей», вони зазначили про корисну інформацію щодо професійного 

вдосконалення, висловили бажання використовувати в своїй діяльності 

запропоновані, під час заходу, методи, прийоми, засоби навчання тощо. 
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Експериментом доведено, що, формування в майбутнього вчителя початкової 

школи вмінь здійснювати методичну рефлексію можливе за умов впровадження 

рефлексивних прийомів у навчальний процес та виконання рефлексивних вправ, 

систематичності проведення, розробки спеціальних методичних рекомендацій щодо 

здійснення методичної рефлексії. 

Результати сформованості творчо-рефлексивних умінь наведено в таблиці 4.8, 

які свідчать, що на констатувальному етапі експериментальної роботи зазначено 

приблизно однакові показники сформованості творчо-рефлексивних умінь студентів, 

необхідних для здійснення методичної діяльності, тоді як на контрольному етапі 

дослідно-експериментальної роботи досліджувалася динаміка сформованості 

творчо-рефлексивних умінь студентів. Приріст показника на високому рівні склав: 

ЕГ – 9,4% досліджуваних, КГ – 1,9%; на достатньому – ЕГ –5,8%, КГ – 2,5%, на 

низькому рівні показники зменшились: ЕГ – на 15,2%, КГ – на 4,4%. Отримані 

результати пояснюються тим, що впровадження системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в ЕГ передбачала здійснення студентами 

таких операцій як систематизація, класифікація, узагальнення інформації 

методичного характеру, надання їй оцінки, творче застосовування отриманих знань 

у реальному навчально-виховному процесі ЗНЗ [613, с. 180–184]. 

У КГ не впроваджувалась методична діяльність з цілеспрямованого 

формування творчо-рефлексивних умінь у студентів. Узагальнені дані щодо 

сформованості рівнів методичних умінь наведено в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Результати діагностики рівнями сформованості методичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи за діяльнісним критерієм (%) 

 

Показники 

сформованості 

методичних умінь 

ЕГ (310 осіб) КГ (314 осіб) 

конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

приріст конст. 

дані 

контр. 

дані 

приріст  

гностичні вміння 

Високий 23,9 31,0 7,1 24,8 26,1 1,3 

Достатній 45,8 57,1 11,3 46,5 51,0 4,5 

Низький 30,3 11,9 -18,4 28,7 22,9 -5,8 
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Продовження таблиці 4.8 

Показники 

сформованості 

методичних умінь 

ЕГ (310 осіб) КГ (314 осіб) 

конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

приріст конст. 

дані 

контр. 

дані 

приріст  

проективні вміння 

Високий 31,9 61,0 29,1 33,1 36,0 2,9 

Достатній 44,2 27,4 -16,8 44,9 47,1 2,2 

Низький 23,9 11,6 -12,3 22,0 16,9 5,1 

організаторсько-виконавські вміння 

Високий 12,6 25,8 13,2 12,7 15,9 3,2 

Достатній 43,5 56,7 13,3 44,3 51,3 7,0 

Низький 43,9 17,4 -26,5 43,0 32,8 -10,2 

творчо-рефлексивні вміння 

Високий  27,7 37,1 9,4 28,0 29,9 1,9 

Достатній  45,2 51,0 5,8 44,6 47,1 2,5 

Низький 27,1 11,9 -15,2 27,4 23,0 -4,4 

Диференційований показник приросту 

рівнів сформованості методичних умінь за діяльнісним критерієм 

Високий  24,2 38,7 14,5 24,8 27,1 2,3 

Достатній  44,8 48,1 3,3 45,2 49,0 3,8 

Низький 31,0 13,2 -17,8 30,0 23,9 -6,1 

 

На основі сформованості рівнів методичних умінь було встановлено приріст 

щодо кожного з них та розраховано диференційований показник за діяльнісним 

критерієм. Результати проведеного дослідження за діяльнісним критерієм 

оцінювання методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

засвідчили наступне: порівняльний аналіз експериментальних даних показав 

(за диференційованим показником), що програма експериментального навчання 

забезпечила підняття студентів на більш високий рівень опанування уміннями 

реконструктивної (3,3%) та творчо-методичної діяльності (14,5%) та значне 

зниження респондентів на низькому (репродуктивному) рівні (-17,8%), що 

підтверджує доцільність визначених дидактичних умов, формування методичних 

умінь у процесі професійно-методичної підготовки майбутнього педагога 

початкової школи. 

Таким чином, результати проведеного дослідження за визначеними 

критеріями оцінювання потенціалу розробленої системи методичної підготовки 
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майбутніх учителів початкової школи (мотиваційним, дидактико-методичним, 

діяльнісним) засвідчили про істотні зміни, які відбулися в експериментальній групі 

та незначні – у контрольній (таблиця 4.9). Указані розбіжності дають змогу 

припустити, що реалізована наукова система виявилася ефективним фактором, 

що впливає на рівень методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Таблиця 4.9 

Узагальнені результати експериментальної перевірки системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (приріст у %) 
 

Критерії та показники ЕГ 

(310 

осіб) 

КГ 

(314 

осіб) 

1 2 3 

Мотиваційний критерій (за результатами спостережень і анкетування)   

характер інтересу до методичної підготовки: 

– стійкий; 

 

10,4 

 

5,7 

– ситуативний; 6,5 2,2 

– індиферентний; -16,9 -7,9 

ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку 

та самовдосконалення: 

  

– позитивне (повне усвідомлення значущості й цінностей методичної 

роботи, бажання досягати високого рівня методичної майстерності); 

24,2 8,6 

– нейтральне (сприйняття важливості здійснення методичної діяльності, 

епізодична зацікавленість методичним удосконаленням); 

-24,3 -8,6 

– індиферентне (неусвідомленість значення методичної діяльності, явне або 

приховане небажання займатися підвищенням методичної майстерності) 

- - 

Дидактико-методичний критерій (за результатами опитування та виконання 

різнорівневих дидактичних тестів) 

  

рівень сформованості методичних знань:   

– творчий рівень (повні глибокі знання, самостійність в опануванні 

знаннями, прояв ініціативи, перенесення знань у нову ситуацію); 

6,8 1,6 

– реконструктивний рівень (засвоєння більшості знань, проте вони не мають 

ознаки достатньої повноти та глибини, використання знань у змінених 

ситуаціях); 

11,9 1,2 

– репродуктивний рівень (наявність окремих уявлень про навчальний 

матеріал, використання знань у відомих ситуаціях) 

-18,7 -2,8 

наявність методичних переконань:   

– високий (упевненість у правильності власних методичних суджень 

і висновків, демонстрація власних методичних переконань, критичний аналіз 

сталих поглядів); 

12,9 3,8 

– достатній (не завжди проявляється впевненість у правильності власних 

методичних суджень і висновків, здійснення посилань на відповідні факти й 

аргументи); 

16,7 6,0 

– низький (невпевненість у правильності власних методичних суджень 

і висновків) 

-29,6 -9,8 
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Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 

характер методичного мислення:   

– творчий (нешаблонне, критичне і креативне мислення); 12,5 2,9 

– реконструктивний  (вербально-понятійне, шаблонне мислення); 4,8 7,9 

– репродуктивний (наочно-дієве або наочно-образне мислення) -17,3 -10,8 

Діяльнісний критерій – сформованість методичних умінь (за результатами 

спостережень, вирішення педагогічних ситуацій, виконання діагностичних тестів) 

  

Гностичні вміння (аналіз, інтерпретація освітньо-методичних процесів, 

причинно-наслідкових зв’язків на основі узагальнення й систематизації; 

системний збір методично-аналітичної інформації, орієнтація в дидактико-

методичних контекстах сучасної освіти, неупереджене сприймання нових 

методичних знань і досвіду для впровадження методичних ідей з 

урахуванням власних методичних поглядів, варіативність у визначенні 

способів розв’язання методичних проблем; обґрунтований аналіз 

ефективності методичних заходів) 

18, 4 5,8 

Проективні вміння (чітке визначення мети методичної діяльності, 

планування своїх дій та дій інших людей з урахуванням способів досягнення 

цілей діяльності; проектування педагогічного процесу відповідно до завдань 

навчання й виховання молодших школярів; визначення оптимальних 

навчальних методів, форм, прийомів та засобів) 

12,3 5,1 

Організаторсько-виконавські вміння (здатність реалізовувати план роботи 

та знаходити відповідні шляхи для цього; оптимальний розподіл часу відповідно 

до цілей діяльності, здійснення хронометражу навчального або виховного 

заходу; самостійне здійснення методичних дій у змінених або нестандартних 

умовах; упровадження різних форм і методів навчання й виховання молодших 

школярів; методично-доцільна реалізація навчально-виховних заходів; фіксація 

результатів методичної праці; виготовлення дидактичних матеріалів для різних 

аспектів роботи; здатність орієнтуватися на потреби дітей й позитивно впливати 

на учасників педагогічного процесу; уміння встановлювати і підтримувати 

контакти з іншими людьми, співпрацювати з ними на засадах партнерства) 

26,5 10,2 

Творчо-рефлексивні вміння (вільне використання методичних знань і вмінь, 

креативне й самостійне виконання завдань методичного спрямування, творче 

переосмислення методичного матеріалу, висловлювання своїх методичних 

думок, ідей, пропозицій; реалізація власного стилю методичної діяльності; 

творче впровадження освітньо-методичних продуктів та створення своїх 

продуктів; самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинник 

опанування методичною майстерністю та прискореного методичного 

становлення; адекватні аналіз, оцінка й самооцінка дидактико-методичних 

ситуацій, ефективне здійснення методичної рефлексії) 

15,2 4,4 

 

При визначенні рівня методичної підготовки респондентів враховувалися 

узагальнені результати сформованості рівнів за мотиваційним, дидактико-

методичним, діяльнісним критеріями майбутніх учителів початкової школи. 

Узагальнені результати показників за рівнями методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи (за визначеними критеріями оцінювання) наведено 

в таблиці 4.10. 
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Таблиця 4.10 

Узагальнені дані за рівнями методичної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

 

Рівень методичної 

підготовки 

ЕГ (%) Приріст 

 

КГ(%) Приріст 

 конст. 

експ. 

контр. 

експ. 

конст. 

дані 

контр. 

дані 

Високий (творчий) 26,8 40,7 13,9 27,4 31,2 3,8 

Достатній 

(реконструктивно-

діяльнісний) 

43,6 45,5 1,9 43,6 45,5 1,9 

Низький 

(стереотипно-

репродуктивний) 

29,7 13,9 -15,8 29,0 23,3 -5,7 

 

Для доведення результативності здійсненої роботи перед порівнянням 

даних, отриманих на початку та після закінчення експерименту, було порівняно 

показники експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) групи до початку 

експерименту, для оцінки коректності сформованих груп. Результати порівняння 

наведено в таблицях 4.6, 4.7, 4.8. У відповідних графах таблиць зазначено 

відсоток респондентів за рівнями (високий, достатній, низький) у відсотковому 

відношенні. 

Для підтвердження якісного аналізу використовувався кількісний аналіз – 

математична статистика. Для порівняння рівня методичної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи в експериментальній та контрольній групах, 

використано статистичний критерій Пірсона (критерій 2). Була висунута нульова 

гіпотеза про тотожність двох сукупностей, наведених у таблицях 4.6, 4.7, 4.8. 

Статистичне значення критерію 2 було обчислено за формулою 1: 
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де n1, n2  обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 

 р1i  кількість об’єктів першої вибірки i-ої категорії; 

 р2i  кількість об’єктів другої вибірки i-ої категорії. 

 

Для того, щоб порівняти експериментальну та контрольну групи між собою 

і визначити, чи є групи приблизно рівними за всіма показниками, за формулою (1) 

було визначено значення критерію Темп для всіх комбінацій експериментальної 

та контрольної груп між собою. Отримані результати наведено в таблиці 4.11. 

Аналіз даних таблиці 4.11 показав, що експериментальна та контрольна 

групи задовольняють умові невідмінності двох сукупностей Темп < Ттабл. Таким 

чином, за допомогою критерію Пірсона (критерію 2) було виявлено, що групи 

мають близькі вихідні дані. Результати розрахунків наведені в таблиці 4.11 

свідчать про несуттєві статистичні відмінності між контрольною 

та експериментальною групами на початку експерименту. 

Таблиця 4.11 

Результати дослідження експериментальної та контрольної груп  

за критерієм Пірсона 
 

Критерій Показник Темп Ттабл 

Мотиваційний 

критерій 

Характер інтересу до методичної підготовки 0,07 

6 

Ставлення до методичної самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення 
0,13 

Диференційовані показники за мотиваційним 

критерієм 
0,09 

Дидактико-

методичний 

критерій 

Методичні знання 0,19 

Методичні переконання 0,05 

Методичне мислення 0,06 

Диференційовані показники за дидактико-

методичним критерієм 
0,10 

Діяльнісний 

критерій 

Гностичні вміння 0,22 

Проективні вміння 0,33 

Організаторські вміння 0,05 

Творчо-рефлексивні вміння 0,02 

Диференційовані показники за діяльнісним 

критерієм 
0,09 

 



366 

Величини 2 не перевищують значення 0,33, тобто всі наведені результати 

менші за критичне значення Пірсона (критичне значення 2 при k = 2 для рівня 

значущості  = 0,05 Ттабл = 6), що підтверджує приблизно однаковий рівень 

сформованих експериментальної та контрольної груп на початку проведення 

експерименту. 

Так як результати свідчать що групи однорідні, то порівняємо результати 

дослідження отримані на початку та після експерименту за кожним показником 

досліджуваних критеріїв (в таблицях 4.6, 4.7, 4.8.). 

За результатами поданими в таблиці 4.6 (мотиваійний критерій) можемо 

констатувати, що кількість майбутніх учителів початкової школи з низьким 

рівнем за показником «характер інтересу до методичної підготовки» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 16,9% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 6,5% та високим рівнем  = 10,4%); 

 у групі КГ  = 7,9% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 2,2% та високим рівнем  = 5,7%). 

За результатами поданими в таблиці 4.6 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником «ставлення 

до методичної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення» не зафіксовано, 

а з достатнім рівнем зменшилась (з високим відповідно збільшилась): 

 у групі ЕГ  = 24,2%; 

 у групі КГ  = 8,6%. 

За результатами поданими в таблиці 4.7 (дидактико-методичний критерій) 

можемо констатувати, що кількість майбутніх учителів початкової школи з 

низьким рівнем за показником «методичні знання» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 18,7% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 11,9% та високим рівнем  = 6,8%); 

 у групі КГ  = 2,8% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 1,2% та високим рівнем  = 1,6%). 
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За результатами поданими в таблиці 4.7 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником «методичні 

переконання» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 29,6% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 16,7% та високим рівнем  = 12,9%); 

 у групі КГ  = 9,8% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 6,0% та високим рівнем  = 3,8%). 

За результатами поданими в таблиці 4.7 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником 

«методичне мислення» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 17,3% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 4,8% та високим рівнем  = 12,5%); 

 у групі КГ  = 10,8% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 7,9% та високим рівнем  = 2,9%). 

За результатами поданими в таблиці 4.8 (діяльнісний критерій) можемо 

констатувати, що кількість майбутніх учителів початкової школи з низьким 

рівнем за показником «гностичні вміння» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 18,4% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 11,3% та високим рівнем  = 7,1%); 

 у групі КГ  = 5,8% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 4,5% та високим рівнем  = 1,3%). 

За результатами поданими в таблиці 4.8 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником 

«проективні вміння» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 12,3% (зменшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 16,8% та збільшення з високим рівнем  = 29,1%); 

 у групі КГ  = 5,1% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 2,2% та високим рівнем  = 2,9%). 
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За результатами поданими в таблиці 4.8 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником 

«організаторсько-виконавські вміння» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 26,5% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 13,3% та високим рівнем  = 13,2%); 

 у групі КГ  = 10,2% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 7,0% та високим рівнем  = 3,2%). 

За результатами поданими в таблиці 4.8 можемо констатувати, що кількість 

майбутніх учителів початкової школи з низьким рівнем за показником «творчо-

рефлексивні вміння» зменшилась: 

 у групі ЕГ  = 15,2% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 5,8% та високим рівнем  = 9,4%); 

 у групі КГ  = 4,4% (збільшення кількості студентів з достатнім рівнем 

 = 2,5% та високим рівнем  = 1,9%). 

Для перевірки ефективності експерименту була застосована методика 

порівняння середніх величин 1x  та 2x  за критерієм Стьюдента. Коефіцієнт 

Стьюдента для двох сукупностей (початкової та кінцевої) з різними дисперсіями 

2

1S  та 
2

2S  підраховується за формулою [561, с. 216–219]: 

2

2

21

2

1

12

eмп

nSnS

хх
t




  (2) 

де n1 та n2 – обсяг сукупностей. 

Вибираючи довірчу імовірність недопущення помилки , отриманий 

коефіцієнт порівнюється з критичним (табличним) значенням коефіцієнта 

Стьюдента t для даного числа ступенів свободи k (k = n - 1). Статистична 

вірогідність гіпотези підтверджується з даною імовірністю, якщо отриманий 

коефіцієнт Стьюдента не менше, ніж табличний. 

Нульова гіпотеза, яка передбачає, що середні у двох сукупностях рівні, 

відхиляється, якщо tемп > t, для рівня значущості . У цьому випадку приймається 

альтернативна гіпотеза про достовірну відмінність середніх у двох розглянутих 
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сукупностях, тобто робиться висновок щодо ефективності експериментального 

впливу. 

Таблиця 4.12 

Дослідження динаміки показників 

експериментальної і контрольної груп за критерієм Стьюдента 

 

Критерій Показник 
tемп t  

ЕГ КГ 

1 2 3 4 5 

Мотиваційний 

критерій 

Характер інтересу до методичної 

підготовки 
10,72 7,05 

9,92 

 

Ставлення до методичної самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення 
10,93 5,43 

Диференційовані показники за 

мотиваційним критерієм 
10,28 6,16 

Дидактико-

методичний 

критерій 

Методичні знання 10,28 3,82 

Методичні переконання 16,14 7,05 

Методичне мислення 11,51 7,05 

Диференційовані показники за 

дидактико-методичним критерієм 
12,22 5,96 

Діяльнісний 

критерій 

Гностичні вміння 10,28 4,86 

 

Проективні вміння 15,74 5,20 

Організаторські вміння 14,26 6,95 

Творчо-рефлексивні вміння 10,02 4,61 

Диференційовані показники показник за 

діяльнісним критерієм 
12,13 5,32 

 

Вірогідність змін за всіма показниками для експериментальної групи 

підтверджена з досить високою імовірністю 99,0  99,6%. І навпаки, для контрольної 

групи зміни за всіма показниками мали імовірність 93,8  98,0%. 

Для наочності ступеню вірогідності змін, як приклад, данні таблиці 4.12 для 

диференційованих показників критеріїв наведено на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. 

Як бачимо з рисунків, усі значення tемп для контрольних груп, знаходяться у зоні 

незначущості (tемп < 9,92; при k = 2 для рівня значущості  = 0,01). І навпаки, усі 

значення tемп для експериментальної групи, знаходяться у зоні значущості 

(tемп > 9,92; при k = 2 для рівня значущості  = 0,01). 
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Рисунок 4. 1. «Вісь значущості» зміни диференційованих показників 

мотиваційного критерію 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. 2. «Вісь значущості» зміни диференційованих показників  

дидактико-методичного критерію 
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Рисунок 4. 3. «Вісь значущості» зміни диференційованих показників  

діяльнісного критерію 

 

Отримані результати дослідження дають змогу констатувати, 

що статистична суттєвість відмінностей між контрольною та експериментальною 

групами спостерігається після експерименту. Наприкінці експериментальної 

роботи контрольна група зазнала менш значних змін у порівнянні 

з експериментальною групою. 

Отже, результати експерименту свідчать про позитивні здобутки, 

що підтверджено динамікою змін у показниках, а здійснений аналіз цих 

результатів дає підстави стверджувати про ефективність розробленої системи 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
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Після переконання в достовірності змін в експериментальній групі 

по завершенню експерименту, проведено кореляційний аналіз позитивних змін 

між усіма критеріями. 

Для оцінювання ступеню залежності двох величин між собою (в нашому 

випадку, позитивних змін в групах за всіма критеріям) необхідно визначити 

коефіцієнти кореляції між цими змінами. Оцінювання взаємного впливу критеріїв 

друг на друга може бути виконано за величиною відхилення отриманих значень 

від їх середніх величин: 

     .n...,,2,1iхх,xx 2i21i1   (3) 

Однак зіставлення цих величин за всіма значеннями масивів X1 и X2 будуть 

коректними тільки у відносних одиницях. Для перетворення вихідних даних 

до такого виду необхідно провести нормування значень, 

на їх середньоквадратичні відхилення: 
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(5) 

Коефіцієнт кореляції  це середня величина додатку нормованих відхилень: 
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Якщо в цій формулі виконати деякі зміни, то буде отримана залежність, 

більш придатна для розрахунків: 
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    (7) 

Якщо зв'язок між ознаками близький до лінійної функціональної, 

то коефіцієнт кореляції дорівнює одиниці (r = 1). Якщо зв'язок взагалі не існує, 
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то r = 0. Прийнято вважати, що за r  0,6  зв'язок слабкий, за 0,6<r < 0,9  зв'язок 

сильний, а за r  0,9  вельми сильний. 

Обчислені коефіцієнти кореляції зведено до таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13 

Коефіцієнти кореляції позитивних змін за всіма критеріями  

в експериментальній групі 
 

Критерії Мотиваційний 
Дидактико-

методичний  
Діяльнісний  

Мотиваційний   0,940 0,970 

Дидактико-методичний  0,940   0,829 

Діяльнісний  0,970 0,829   
 

Аналізуючи отримані результати таблиці 4.13, можна зробити наступний 

висновок: в експериментальній групі найбільш сильний зв'язок між позитивними 

змінами з іншими критеріями має мотиваційний критерій (вельми сильний); 

найменший зв'язок з іншими критеріями має дидактико-методичний критерій, 

але він все одно сильний. Цей висновок ще раз підтверджує позитивний вплив 

та ефективність розробленої системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Для наочності ступеню зв’язку, данні таблиці 4.13 наведемо на рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4. 4. Значення коефіцієнтів кореляції позитивних змін 

за всіма критеріями в експериментальній групі 
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Отже, у ході експериментального етапу дослідження було перевірено 

коректність формування експериментальної та контрольної груп на початку 

експерименту за критерієм Пірсона. Отримані результати на констатувальному і 

контрольному етапі експерименту порівнювалися, виявлявся приріст показників 

по кожному критерію. Перевірка ефективності експерименту здійснювалася за 

критерієм Стьюдента. Перевірка ефективності експерименту дозволила визначити 

залежності позитивних змін між критеріями в експериментальній групі 

(кореляційний аналіз). 

Підсумовуючи отримані результати експерименту можна стверджувати, 

що розроблена система сприяла здійсненню ефективної методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи за всіма критеріями. Отримані результати 

дають підставу вважати, що реалізація розробленої системи позитивно вплинула 

на сформованість мотиваційно-цільового, когнітивного, методично-діяльнісного, 

аналітико-результативного структурних компонентів досліджуваного феномена, 

а запропонована система методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, яка одночасно виступає категорією і підсистемою загальнопедагогічної 

підготовки вчителя, була правильною, поставлена мета досягнута, завдання 

виконані, гіпотезу, висунуту в процесі дослідження підтверджено. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

У розділі розкрито загальні питання організації і проведення 

експериментальної роботи, зазначено мету дослідження, яка полягала в перевірці 

вірогідності висунутої гіпотези, установленні правомірності, дієвості 

й ефективності розробленої системи методичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; проаналізовано й узагальнено результати педагогічного 

експерименту, зроблено теоретичні висновки; представлено навчально-методичне 

забезпечення і педагогічний інструментарій здійснення методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Реалізація системи методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи здійснювалася в ході підготовчого, 

мотиваційно-орієнтаційного, змістово-практичного, контрольно-коригувального 

етапів. 

Підготовчий етап спрямовувався на проектування і розробку науково-

методичного забезпечення процесу методичної підготовки, а саме: унесення змін 

і коригування навчальних програм, модифікація теоретичного та практичного 

складника дисциплін психолого-педагогічного циклу та основ наук із методиками 

їх викладання; уведення методичної термінології, наповнення практичних 

і семінарських занять змістом методичної діяльності, розробка методичних 

завдань для самостійної роботи студентів, підготовка навчально-методичного 

забезпечення до занять, інструктивно-методичних вказівок до проведення 

лабораторно-практичних та семінарських занять, комплексних завдань для 

поточного, тематичного й підсумкового контролю та самоконтролю, визначення 

тем курсових і дипломних робіт; створення авторських навчальних програм 

спецкурсів «Методична майстерність учителя» та «Робота з батьками», 

спрямованих на інтеграцію загально-дидактичних і спеціальних методичних 

знань; розробка навчально-методичних посібників «Активні та інтерактивні 

моделі навчання і виховання» та «Комплекс навчально-дослідницьких 

і самостійних завдань із методики викладання природознавства», 

що спрямовувало діяльність студентів на методичну співпрацю, сприяло 



376 

самостійному здобуванню методичних знань, формуванню методичного 

мислення; укладання методичних рекомендацій «Форми організації освітнього 

процесу та види навчальних занять: методика підготовки та проведення», 

орієнтованого на реалізацію співтворчості викладачів і студентів, та «Педагогічна 

практика з позакласної виховної роботи в школі», що відбиває специфіку 

методичної діяльності вчителя з підготовки та методики проведення різних 

виховних заходів у початковій школі; планування й розробка системи 

різноманітних позааудиторних заходів методичного спрямування (методичні 

семінари, дискусії, дебати, круглі столи, зустрічі, студії, педагогічні подорожі 

тощо), погодження їх із кафедрами, кураторами та деканатами. 

Основною метою мотиваційно-орієнтаційного етапу було формування 

педагогічної спрямованості майбутніх учителів початкової школи на здійснення 

методичної діяльності, орієнтація їх на методичне самовдосконалення. Розвитку 

позитивної мотивації, зацікавленості методичною підготовкою сприяло 

використання в навчальному процесі цікавих фактів щодо методичної підготовки 

вчителів у історії розвитку педагогічної освіти, зокрема аналізу влучних 

і яскравих висловлювань педагогів-класиків, інформації про сучасні тенденції 

в підготовці майбутніх фахівців в умовах трансформаційних процесів, 

дидактичних кросвордів, створення сприятливого психоемоційного клімату, 

заохочення навчальних досягнень студентів. На стимулювання пізнавальних 

інтересів, розвиток позитивного ставлення до методичного самовдосконалення 

спрямовувалися також різноманітні позааудиторні заходи методичного змісту. 

На змістово-практичному етапі відбувалося формування всіх компонентів 

методичної підготовки студентів: методичних знань (нормативних, 

загальнопедагогічних, предметно-методичних, технолого-методичних знань, 

знань про педагогічний менеджмент), методичних умінь (гностичних, 

проективних, організаторсько-виконавських, творчо-рефлексивних). 

Значна увага приділялася роботі студентів, орієнтованій на опанування 

методичними знаннями, започаткування спецкурсу «Робота з батьками» (ІV курс), 

який передбачав вивчення таких основних положень, як: традиційні 
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та нетрадиційні форми та методи взаємодії та співпраці вчителя і школи 

з батьками, методики підготовки та проведення батьківських зборів, організації 

«університету педагогічних знань», педагогічних практикумів для батьків тощо. 

Систематизації й узагальненню методичних знань майбутніх учителів 

сприяло впровадження спецкурсу «Методична майстерність учителя» (V курс). 

Активному сприйняттю студентами навчальної інформації, осмисленню 

методичних проблем із різних світоглядних позицій, усвідомленню особливостей 

своєї майбутньої діяльності в контексті розв’язання завдань якісної освіти 

молодших школярів спрямовувалося проведення нетрадиційних лекцій, зокрема: 

лекція-консультування «Поняття про методичну роботу, майстерність і творчість 

учителя як складову його професійної діяльності», бінарна лекція «Урок як форма 

підвищення методичної майстерності вчителя», лекція-дискусія «Самоаналіз 

уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя».  

Формування методичних умінь і навичок майбутніх учителів здійснювалося 

під час практичних і семінарських занять спецкурсу, у процесі викладання якого 

використовувалося широке коло засобів методичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи, а саме: підручники, текстово-графічні (опорні схеми, 

таблиці) та дидактико-методичні матеріали, демонстраційні предмети і матеріали, 

інформаційні ресурси комп’ютерної мережі Internet; технологічні карти уроків; 

періодичні видання, методичні розробки; аудіовізуальні засоби навчання 

(педагогічні кінофрагменти, відеотека уроків) тощо. Універсальним засобом 

методичної підготовки студентів було використання комп’ютера з його 

мультимедіа можливостями, що забезпечувало інтерактивність процесу 

методичної підготовки. 

Формування методичних знань і вмінь здійснювалося із залученням 

активних форм і методів, спрямованих на співробітництво та співтворчість 

викладача і майбутніх учителів, студентів один з одним. 

Активізації творчого потенціалу майбутнього вчителя, сприйняття ним 

методичних цінностей і нарощуванню його методичних умінь сприяло: виконання 

практичних робіт, проведення проблемних семінарів, педагогічно-методичних 
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вебінарів, дебатів, сократичних бесід, написання педагогічно-методичних есе, 

створення «методичного портфоліо», виготовлення методичних буклетів, 

розв’язання студентами методичних ситуацій, виконання методичних практико-

орієнтовних завдань, наближених до реальних умов функціонування початкової 

школи, опанування майбутнім учителем уміннями самоаналізу, рефлексії 

й корекції методичної діяльності.  

Особливу значущість для формування методичної компетентності мала 

організація самостійної роботи студентів, зокрема: написання рефератів 

за науково-методичною проблематикою; складання і захист методичної візитки 

вчителя; створення алгоритму роботи над науково-методичною проблемою; 

розробка методичних проектів, розробка програми методичного 

самовдосконалення й укладання тайм-менеджменту молодого вчителя; складання 

плану роботи з батьками; впровадження позааудиторних заходів методичного 

спрямування, зокрема «Панорама творчих методичних ідей», «Методичний 

турнір», «Педагогічні роздуми», «Віртуальна подорож у педагогічне минуле»; 

залучення до участі у предметних олімпіадах, конкурсах, до виконання курсових 

і дипломних робіт, науково-практичних конференцій. 

На набуття студентами методичного досвіду спрямовувалася постановка 

цільових завдань на проведення всіх видів педагогічної практики, які націлювали 

майбутніх учителів на конкретну роботу з апробації отриманих методичних знань 

і засвоєних умінь та включали різні види аналітико-оцінної діяльності 

теоретичного та практичного характеру. 

На контрольно-коригувальному етапі здійснення методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи проводилися аналіз, оцінка й самооцінка 

отриманих студентами результатів щодо сформованості методичної 

компетентності за визначеними критеріями та показниками, а також вносилися 

необхідні корективи та зміни у процес її формування. 

Отримані результати дають підставу вважати, що реалізація розробленої 

системи позитивно вплинула на сформованість мотиваційно-цільового, 

когнітивного, методично-діяльнісного, аналітико-результативного структурних 
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компонентів методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

а запропонована система цієї підготовки, яка одночасно виступає категорією 

та підсистемою професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, була 

правильною, поставлена мета досягнута, завдання виконані. 

Вірогідність отриманих експериментальних результатів підтверджено 

методами математичної статистики (розрахунки проведено за допомогою 

програми Exel): 

 використанням непараметричного критерію Пірсона (критерію 2) було 

підтверджено (за рівня статистичної значущості  ≤ 0,05) несуттєвість 

статистичних відмінностей між контрольною та експериментальною групами на 

початку експерименту; 

 для перевірки ефективності експерименту був застосований t-критерій 

Стьюдента для залежних вибірок, виявлено статистичну значущість змін 

в експериментальній групі за всіма показниками (рівень значущості  ≤ 0,01, 

вірогідність >99, що дає підстави стверджувати про ефективність цільової 

програми; 

 на підставі обчислення коефіцієнтів кореляції r Пірсона оцінено ступень 

залежності позитивних змін у експериментальній групі та виявлено лінійний 

зв'язок між позитивними змінами за всіма критеріями (сильний та вельми 

сильний – від 0,82 до 0,97), що додатково підтверджує позитивний вплив та 

ефективність розробленої цільової програми. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора [258; 445; 571; 

572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 584; 585; 586; 588; 589; 590; 591; 592; 595; 596; 

597; 602; 603; 604; 611; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації в методологічному, теоретичному, практичному 

та технологічному аспектах наведено узагальнення й нове вирішення наукової 

проблеми методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

як найважливішого складника їхньої професійної підготовки та передумови 

випереджального методичного зростання, що передбачає прогностичність 

методичного мислення, активність педагогічної позиції, відповідальність за свої 

методичні дії, індивідуальність стилю методичної діяльності, дозволяє успішно 

адаптуватися до нових умов функціонування закладів загальної середньої освіти, 

є чинником ефективної професійної діяльності вчителя початкової школи, 

підґрунтям самореалізації особистості, прояву свободи методичної творчості 

в сфері реалізації інноваційних освітньо-методичних ідей, передового 

педагогічного досвіду в практиці сучасної початкової освіти. 

1. Аналіз ґенези ідей методичної підготовки майбутніх учителів засвідчив, 

що їх витоки базуються на концептуальних положеннях давніх філософів 

і мислителів (Конфуцій, Арістотель, Квінтіліан, Сократ), педагогів-гуманістів 

епохи Відродження й Реформації (М. Монтень, Т. Мор, Ф. Рабле, 

Е. Роттердамський, В. Фельтре), педагогів-класиків (Й. Гербарт, А. Дістервег, 

Я. Коменський, Й. Песталоцці, А. Фер’єр, С. Френе та ін.). 

У вітчизняній педагогіці становлення та розвиток ідей методичної 

підготовки вчителя відбувалося під впливом роботи братських шкіл, 

просвітницької діяльності П. Могили, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, доробку 

видатних педагогів (Х. Алчевська, П. Блонський, М. Бунаков, М. Вессель, 

В. Водовозов, Б. Грінченко, М. Демков, М. Драгоманов, А. Макаренко, 

С. Миропольський, М. Пирогов, М. Сумцов, Ю. Федькович, С. Шацький, 

П. Юркевич та ін.), зокрема К. Ушинського (визначення шляхів опанування 

вчителем практичного мистецтва викладання), П. Каптерева (розкриття 

теоретичного та практичного складників підготовки вчителів, напрямів 

її здійснення), М. Корфа (формування педагогічної майстерності вчителя шляхом 
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передання конкретного досвіду), В. Сухомлинського (обґрунтування єдності 

теоретичної та практичної підготовки вчителя, значущості поширення передового 

педагогічного досвіду, залучення вчителя до дослідницької діяльності, самоосвіти 

й саморозвитку), представників педагогіки співробітництва (М. Гузик, 

О. Захарченко, С. Лисенкова, В. Шаталов) (наголошення на професійній 

майстерності вчителя, його здатності до реалізації індивідуального підходу 

до дитини, співпраці з учнями). 

2. Схарактеризовано методолого-теоретичні засади дослідження проблеми 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що ґрунтуються на 

історичному, системному, особистісно-діяльнісному, компетентнісному, 

інтегрованому, середовищному, фасилітаційному, акмеологічному підходах; 

на загальнопедагогічних (науковості, системності, наступності й неперервності 

освітнього процесу, зв’язку теорії та практики, свідомості, активності, 

суб’єктності, професійної доцільності навчання) та специфічних (методичної 

спрямованості змісту навчання й виховання, варіативності, інтегративності 

й мобільності системи методичної підготовки, свідомого й вільного вибору 

напряму методичної діяльності, організації фахового освітнього середовища) 

принципах методичної підготовки.  

3. Узагальнення досліджень, присвячених удосконаленню професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, формуванню методичної 

культури та методичної компетентності педагогів, урахування особливостей 

професійної діяльності вчителя початкової школи (інтегрований характер, 

спрямованість на задоволення потреб дітей молодшого шкільного віку тощо) 

дозволило розкрити суть методичної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи як цілеспрямований керований процес набуття методичної компетентності, 

тобто інтегрованого особистісного утворення, що відображає теоретичну 

та практичну готовність педагога до здійснення професійно-методичної 

діяльності. Зміст останньої полягає в усвідомленій, планомірній і неперервній 

роботі педагога, що передбачає вивчення досягнень психолого-педагогічної 

науки, використання сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів 
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і способів ефективного навчання й виховання молодших школярів; узагальнення 

й упровадження передового педагогічного досвіду, збагачення власного 

методичного досвіду; удосконалення методичної майстерності під час самоосвіти, 

розвитку методичної активності, рефлексії та творчості. Насамкінець підсумку 

методична діяльність учителя спрямовується на вдосконалення навчально-

виховного процесу початкової школи. 

Структуру методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

представлено як взаємопов’язані компоненти, а саме: мотиваційно-цільовий 

(характеризується професійно-педагогічною спрямованістю майбутнього вчителя 

на здійснення методичної діяльності), когнітивний (передбачає отримання 

майбутніми вчителями необхідного обсягу методичних знань – нормативних, 

загально-педагогічних, предметно-методичних, технолого-методичних знань, 

знань про педагогічний менеджмент), методично-діяльнісний (становить 

сукупність методичних умінь – гностичних, проективних, організаторсько-

виконавських, творчо-рефлексивних), аналітико-результативний (осмислення, 

аналіз, самоаналіз, об’єктивне оцінювання, самоконтроль результатів методичної 

діяльності). Кожний із компонентів характеризується певним змістовим 

наповненням, що відповідає особливостям педагогічної діяльності майбутнього 

вчителя початкової школи. Характер розвитку компонентів залежить від 

цілеспрямованого педагогічного впливу на кожний із них. 

До основних функцій методичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи віднесено: орієнтаційно-стимулювальну, дидактично-професійну, 

продуктивно-процесуальну, розвивально-виховну, діагностично-корекційну.  

4. Теоретично обґрунтовано й розроблено систему методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, що реалізується через взаємодію 

методологічно-цільової (визначає мету, концептуальні засади, принципи 

здійснення методичної підготовки), структурно-змістової (розкриває зміст 

структурних компонентів методичної підготовки), технологічної (відображає 

реалізацію процесу методичної підготовки на підготовчому, мотиваційно-

орієнтаційному, змістово-практичному й контрольно-коригувальному етапах) 
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та діагностичної (передбачає педагогічну діагностику процесу методичної 

підготовки) підсистем. 

Виявлено педагогічні умови, що сприяють ефективному функціонуванню 

системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, а саме: 

методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, спрямоване на набуття студентами методично-професійного 

досвіду та його рефлексії, що передбачає внесення змін в організацію освітньої 

(навчально-пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-виховної) діяльності 

студентів у вищому закладі освіти та поза його межами (зокрема під час 

проходження педагогічних практик); створення сприятливого освітньо-

методичного середовища (установлення діалогових стосунків співробітництва, 

творчої взаємодії, позитивної психоемоційної атмосфери), що привертає увагу 

до методично-професійної майстерності професорсько-викладацького складу, 

кураторів академічних груп та потребує застосування комплексу цільових заходів 

для підвищення їхньої кваліфікації; забезпечення науково-методичної підтримки 

процесу методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що вимагає 

розробки відповідних програм підготовки фахівців, створення необхідного 

її науково-методичного супроводу. 

5. Уточнено діагностико-критеріальну базу педагогічного моніторингу 

процесу методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, що 

логічно співвідноситься з компонентами підготовки, а саме: мотиваційний 

(характер інтересу до методичної підготовки, ставлення до методичної 

самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення), дидактико-методичний 

(характер оволодіння дидактико-методичними знаннями, сформованість 

методичних переконань і методичного мислення) та діяльнісний (сформованість 

методичних умінь  – гностичних, проективних, організаторсько-виконавських, 

творчо-рефлексивних) критерії. Залежно від прояву сукупності означених 

показників сформованість методичної компетентності студентів диференціюється 

на творчий, реконструктивно-діяльнісний, стереотипно-репродуктивний рівні. 
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6. Розроблено навчально-методичне забезпечення (навчальні програми 

спецкурсів, посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси) 

здійснення методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Експериментально доведено позитивний вплив обґрунтованої системи 

на методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи, формування 

мотиваційно-цільового, когнітивного, методично-діяльнісного й аналітико-

результативного компонентів, що підтвердило висунуту в дослідженні гіпотезу. 

Установлено, що в результаті проведення педагогічного експерименту 

готовність до методичної діяльності на творчому рівні в експериментальній групі 

виявили 40,7%, на реконструктивно-діяльнісному – 45,5% студентів (приріст – 

15,8%), водночас у контрольній групі ці показники становили відповідно 31,2% та 

45,5% (приріст – 5,7%), що пояснюється ефективністю впровадження розробленої 

системи методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Це уможливило усвідомлення студентами важливості набуття методичної 

компетентності для майбутньої професійної діяльності, сприяло ґрунтовному 

оволодінню сукупністю методичних знань, опануванню методичних умінь. 

Здійснене дослідження не вирішує всіх проблем методичної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи та є підґрунтям для подальшого наукового 

пошуку. Значний теоретичний та практичний інтерес має вивчення питань 

співвідношення та взаємодії методичної компетентності з іншими видами 

професійної компетентності майбутнього вчителя, спільної діяльності 

педагогічних закладів вищої освіти й закладів загальної середньої освіти з метою 

вдосконалення методичної діяльності вчителів початкової школи. Потребують 

поглибленого опрацювання проблема підвищення кваліфікації викладачів 

педагогічних університетів, які здійснюють підготовку вчителів початкової 

школи, з огляду на вдосконалення методичної підготовки студентів. 
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методистів педагогічних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Східного регіону. 
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17. Методичний семінар керівників методичних об’єднань учителів 

початкових класів «Сучасні методи навчання». 20 лютого2014 р. м. Харків. 

Форма участі:виступ з доповіддю; участь в обговоренні. 

18. Засідання круглого столу «Молодий учитель: актуальні проблеми, 

досвід, перспективи удосконалення фахової майстерності в умовах модернізації 

освіти», 25 березня 2014 р. Форма участі: виступ з доповіддю; участь в 

обговоренні. 

19. Регіональна науково-практична конференція «Формування 

методичної компетентності педагога в умовах модернізації освіти». 14 травня 

2014 р. м. Харків. Форма участі: публікація тез доповіді, виступ з доповіддю; 

участь в обговоренні. 

20. Засідання круглого столу «Актуальні питання науково-дослідної 

роботи». 20 жовтня 2014 р. м. Харків. Форма участі:виступ з доповіддю; участь в 

обговоренні. 

21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісно 

орієнтований підхід до освіти». 4 грудня 2014 р. м. Харків. Форма участі: 

публікація тез доповіді, виступ з доповіддю; участь в обговоренні. 

22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

методики навчання як чинника підвищення якості професійної підготовки 

фахівців у вищій школі». 11 листопада 2015 р. м. Харків. Форма участі: 

публікація тез доповіді. 

23. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІІ Каришинські читання) 

19–20 травня 2016 р. м. Полтава. Форма участі: публікація тез доповіді. 

24. XII Міжнародна науково-практична конференція «Cutting-edge science 

International scientific and practical conference». epril 30 – may 7, 2016. Sheffeld. 

Форма участі: публікація тез доповіді. 
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25. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка 

здоров’я» 28–29 квітня 2016 р. м. Харків. Форма участі: публікація тез доповіді. 

26. Засідння груглого столу «Шляхи реалізації Концепції Міністерства 

освіти і науки України «Нова школа. Простір освітніх можливостей»» 10 

листопада 2016 р. м. Харків. Форма участі: виступ з доповіддю; участь в 

обговоренні. 

27. Регіональна науково-практична конференція «Науково-методична 

робота в сучасному закладі освіти : стан, проблеми, перспективи». 11 травня 

2017 р. м. Харків. Форма участі: публікація тез доповіді, виступ з доповіддю; 

участь в обговоренні. 

28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

саморозвитку та самовдосконалення особистості в умовах модернізації 

педагогічної освіти». 22 листопада 2017 р. м. Харків. Форма участі: публікація 

тез доповіді, виступ з доповіддю; участь в обговоренні. 
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Додаток В 

Рівні методичної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 
 

Творчий – 

високий рівень 

Реконструктивно-

діяльнісний –  

достатній рівень 

Стереотипно-репродуктивний –  

низький рівень 

1 2 3 

характер інтересу до методичної підготовки 

стійкий інтерес: 

– усвідомлене розуміння 

важливості методичної 

підготовки; 

– зацікавленість щодо 

опанування методичними 

знаннями, уміннями; 

– бажання досягти 

високого рівня 

методичної підготовки; 

– свідоме прагнення 

до опанування 

методичною 

майстерністю в процесі 

теоретичної і практичної 

підготовки, 

– стійкий пізнавальний 

інтерес до методичної 

діяльності освітян; 

– зацікавленість 

у творчому вирішенні 

методичних завдань; 

– прояв ініціативи 

й активності у процесі 

методичної діяльності 

ситуативний інтерес: 

– не завжди усвідомлене 

розуміння важливості 

методичної підготовки; 

– не завжди проявляється 

зацікавленість щодо 

опанування методичними 

знаннями, уміннями; 

– бажання досягти 

належного рівня 

методичної підготовки; 

– прагнення 

до опанування 

методичною майстерністю 

в процесі теоретичної і 

практичної підготовки, 

– епізодичний 

пізнавальний інтерес 

до методичної діяльності 

освітян; 

– зацікавленість 

у вирішенні методичних 

завдань не завжди дає 

очікуваний результат; 

– не завжди проявляється 

ініціативність 

й активність у процесі 

методичної діяльності 

байдужість до методичної 

підготовки: 

– фрагментарне 

усвідомлення важливості 

методичної підготовки; 

– епізодична зацікавленість 

щодо опанування 

методичними знаннями, 

уміннями; 

– немає бажання досягти 

належного рівня методичної 

підготовки; 

– відсутність прагнення 

до опанування методичною 

майстерністю в процесі 

теоретичної і практичної 

підготовки, 

– споглядальний 

пізнавальний інтерес 

до методичної діяльності 

освітян; 

– не зацікавленість 

у вирішенні методичних 

завдань; 

– не виявляється  ініціатива 

й активність у процесі 

методичної діяльності 
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ставлення до методичної самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення 

позитивне: 

- високий ступінь 

усвідомлення необхідності 

самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення, 

реалізації своїх 

потенційних можливостей 

у педагогічній професії; 

- адекватне і глибоке 

усвідомлення значущості 

методичної діяльності 

в закладі загальної 

середньої освіти; 

- зацікавленість 

в інтенсивній методичній 

самоосвіті 

й самовдосконаленні; 

- сумлінне набуття 

методичних знань у галузі 

освіти, педагогіки, методик 

викладання предметів; 

- сильно виражене 

бажання проникнути 

в суть методичної 

діяльності, сприймання 

її мети, завдань і змісту; 

- глибоке 

усвідомлення значущості 

педагогічних цінностей у 

методичній роботі; 

- відсутність 

стереотипів у методичному 

мисленні; 

- орієнтація 

на успішність 

у методичній діяльності, 

виявляється значна 

потреба в досягненні 

професійного успіху; 

- наявність бажання 

постійно займатися 

підвищенням власного 

рівня методичної 

підготовки 

нейтральне: 

- достатній ступінь 

усвідомлення необхідності 

самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення, 

реалізації своїх 

потенційних можливостей 

у педагогічній професії; 

- усвідомлення 

важливості методичної 

діяльності в закладі 

загальної середньої освіти 

за умов зовнішнього 

поштовху; 

- готовності 

до методичної самоосвіти 

й самовдосконалення;  

- прагнення до 

набуття методичних знань 

у галузі освіти, педагогіки, 

методик викладання 

предметів; 

- наявність бажання 

проникнути в суть 

методичної діяльності, 

сприймання її мети, 

завдань і змісту, 

- не повне 

усвідомлення значущості 

педагогічних цінностей 

у методичній роботі; 

- необхідне 

спонукання до подолання 

стереотипності 

методичного мислення; 

- недостатньо 

розвинена орієнтація 

на досягнення 

професійного успіху; 

- наявність бажання 

займатися підвищенням 

власного рівня методичної 

підготовки, що вимагає 

зовнішнього психолого-

педагогічного поштовху 

індиферентне: 

- не достатній ступінь 

усвідомлення необхідності 

самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення, реалізації 

своїх потенційних 

можливостей у педагогічній 

професії; 

- не достатнє 

усвідомлення важливості 

здійснення методичної 

діяльності в закладі загальної 

середньої освіти, прояв 

епізодичної зацікавленості до 

неї; 

- не готовність 

до постійної методичної 

самоосвіти 

й самовдосконалення; 

- епізодичне прагнення до 

набуття методичних знань у 

галузі освіти, педагогіки, 

методик викладання предметів; 

- необхідне спонукання 

для виникнення бажання 

проникнути в суть методичної 

діяльності, сприймання її мети, 

завдань і змісту; 

- слабко виражене 

усвідомлення значущості 

педагогічних цінностей 

у методичній роботі; 

- наявність стереотипів 

у методичному мисленні; 

- не виявляється 

орієнтація на досягненні 

професійного успіху потреба в 

ньому найчастіше не виникає; 

- наявність прихованого 

або явного небажання 

займатися підвищенням 

власного методичного рівня 

підготовки 
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рівні сформованості методичних знань: 

творчий рівень 

1) методичні знання 

правильні, повні 

та глибокі, усвідомлюється 

їх важливість 

та системність для 

методичної діяльності; 

2) самостійність 

з опанування знаннями, 

засвоєння теоретичного 

матеріалу після 

первинного сприйняття; 

виділення суттєвого без 

вагань; 

3) сформованість 

системи знань про зміст 

методичної підготовки 

та методичний потенціал 

учителя; 

4) значний запас знань 

про діяльність учителя та 

його методичну 

компетентність: володіння 

знаннями про форми, 

методи, технології 

та засоби навчання учнів, 

способи їх діяльності; 

5) здійснення 

розумових операцій: аналіз 

і синтез інформації, 

порівняння 

й абстрагування, 

класифікація, 

узагальнення, 

встановлення 

закономірностей; бачення 

в конкретному загальне; 

наведення аргументованих 

прикладів; самостійність 

суджень; 

6) перенесення знань 

у нову ситуацію, 

проявляється методична 

творчість 

реконструктивний рівень 

1) методичні знання 

здебільшого правильні, але 

не достатньо повні 

та глибокі, 

усвідомлюється їх 

важливість для методичної 

діяльності; 

2) опанування знаннями, 

виділення суттєвого вимагає 

незначної допомоги чи 

тренувальної роботи; 

3) наявність знань про 

зміст методичної підготовки 

та методичний потенціал 

учителя; 

4) запас знань про 

діяльність учителя та його 

методичну компетентність: 

володіння знаннями про 

форми, методи, технології 

та засоби навчання учнів, 

способи їх діяльності 

на достатньому рівні; 

5) утруднення при 

здійсненні розумових 

операцій: аналізу 

і синтезу інформації, 

порівнянні, абстрагуванні, 

класифікації, узагальненні, у

становленні 

закономірностей; 

утруднення при наведенні 

аргументованих прикладів; 

судження не самостійні, 

за допомогою алгоритму 

6) перенесення знань 

до стандартних ситуацій, 

спостерігаються елементи 

методичної творчості 

репродуктивний рівень 

1) методичні знання 

фрагментарні, 

не усвідомлюється 

їх важливість для 

методичної діяльності; 

2) опанування знаннями 

викликає труднощі; виникає 

потреба у значній допомозі 

під час виділення суттєвого 

(навіть після тривалої 

тренувальної роботи 

й не завжди в повному 

обсязі); 

3) окремі уявлення про 

зміст методичної підготовки 

та методичний потенціал 

учителя; 

4) обмежений запас 

знань про діяльність вчителя 

та його методичну 

компетентність, 

не сформованість знань про 

форми, методи, технології та 

засоби навчання учнів, 

способи їх діяльності 

на низькому рівні; 

5) неспроможність 

здійснення розумових 

операцій: аналізу і синтезу 

інформації, порівнянні, 

абстрагуванні, класифікації, 

узагальненні, встановленні 

закономірностей; 

неспроможність наводити 

аргументовані приклади; 

судження не самостійні, 

за допомогою алгоритму; 

6) використання знань 

у відомих ситуаціях 

та за зразком, творчість 

відсутня 
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наявність методичних переконань: 

1) упевненість 

у правильності власних 

методичних суджень 

і висновків, демонстрація 

власних методичних 

переконань, попри, навіть 

протилежної думки, 

критичний розгляд сталих 

методичних поглядів; 

2) наявність 

методичних переконань, 

розуміння необхідності 

набуття методичних знань 

у галузі освіти, педагогіки, 

методик викладання 

предметів у початковій 

школі на високому рівні 

1) упевненість 

у правильності власних 

методичних суджень 

і висновків, отриманих із 

власного методичного 

досвіду; що 

підтверджується 

посиланнями на відповідні 

методичні факти й 

аргументи; 

2) наявність 

методичних переконань, 

розуміння необхідності 

набуття методичних знань 

у галузі освіти, педагогіки, 

методик викладання 

предметів у початковій 

школі на достатньому рівні 

1) невпевненість 

у правильності власних 

методичних суджень 

і висновків, помилкові 

судження й висновки, 

використання на судження 

вчителів, викладачів, 

наставників (кураторів) груп, 

методистів педагогічної 

практики; 

2) не сформованість 

методичних переконань, 

розуміння необхідності 

набуття методичних знань 

у галузі освіти, педагогіки, 

методик викладання 

предметів у початковій школі 

на низькому рівні 

сформованість методичного мислення: 

творче мислення: 

нешаблонне, оригінальне, 

розуміння власних дій, 

результатів, досягнень 

і прорахунків; 

систематичне здійснення 

аналізу методичної 

діяльності; 

критичність мислення: 

самостійне і неупереджене 

сприймання нових 

методичних знань 

і методичних проблем 

крізь призму власних 

методичних поглядів 

і ставлень, продукування 

творчих ідей; 

варіативності щодо 

визначення способів 

розв’язання методичних 

ситуацій, завдань; 

і проблем 

реконструктивне 

мислення: 

шаблонне (вербально-

понятійне), не завжди 

спостерігається розуміння 

власних дій, результатів, 

досягнень і прорахунків, не 

аргументованість при 

здійсненні аналізу 

методичної діяльності 

репродуктивне мислення: 

наочно-дієве і наочно-

образне, здійснюється 

шляхом оперування образами 

та уявленням та в процесі дій 

за допомогою реального 

перетворення ситуації; 

поверхневий аналіз 

методичної діяльності 
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сформованість гностичних умінь 

здатність до глибокого, повного і 

самостійного аналізу та 

інтерпретація освітньо-

методичних процесів, причинно-

наслідкових зв’язків між ними 

на основі узагальнення 

й систематизації, побудови 

гіпотез; 

систематичного і системного 

збору інформації методичного 

змісту; активне відстоювання 

своєї позиції, 

орієнтація в дидактико-

методичних контекстах сучасної 

освіти; 

повний і критичний аналіз 

методичного результату 

аналіз, інтерпретація 

освітньо-методичних 

процесів, причинно-

наслідкових зв’язків між 

ними за допомогою 

одногрупників, учителів, 

викладачів, методичних 

джерел; утруднення при 

узагальненні та 

систематизації, побудові 

гіпотез;  

збір інформації 

методичного змісту 

здійснюється епізодично; 

не завжди повний аналіз 

методичного результату 

не сформованість 

умінь аналізувати, 

виявляти причинно-

наслідкові зв’язки 

та формулювати 

об’єктивні оцінювальні 

судження; збір 

інформації 

методичного змісту 

здійснюється 

за потребою 

сформованість проективних умінь 

проектування навчально-

матеріальної бази для здійснення 

навчального процесу відповідно 

до пріоритетних завдань 

навчання й виховання; 

визначення оптимальних 

методів, прийомів та засобів 

навчання (підготовка 

дидактичного матеріалу до 

уроку, засобів наочності); 

планування своїх дій та дій 

учнів, якісна реалізація 

навчально-виховного процесу; 

повне і не глибоке 

прогнозування методичного 

результату 

проектування навчально-

матеріальної бази, уроків, 

виховних заходів інколи 

вимагає допомоги; 

планування своїх дій та дій 

учнів не ретельне, інколи 

виникнення методичних 

утруднень під час 

реалізації запланованого; 

не повне і не глибоке 

прогнозування 

методичного результату 

проектування 

навчально-

матеріальної бази, 

уроків, виховних 

заходів завжди вимагає 

допомоги; планування 

своїх дій та дій учнів, 

прогнозування 

методичного 

результату завжди 

поверхневе; 

виникнення утруднень, 

що спричиняє не 

завжди якісній 

реалізації 

запланованого 
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сформованість організаторсько-виконавських умінь 

1) методичні уміння навички 

виявляються в різних 

ситуаціях, виконання 

послідовних методичних дій 

здійснюється  самостійно, 

на основі систематизації, 

узагальнення та аналізу 

фактів, адекватне 

орієнтування в навчально-

методичних ситуаціях;  

2) самостійний вибір 

необхідної системи 

методичних дій у відомих, 

невідомих, нестандартних 

ситуаціях; самостійне та 

виконання творчих завдань 

методичного спрямування; 

3) правильне визначення 

мети й завдань уроку, 

виховного заходу; 

оптимальний розподіл часу, 

власних сил і ресурсів, 

виявляється впевненість 

в уміннях щодо організації 

і виконання методичної 

діяльності під час уроку; 

здатність повністю 

реалізовувати план 

діяльності та знаходити 

відповідні шляхи для цього; 

співпраця з учнями, 

одногрупниками, 

педагогами для досягнення 

поставлених цілей, 

самостійне здійснення 

методичних дій у змінених 

або в нових умовах 

освітньо-методичного 

середовища; реалізація на 

практиці плану уроку 

чи виховного заходу 

1) методичні уміння й навички 

виявляються в більшості ситуацій, 

виконання послідовних 

методичних дій здійснюється за 

алгоритмом на основі 

систематизації та аналізу фактів, 

адекватне орієнтування в 

навчально-методичних ситуаціях; 

2) вибір необхідної системи 

методичних дій, виконання 

реконструктивних завдань 

методичного спрямування іноді 

вимагає допомоги викладачів, 

одногрупників, учителів; 

3) при визначенні мети й завдань 

уроку, виховного заходу 

припускаються незначні 

утруднення; виявляється 

невпевненість в уміннях щодо 

організації і виконання 

методичної діяльності під час 

уроку; здатність реалізовувати 

план діяльності та знаходити 

відповідні шляхи для цього; 

співпраця з учнями, 

одногрупниками, педагогами для 

досягнення поставлених цілей, 

самостійне здійснення 

методичних дій у змінених 

або в нових умовах освітньо-

методичного середовища; 

реалізація на практиці плану 

уроку чи виховного заходу; 

вимагається незначна допомога 

при визначенні змісту, засобів, 

методів і прийомів навчання; 

допускаються не суттєві 

методичні помилки при 

проведенні уроку, виховного 

заходу 

1) методичні уміння 

й навички 

виявляються 

в окремих ситуаціях, 

виконання 

послідовних 

методичних дій 

завжди здійснюється 

за алгоритмом, 

допускаються 

помилки; не завжди 

адекватне 

орієнтування 

в навчально-

методичних ситуаціях; 

2) вибір необхідних 

методичних дій, 

виконання 

репродуктивних 

завдань методичного 

спрямування завжди 

вимагає допомоги або 

здійснюється 

за інструкцією; 

3) при визначенні 

цілей уроку, 

виховного заходу 

припускаються 

помилки; виявляється 

невпевненість 

в уміннях щодо 

організації і виконання 

методичної діяльності 

під час уроку; 

наявність труднощів 

при визначенні змісту, 

засобів, методів 

і прийомів навчання; 

допускаються суттєві 

методичні помилки 

при проведенні уроку, 

виховного заходу 
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Продовження додатку В 

1 2 3 

4) здатність до тривалої 

навчальної праці, завжди 

все виконується 

самостійно, ретельно, 

акуратно, у повному 

обсязі; 

5) характерна 

довготривала активність, 

пов’язана з пошуком, 

сприйманням, 

запам'ятовуванням 

і опрацюванням 

інформації; орієнтація 

на довгострокову 

стратегічну методичну 

діяльність; 

6) спостерігається 

самостійність 

і активність і творчість у 

процесі парної та 

групової роботи, 

при виконанні 

методичної діяльності в 

процесі проходження 

педагогічної практики 

4) здатність до тривалої 

навчальної праці, але не 

завжди все виконується 

ретельно, акуратно, 

у повному обсязі, часом 

вимагається контроль 

викладача; 

5) не завжди характерна 

довготривала активність, 

пов’язана з пошуком, 

сприйманням, 

запам'ятовуванням 

і опрацюванням інформації; 

орієнтація на відносно 

довгострокову стратегічну 

методичну діяльність; 

6) спостерігається відносна 

самостійність і активність у 

процесі парної та групової 

роботи, при виконанні 

методичної діяльності 

в процесі проходження 

педагогічної практики, 

інколи виникає 

необхідність у підтримці 

4) важко виконується 

тривала напружена 

навчально-методична 

діяльність, але завжди 

виконується не ретельно, 

неакуратно, не в повному 

обсязі, вимагається 

постійний контроль; 

5) характерна 

короткочасна, випадкова 

ситуативна активність, 

орієнтація на оперативну, 

але не довгострокову 

стратегічну методичну 

діяльність; 

6) пасивність у процесі 

парної та групової 

роботи, при виконанні 

методичної діяльності 

в процесі проходження 

педагогічної практики, 

завжди виникає 

необхідність у підтримці 
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сформованість творчо-рефлексивних умінь: 

сформованість творчих умінь 

1) вільне володіння системою 

методичних дій, реалізація 

власного стилю методичної 

діяльності; самостійне 

й адекватне розв’язання 

методичної проблеми 

у нестандартних дидактико-

методичних ситуаціях; 

2) наявне бажання виконувати 

творчо-методичні завдання; 

творчо переосмислювати 

інформацію та самостійно 

створювати власний освітньо-

методичний творчий продукт; 

3) активна безпосередня участь 

у  підготовці й проведенні 

позааудиторних заходах 

методичного спрямування з 

демонстрацією власних 

методичних здобутків; 

4) систематичне вивчення 

досвіду вчителів і творче його 

використання в початковій 

школі; 5) сформовані уміння 

креативно використовувати 

інформаційні технології; 

створювати дидактичні 

матеріали, посібники; 

оптимально поєднувати методи 

й засоби навчання; становити 

запитання й створювати 

проблемну ситуацію, 

проводити нетрадиційні уроки 

різних типів (видів); 

6) уміння взаємодіяти 

з викладачами, учителями, 

учнями, їх батьками добре 

розвинені 

1) демонстрація елементів 

власної методичної творчості; 

бажання вдосконалювати 

методичні уміння; схильність 

до творчого пошуку; при 

розв’язанні методичної 

проблеми у нестандартних 

дидактико-методичних 

ситуаціях інколи виявляється 

розгубленість, вимагається 

допомога; 

2) спостерігається виникнення 

бажання виконувати творчо-

методичні завдання; 

створювати вимагається 

незначна допомога 

наставника, 

3) участь в обговоренні та 

аналізі методичних ідей 

позааудиторних заходів 

методичного спрямування  

4) епізодичне вивчення 

досвіду вчителів 

і використання його 

в початковій школі;  

5) не достатньо сформовані 

уміння креативно 

використовувати 

інформаційні технології; 

створювати дидактичні 

матеріали, посібники; 

оптимально поєднувати 

методи й засоби навчання; 

становити запитання й 

створювати проблемну 

ситуацію (під час педагогічної 

практики), проводити 

традиційні та нетрадиційні 

уроки різних типів (видів); 

6) уміння взаємодіяти 

з викладачами, учителями, 

учнями, їх батьками розвинені 

на достатньому рівні 

1) відсутність елементів 

творчості в методичній 

діяльності; у стандартних 

і нестандартних ситуаціях 

виявляється розгубленість, 

іноді й безпорадність, 

не демонструються елементи 

креативності, є певні 

утруднення щодо методичної 

діяльності, 

2) без особливого бажання 

виконуються методичні 

завдання; не створюються 

власні освітньо-методичні 

творчі продукти, 

вимагається значна допомога 

досвідченого наставника, 

3) участь у позааудиторних 

заходах методичного 

спрямування як спостерігача; 

4) вивчення досвіду вчителів 

і використання його 

в початковій школі 

відбувається дуже рідко; 5) не 

сформовані уміння креативно 

використовувати інформаційні 

технології; створювати 

дидактичні матеріали, 

посібники; оптимально 

поєднувати методи й засоби 

навчання; становити запитання 

й створювати проблемну 

ситуацію (під час педагогічної 

практики), проводити 

традиційні та нетрадиційні 

уроки різних типів (видів); 

6) уміння взаємодіяти 

з викладачами, учителями, 

учнями, їх батьками розвинені 

на недостатньому рівні 
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сформованість рефлексивних умінь: 

сформованість самооцінки 

адекватна – співставлення 

наявних професійних 

властивостей із бажаними, 

потреба в професійному 

розвитку, вдосконаленні; 

позитивне ставлення до себе і 

впевненість у собі; спроможність 

не тільки правильно оцінювати 

свої професійні можливості, а й 

виявляти адекватні емоційні 

реакції на професійні невдачі та 

досягнення, розвинена 

самокритичність правильно 

визначати причини невдач;, 

адекватне здійснення корекції 

своєї поведінки та 

діяльності, усувати недоліки, 

наявна велика потреба в 

подальшому вдосконаленні 

самооцінки 

завищена – впевненість у 

власних діях, переоцінка 

своїх професійних 

можливостей; задоволеність 

результатами діяльності; 

зниження суб’єктивної 

імовірності неуспіху; 

виникає потреба 

у подальшому 

вдосконаленні самооцінки 

занижена – низький рівень 

професійної індивідуальності 

в тактиці методики навчання та 

виховання школярів, реалізація 

запропонованого викладачем 

або вчителем алгоритму щодо 

розв’язання методичного 

завдання; не сформованість 

умінь аналізувати причини 

невдач у процесі здійснення 

методичної діяльності; майже 

повна відсутність потреби у  

подальшому вдосконаленні 

самооцінки 

рівні сформованості вмінь здійснювати самоаналіз щодо методичної підготовки 

високий: 

сформованість системи умінь, 

здійснювати педагогічний 

самоаналіз на практиці для 

розв’язання поставлених 

методичних завдань; реалізація 

всіх етапів і процедур 

самоаналізу, формулювання мети 

самоаналізу; теоретичне 

обґрунтування результатів, які є 

поштовхом до професійного 

зростання; впевненість у 

необхідності саморозвитку, 

удосконаленні власної діяльності, 

у професійній значущості 

самоаналізу; сформованість 

умінь виявляти причинно-

наслідкові зв’язки й 

формулювати об’єктивні оцінні 

судження 

достатній: 

не достатня сформованість 

системи умінь 

педагогічного самоаналізу, 

процес самоаналізу не 

завжди відображає всі його 

етапи; не чітко 

формулюється його мета; 

теоретичне осмислення 

власної методичної 

діяльності, моделювання й 

прогнозування її; 

недостатня методична  

компетентність та 

системність у здійсненні 

процесу самоаналізу; 

недостатня сформованість 

умінь виявляти причинно-

наслідкові зв’язки й 

формулювати об’єктивні 

оцінні судження 

низький: 

 загальне уявлення про 

педагогічний самоаналіз, та 

його значення, тому він 

здійснюється винятково на 

основі життєвого досвіду без 

використання теоретичних 

знань, на емпіричному рівні, 

тобто на рівні опису, 

виокремлення окремих фактів і 

прийомів методичної 

діяльності та не систематично і 

науково не обґрунтовуються 

результати діяльності; не 

з’ясовуються причини та 

недоліки здійсненного 

процесу, не сформованість 

умінь виявляти причинно-

наслідкові зв’язки й 

формулювати об’єктивні 

оцінювальні судження 
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рівні сформованості рефлексивності (за А. Карповим) 

високий 

(перспективна рефлексія): 

співвідноситься з функцією 

аналізу майбутньої діяльності, 

поведінки; плануванням як таким; 

прогнозуванням можливих 

фіналів; ретельність планування 

деталей своєї діяльнісної 

поведінки, частота звернення до 

майбутніх подій, орієнтація на 

майбутнє 

достатній  

(ретроспективна рефлексія): 

проявляється у схильності 

до аналізу вже виконаної в 

минулому діяльності та 

завершених подій; предмети 

рефлексії – передумови, 

мотиви і причини події; 

зміст минулої поведінки, а 

також її результативні 

параметри й, особливо, 

допущені помилки; 

рефлексія виражається, 

зокрема, в тому, як часто і 

наскільки довго 

аналізуються й оцінюються 

події, що відбулися; 

схильність до аналізу 

минулого і себе в ньому 

низький 

(ситуативна рефлексія): 

безпосередній самоконтроль 

поведінки людини 

в актуальній ситуації, 

осмислення її елементів, 

аналіз того, що 

відбувається, здатність до 

співвіднесення своїх 

дій з ситуацією 

і їх координації відповідно 

до мінливих умов і власним 

станом; проявами 

і характеристиками є час 

обмірковування своєї 

поточної діяльності; 

наскільки часто 

відбувається аналіз; 

схильність до самоаналізу 

в конкретних життєвих 

ситуаціях. 

рівні сформованості вмінь здійснювати методичну рефлексію 

високий рівень: 

здійснення об’єктивної оцінки 

власної діяльності та рефлексії 

щодо методичних досягнень 

і проблем інших, уміння керувати 

методичними знаннями й 

уміннями в процесі навчання 

й проходження педагогічної 

практики, обґрунтовано 

висловлювати власну методичну 

думку; можливість установлення 

фактів (що відбулося?) та 

здійснення аналізу причин (чому 

це відбулося?), виявлення і 

формулювання результатів 

рефлексії (ідей, пропозицій, 

закономірностей, відповідей на 

запитання), планування подальших 

дій (що нам робити далі?), творче 

переосмислення методичного 

матеріалу, самоконтроль і 

самооцінка власної методичної 

діяльності з подальшою її 

корекцією 

достатній рівень: 

 здійснення рефлексії своєї 

діяльності за допомогою 

викладача; відчуваються 

незначні труднощі під час 

словесного вираження 

методичної думки щодо 

оцінки власних методичних 

досягнень і можливостей, а 

також діяльності інших; 

відчуваються труднощі 

щодо практичного 

застосування методичних 

знань, умінь; можливість 

установлення фактів (що 

відбулося?) та здійснення 

аналізу причин (чому це 

відбулося?); в більшості 

притаманна методична 

діяльність за алгоритмом, 

однак можливі елементи 

творчої діяльності на 

певних етапах розв’язання 

методичного завдання 

низький рівень: 

 здійснення саморефлексії 

тільки окремих етапів 

діяльності, відчуваються 

труднощі під час 

вербалізації (словесного 

вираження методичної 

думки); можливість 

установлення фактів (що 

відбулося?); утруднення під 

час здійснення аналізу 

причин (чому це 

відбулося?). Низький рівень 

професійної 

індивідуальності в тактиці 

методики навчання та 

виховання школярів, 

реалізація запропонованого 

викладачем або вчителем 

алгоритму щодо розв’язання 

методичного завдання 
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Додаток Г 

Технологічна карта уроку 
Тема уроку: «Мандрівка в село Корисних продуктів» (3 клас). 

Мета: дидактична – узагальнити знання учнів про корисну їжу та її позитивний вплив на 

збереження і зміцнення здоров'я; вчити відрізняти корисні і шкідливі продукти; розширити знання 

учнів про різноманітність харчових продуктів; 

розвивальна – розвивати логічне мислення, вміння висловлювати власну думку; 

виховна – виховувати прагнення до здорового способу життя та раціонального харчування. 

Тип уроку: узагальнювальний.  Вид уроку: уявна подорож. 

Основні поняття теми: корисна та шкідлива їжа, фрукти, ягоди, вітаміни, здоровий спосіб життя 

Методичні пояснення. Важливим етапом у підготовці до уроку є складання плану вивчення нового 

матеріалу. Учитель ретельно продумує, які поняття буде висвітлювати, бо викладення матеріалу має бути 

послідовним, інформаційно насиченим та цікавим водночас. Використання ігрових і казкових персонажів 

(«Зайчик-Сіроманчик», «Сім’я Фруктенків», «Принцеса», «Лист») та ситуацій підвищує пізнавальний інтерес; 

обов’язкове планування логічних переходів між частинами матеріалу, який пропонується учням. Під час 

заняття використовуються віршовані рядки: «В тракторець сідаємо і далі ми рушаємо». 

Макроструктура 

уроку (етапи) 

Діяльність учителя 

Методика уроку 

Діяльність учнів 

1 2 3 

I. Організаційний 

момент. 

Привітання. 

Перевірка готовності учнів до уроку. 

Методичні пояснення. 

потрібно попрохати учнів прибрати з парт непотрібні 

речі – їжу, іграшки, прилади, бо вони відволікають. 

Привітання. 
Методичні пояснення. Віршоване привітання допоможе 

створити особливу емоційну атмосферу, викликати в 

учнів пізнавальну активність, інтерес до навчання. 

Перевіряють 

наявність 

необхідного на 

партах і 

прибирають зайві 

речі 

II. Постановка 

мети й завдань 

уроку. 

Актуалізація 

опорних знань. 

Повідомлення теми та мети заняття 

Методичні пояснення. Самостійне формулювання завдань 

уроку сприяє усвідомленому сприйманню матеріалу, 

розвиває мислення дітей 

Фронтальне опитування 

Самостійне 

формулювання й 

осмислення мети 

й завдань уроку. 

Відповіді на 

запитання  

Мотивація 

навчальної 

діяльності 

Складання «асоціативного куща» за темою «Продукти» 

Мета: сприяти розвитку самостійності, гнучкості та 

критичності мислення. 

Робота з картою подорожі 
Мета: розвивати уяву, бажання мандрувати, пізнавати 

невідоме. 

 

 

 

 

 

Аналіз карти 

подорожі 

III. Етап 

засвоєння нових 

знань, навичок, 

умінь 

3.1. Сприймання 

та усвідомлення 

знань, навичок, 

умінь 

План вивчення нового матеріалу: 

1. Поняття «фрукти», «ягоди», овочі. 

2. Вітаміни та їх значення. 

3. Поняття про корисну їжу. 

4. Поняття про шкідливу їжу. 

5. Поняття «здоров’я» та «хвороба». 

Розповідь вчителя з елементами бесіди 

Мета: формування понять, зазначених у плані; 

спонукання учнів до створення у своїй уяві певного 

образу саду та його мешканців. 

 

 

 

 

 

 

Аналіз розповіді. 

Участь у бесіді 



477 

Продовження додатку Г 
1 2 3 

3.2. Осмислення 

у процесі 

засвоєння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Склади речення» 

Мета: сприяти розвитку самостійності, гнучкості 

та критичності мислення. 

Робота з картою 
Мета: розвивати уяву, бажання мандрувати, пізнавати 

невідоме. 

Розповідь вчителя 

Участь 

у дидактичній грі 

 

Аналіз карти 

подорожі 

 

Аналіз розповіді 

Мета: спонукання учнів до створення у своїй уяві 

певного образу саду та його мешканців. 

Участь у бесіді 

Кросворд «Фрукти та ягоди» 

Мета: розвивати кмітливість учнів, пам'ять, 

розширювати кругозір. 

Методичні пояснення. Відгадуючи загадки, в процесі 

мислення, учень отримує знання не пасивно, а 

активно. 

Розв’язування 

кросворду 

Рубрика «Це цікаво» 
Мета: поглиблення знань дітей, реалізація 

міжпредметних зв’язків, розширення кругозору дітей, 

підвищення  пізнавального інтересу. 

Повідомлення 

цікавих фактів 

учнями 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

Мета: навчити чітко формулювати й 

обґрунтовувати власну точку зору. 

Відповіді на 

запитання учителя 

Гра-змагання «Зваримо борщ» 

Мета: сприяти розвитку самостійності, гнучкості та 

критичності мислення, уваги учнів, навичок взаємодії 

у колективі, самообслуговування, формування знань 

шляхом самостійної діяльності учнів; виховання 

необхідності допомагати батькам 

Групова взаємодія 

Складання схеми «Корисні та шкідливі продукти» Колективне 

складання схеми 

Динамічна пауза: тематична інтерактивна 

фізкультхвилинка шляхом використання 

мультимедіа 

Мета: активізувати образне мислення дітей, дає змогу 

дітям залишатися в емоційно налаштованій сфері, 

продовжує логічний зв'язок теми уроку. 

Виконання 

фізкультхвилинки 

3.3. Закріплення 

в процесі 

засвоєння 

 

«Паспорту здорового шлунку» 

Мета: виховання дбайливого ставлення до власного 

здоров’я. 

Читання й аналіз 

паспорту здоров’я 

Дидактична гра «Побудуємо сад і город».  

Мета: закріплення значення овочів і фруктів 

Участь 

у дидактичній грі 
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1 

2 3 

ІV. Узагальнення 

знань, навичок, 

умінь 

Складання сенкану в малих групах 

Сенкан – п’ятирядковий неримований вірш (на партах 

схеми складання сенкану)  

Схема складання сенкану 

 

                   

Складання сенкану 

в парах 

 

 

 

 

 

V. Застосування 

знань, навичок, 

умінь 

Практична робота 

 

Виконання роботи в 

зошиті з 

друкованою 

основою 

VІ. Перевірка 

засвоєних знань, 

навичок, умінь 

Мета: виявлення й оцінка навчальних досягнень 

учнів. 

Контроль учителя, організація самоконтролю чи 

взаємоконтролю 

 

Виконання 

дидактичних 

завдань, тестів з 

метою виявлення 

рівня засвоєного 

матеріалу 

VІІ. 

Рефлексивний 

підсумок уроку 

Рефлексія навчальної діяльності 

Метод «Мікрофон» 

Мета: концентрація уваги учнів на тому, як вони 

працювали (успішно чи неуспішно); що засвоїли, що 

було найскладнішим тощо; розвиток чіткості та 

логічності мислення; впевненості в собі, формування 

виразності та послідовності мовлення, навичок 

вільного висловлювання думки 

 

Саморефлексія (за 

реалізацією завдань 

уроку, за картками) 

Осмислення і 

висловлювання 

власної думки щодо 

діяльності учнів: 

називають основні 

позиції нового 

матеріалу і як вони 

їх засвоїли (що не 

вийшло і чому) 

VІІІ. Надання 

домашнього 

завдання 

Оголошення Д/З та надання інструктажу до його 

виконання  

Запис домашнього 

завдання 

Прочитати статті 

підручника на ст. 

81-83.  

За бажанням 

створити колекцію 

овочів і фруктів, які 

є в нашій 

місцевості. Дібрати 

матеріали для 

проекту «Вітаміни». 
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Фрагмент навчально-методичного посібника 

«Комплекс навчально-дослідницьких і самостійних 

завдань з методики викладання природознавства» 

 

Практична робота № 1 

Тема. Аналіз навчальних програми з курсів  

«Природознавство» для 1 – 4 класів та «Я у світі» для 3 – 4 класів 

 

Мета. Сформувати уявлення про зміст програми з курсу 

«Природознавство» (1–4 кл.), «Я у світі» (3 – 4 кл.). Виявити специфічні 

особливості курсу природознавства. Визначити об'єм природознавчих знань, які 

отримують учні в 1–4 кл., розвивати навички роботи з навчальною програмою, 

вміння визначати навчальні, розвиваючи і виховні задачі, виявляти характерні 

особливості. Формувати навички роботи з методичною літературою. 

Засоби навчання: навчальна програма з природознавства для 1 – 4 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів затверджені наказом МОН №  1495 від 

22.12.2014 року та наказом МОН №  584 від 29.05.2015 року (Т. Г. Гільберг, 

Т. В. Сак, Д. Д. Біда); навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів з курсу «Я у світі» для 3 – 4 класу (Н. М. Бібік, Р. А. Арцишевський, 

Т. Е. Пушкарьова, В. В. Майорський). 

Хід роботи 

1. Розглянути структуру навчальної програми з дисципліни 

«Природознавства» – 1 – 4 класи. 

2. Ознайомитись з розділами програми та визначити: 

 Головну мету «Природознавства» в 1 – 4 класах. 

 Освітні, розвиваючи і виховні аспекти курсу. 

 Методи навчання природознавства. 

 Природничі принципи, які покладені в основу програми з 

природознавства 

 Зміст програми природознавства в 1 – 4 класах. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47417/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47420/
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3. Заповнити таблицю: 

Розділи навчальної програми з природознавства 

 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

    
    
    
4. Які елементи знань інтегровно в навчальній програмі»Я у світі». 

5. Заповнити таблицю: 

Розділи навчальної програми з курсу «Я у світі» 

3 кл. 4 кл. 

  
  
  
  
6. Визначте, які дидактичні принципи реалізуються під час вивчення 

курсу «Я у світі». 

7. Зробіть висновок про навчальний, розвивальний та виховний аспект 

навчальних курсів «Природознавство» (1 – 4 кл.) та «Я у світі» 3 – 4 кл. 

 

Практична робота №  7. 

Тема. Аналіз підручників «Я у світі» – 3 і 4 клас 

 

Мета. Виявити особливості підручників «Я у світі» 3 і 4 кл. : структуру, 

методичний апарат, науковість і доступність; розвивати вміння аналізувати, 

порівнювати, робити висновки, узагальнювати. 

Засоби навчання: підручники : Бібік Н. М. Я у світі. 3 клас: підруч. для 

загальноосвітніх навч. закл. Харків : Основа, 2013. 160 с. 

Тагліна О. В. Я у світі. 3клас : підруч. для загальноосвіт. навч.закл. 

Харків: Ранок, 2013. 144 с. 

Хід роботи 

1. Ознайомитись з структурою підручників «Я у світі» 3 і 4 кл. 

2. Виявити особливості методичного апарату підручників, характер запитань 

і завдань. 

3. Визначити роль ілюстрацій у підручниках «Я у світі» в 3 і 4 кл. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%96%D0%BA%20%D0%9D$
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4. Відповіді на запитання записати в таблицю: 

Зміст 3 кл 4 кл. 

1. Структура 

підручника 

  

2. Методичний 

апарат 

  

3. Ілюстрації   

 

5. Зробіть висновок. Покажіть, що спільного і чим відрізняється структура 

підручника «Я у світі» –3 і 4 класів. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема. Державний стандарт початкової загальної освіти. 

Мета: формування знань про «Державний стандарт», умінь аналізувати 

Державний стандарт початкової загальної освіти; на основі Державного стандарту 

початкової освіти, програми і підручника з предмета навчитися визначити місце 

уроку в системі уроків за темою. 

Література: 

1. Бібік Н. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти // 

Початкова школа. – 2011. № 7. – С.1 – 4. 

2. Волкова. Н. П. Педагогіка: навчальний посібник / Н. П. Волкова. – К.: 

Академвидав, 2009. – 616 с. (Альма-матер). 

3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 14 – 15. – С.7 – 19. 

4. Навчальні програми  для  загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К. :  Видавничий дім «Освіта», 2013. 

– 392 с. 

5. Про Типові навчальні плани початкової школи // Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 17 – 18. – С.11 – 22. 

6. Савченко О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах Державного 

суверінетету України : методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти // 

Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 25. 
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Методичні вказівки до самостійної роботи 

1. Ознайомитись з державним стандартом початкової загальної освіти 

(Постанова Кабмін України від 20.04.2011 року №  462). 

2. Дати визначення поняттю Державний стандарт, «зміст освіти»; види освіти 

за змістом, принципи відбору змісту шкільної освіти, нормативні документи 

змісту освіти та характеристику Державного стандарту початкової загальної 

освіти. 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Дайте поняття про Державний стандарт початкової загальної освіти. 

Складіть тези за темою «Державний стандарт початкової загальної освіти». 

2. Розкрийте мету і функції Державного стандарту початкової загальної 

освіти, охарактеризуйте його структуру. 

4. Охарактеризуйте Базовий навчальний план як складову Державного 

стандарту початкової загальної освіти. 

5. Охарактеризуйте поняття «зміст освіти». З’ясуйте елементи змісту освіти. 

6. З’ясуйте, чим різняться інваріантна та варіативна складові змісту освіти ? 

7. Складіть характеристику освітніх галузей за Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

8. Зробити висновки про розвиток змісту початкової освіти в Україні. 

9. Визначити методологічний, законодавчий і дидактичний аспекти розвитку 

змісту освіти в Україні, скориставшись  статтею О. Я. Савченко «Розвиток змісту 

початкової освіти в умовах Державного суверенітету України: методологічний, 

законодавчий, дидактичний аспекти» [488, с. 25–29]. 

10. Зробіть висновок про суть компетентнісного підходу до сучасного змісту 

освіти. 
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Зміст навчальної програми 

з дисципліни «Методична майстерність учителя» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Проблема методичної підготовки майбутніх учителів у 

педагогічній теорії та практиці 

Історико-гносеологічні та методологічні засади методичної підготовки 

учителів та проблеми методичної підготовки майбутніх учителів у 

педагогічній теорії та практиці. 

Проблема методичної підготовки майбутніх учителів у педагогічній 

теорії та практиці: 

– професійна характеристика вчителя початкових класів. компоненти 

організації методичної діяльності студентів (мета і зміст підготовки). 

– аналіз проблем методичного становлення молодих учителів. 

класифікація помилок, яких припускаються вчителі-початківці. 

СРС № 1. Аналіз власних методичних помилок та їх причин. 

Семінарське заняття № 1. Історико-гносеологічні засади методичної 

підготовки учителів. 

 

Тема 2. Поняття про методичну роботу, майстерність та творчість 

учителя. 

1. Сучасне трактування сенсу методичної роботи, її мета, завдання 

зміст та роль у підвищенні професійного рівня вчителя. 

2. Напрями та функції (за М. М. Поташником) науково-методичної 

роботи в сучасній школі та форми методичної діяльності вчителя: 
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Напрями науково-методичної роботи: методологічна та теоретична 

підготовка; предметно-методична підготовка; педагогічна підготовка; 

психологічна підготовка; загальнокультурна підготовка; ІКТ-підготовка. 

Функції науково-методичної роботи (за М. Поташником): спрямовані 

на вчителя, спрямовані на педагогічний колектив, відносно досягнень 

педагогічної науки та досвіду вчителів інших шкіл. 

3. Форми методичної діяльності вчителя, їх класифікація: постійно 

діючі та періодично діючі; колективні, масові, групові, індивідуальні; традиційні 

та інноваційні. 

4. Методична майстерність і творчість учителя як складова його 

професійної діяльності. Основи педагогічної творчості 

СРС № 2. Складання методичної візитки учителя 

Семінарське заняття № 2. Захист методичної візитки вчителя 

 

Тема 3. Самоосвітня діяльність вчителя. 

Школа молодого вчителя. Поняття про школу молодого вчителя, її мета 

та завдання, основні напрями й форми навчально-методичної роботи діяльності. 

Класифікація форм методичної роботи за групами: пасивні, активні, інтерактивні 

та їх інтеграція. 

Структура методичної служби. Методичний кабінет управління освіти. 

Науково-методичний педагогічний центр. Методичний кабінет відділу освіти. 

Методичний кабінет навчального закладу. Заклади неперервної освіти. 

Результати самоосвітньої науково-методичної діяльності вчителя. 

Атестація педагогічних працівників: зміст, мета, завдання, технологія проведення, 

результати. 

П/Р № 1. Методичний день молодого вчителя. Планування проведення 

методичного дня вчителя-початківця. 

Усього: ауд. 12 год + СРС 8 год 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ 

В ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Тема 4. Система науково-методичної роботи загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Мета, завдання, принципи науково-методичної роботи в школі: 

науковості, системності, конкретності, спрямованості, послідовності, 

неперервності, творчості, колективності, мобільності. 

Підходи до організації науково-методичної діяльності. 

Аспекти науково-методичної роботи (діагностичний, організаційний, 

контрольно-аналітичний аспект) 

Організаційні форми науково-методичної роботи загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Поняття про педагогічний та начальний проект, його мета, етапи, 

результат і значення 

СРС № 3. Складання плану (алгоритму) роботи вчителя над науково-

методичною проблемою 

П/Р 2. Розробка науково-педагогічного проекту «Континуум» за темою 

«Молодий учитель» 

Семінарське заняття № 3. Науково-педагогічний проект «Інтелект 

України» та технологія розвивального навчання. 

СРС № 4. Освітні інновації та інноваційні проекти в Україні 

П/Р 3. Методика формування критичного мислення у молодших школярів. 

Розробка уроку з використанням методики розвитку критичного мислення 

молодших школярів. Методика організації само- і взаємоконтролю на уроках у 

початковій школі 
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Тема 5. Урок як форма підвищення методичної майстерності вчителя 

Педагогічна техніка уроку. Технологічна карта уроку. Визначення мети й 

завдань уроків різних типів. Прийоми педагогічної техніки в мікроструктурі 

уроку Аналіз та самоаналіз уроку. Педагогічна рефлексія. Методика здійснення 

методичної рефлексії. 

Семінарське заняття – тренінг. № 4. Тайм-менеджмент учителя: «Як 

встигати жити й працювати». 

П/Р №4. Методичний турнір. 

П/Р № 5. Панорама творчих методичних ідей. 

СРС № 5. Написання реферату за науково-методичною проблемою. 

Семінарське заняття № 5. Захист реферату за науково-методичною 

проблемою. 

Усього ЗМ 2: ауд. 14 год + СРС 

За 10 сем: 32 год. ауд. + 24 год. СРС = 56 год 

 

Теми рефератів 

Тема. Дидактична система формування у студентів факультету початкової 

освіти вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній 

професійній діяльності. 

Тема. Педагогічні умови ефективної організації методичної роботи вчителів  

Тема. Педагогічні умови ефективної організації роботи вчителя з батьками. 

Тема. Система роботи з обдарованими учнями початкової школи. 

Тема. Впровадження дослідницького підходу до навчання молодших 

школярів на етапі засвоєння нового матеріалу. 

Тема. Формування практичних навичок у молодших школярів шляхом 

впровадження в навчальний процес робочих зошитів із друкованою основою. 

Тема. Можливості комп’ютерних технологій як засобу навчання молодших 

школярів. 
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Зміст навчальної програми  

з дисципліни «Робота з батьками» 

 

ЗМ 1. Соціально-педагогічне середовище виховання й розвитку дитини 

1. Сутність взаємодії сучасної сім’ї та школи. Сім'я як специфічна 

педагогічна система. Оновлення форм і методів роботи з батьками. Стилі 

сімейного виховання. Криза сучасної сім’ї. Відповідальність батьків за виховання 

дітей. Батьківські права та обов’язки в Україні, їх конституційний характер. 

Взаємодія школи, соціальних служб і сім'ї у вихованні дітей. 

2. Вплив відносин у сім’ї на розвиток дитини, її характер, поведінкові 

реакції. Особливості спілкування і стосунки в сім’ї, їх вплив на формування 

особистості дитини. 

Типи сімей: патріархальна (традиційна); детоцентрістська (сучасна); 

подружня (постсучасна). 

Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. Особистий приклад 

батьків та їх педагогічна тактовність. Спільна діяльність, спілкування. Труднощі 

та помилки у сімейному вихованні, їх причини, шляхи подолання. Дотримання 

правил сімейного виховання. Освіта батьків із питань психології і педагогіки. 

Шляхи та засоби підвищення психолого-педагогічних знань батьків. Педагогічна 

діагностика процесу сімейного виховання в сучасному суспільстві. Програма та 

методика вивчення сім’ї. 

Педагогічний практикум: «Батьківський авторитет та його складові».  

«Правила сімейного виховання. Подолання сімейного конфлікту». 

3. Основні напрями організації співпраці вчителя з батьками. 

Педагогічна культура батьків. Шляхи і засоби підвищення педагогічної культури 

батьків. Формування в батьків розуміння їхньої приналежності до шкільного 

освітньо-виховного простору. Поширення досвіду роботи з батьками. 

http://www.readbookz.com/book/172/5530.html
http://www.readbookz.com/book/172/5530.html
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ЗМ 2. Форми і методи взаємодії педагогів та батьків 

1. Взаємодія педагогів та батьків учнів: 

Індивідуальні форми взаємодії педагогів та батьків: 

 Індивідуальні консультації батьків у школі 

Групові форми взаємодії педагогів та батьків 

 Батьківський лекторій , «університет педагогічних знань». 

 Тематичні педагогічні консультації 

Колективні форми взаємодії педагогів та батьків:  

 Батьківські дні в школі. 

 Диспут, дискусія, рольова гра. 

 Педагогічні практикуми і тренінги для батьків. 

 Тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей. 

 Батьківські збори. 

 Батьківський комітет як органу самоврядування колективу батьків. 

Роль батьківського комітету (активу) у формуванні і функціонуванні 

колективу батьків класу як органу самоврядування колективу батьків:  

 Положення про батьківський комітет. Обов'язки та зміст роботи 

батьківського комітету. План роботи батьківського комітету. 

Педагогічний практикум: «Форми і методи роботи з батьками» 

2. Методика організації і проведення батьківських зборів, педагогічних 

практикумів. 

1) Підготовка, організації і проведення батьківських зборів.  

― Психолого-педагогічні засади організації і проведення зборів. 

― Етапи батьківських зборів. 

― Роль батьківського комітету у підготовці і проведенні батьківських зборів. 

2) Види батьківських зборів. Фактори, які впливають на зазначення 

тематики батьківських зборів. Орієнтована тематика зборів. 
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Педагогічний практикум: «Організація і проведення батьківських зборів»: 

Батьківські збори за темою «Агресивна дитина»; Батьківські збори за темою «Роль 

книги в розвитку інтелектуальних умінь дитини»; Батьківські збори за темою 

«Авторитет батьків» 

3) Нетрадиційні форми роботи з батьками.Тренінгові технології у роботі 

з батьками. 

Поняття про тренінг. Особливості проведення тренінгових занять за методом 

«рівний-рівному». Структура тренінгового заняття. Правила формування групи. 

Основні форми тренінгової роботи. Роль тренінгових технологій в роботі з батьками. 

4) Залучення батьків до організації і проведення святкових та вихідних 

днів, вільного часу, свят, участі в конкурсах, олімпіадах, проектній 

та дослідницькій діяльності школярів. Особливості проведення святкових 

та вихідних днів, вільного часу. Приклади проведення святкових та вихідних днів, 

вільного часу. Поняття про конкурси, олімпіади та їх значення у навчальній 

діяльності учнів. Проектна і дослідницька діяльність учнів і батьків. Юніоракадемія. 

Педагогічний практикум: «П’ять сценаріїв вихідного дня»; «Як діти і батьки 

проводять вільний час». Родинні та шкільні свята. Новорічне свято – родинне свято. 

 

ЗМ 3. Сучасні проблемами виховання дитини в сім’ї 

1. Методика організації і проведення «університету педагогічних знань» 

за сучасними проблемами: мобільні телефони, комп’ютер, телевізійні 

передачі. 

1. Визначення поняття «Університет педагогічних знань».  

2. Аналіз сучасних проблемам виховання дитини. 

3. Мобіломанія в школі. 

4. Болючі крапки комп’ютерного покоління. 
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2. Методика організації і проведення «Університету педагогічних 

знань» з проблеми якості харчових продуктів в раціоні людини. 

1. Їжа, її хімічний склад і значення. 

2. Режим харчування. 

3. Раціональне харчування. 

4. Аналіз хімічного складу сучасних продуктів харчування. 

5. Аналіз фільму: «Обережно – їжа!» 
 

3. Вплив сім’ї на формування культури мовлення. 

1. Поняття про культуру мовлення. 

2. Проблеми и форми ділового спілкування. Літературна і не літературна 

мова. 

3. Характеристика жаргону. 

4. Поняття про сленг, як явище сучасної лінгвістики  

5. Шляхи виникнення сленгу. 

6. Аналіз мови сучасних школярів, їх батьків, вчителів, друкованих 

видань, інтернетматеріалів, телевізійної інформації. 

7. Шляхи підвищення культури мовлення. 

Педагогічний практикум: «Обережно – сленг!» 

 

4. Роль родини у формуванні статевої культури дитини. 

1. Поняття про статеве і гендерне виховання. Біологічна та соціальна 

роль статі. 

2. Роботи з батьками з питань формування статевої культури у дитини. 

3. Статеві відмінності дівчинки й хлопчика.  

4. Особливості форм і методів статевого виховання молодших школярів. 

5. Поради батькам щодо статевого виховання дітей. 

5. Толерантність і педагогіка. 

Педагогічний практикум: «Дисципліна і самоорганізація дитини-школяра. 

Значення режиму дня в житті школяра та вільний час у житті школяра». 
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6. Педагогічні поради батькам з формування і розвитку особистості 

молодшого школяра  

1. Перша зустріч з батьками першокласників.  

2. Дитина – першокласник, особливості адаптації першокласника до 

школи. Фізіологічні особливості школярів на навчальному етапі навчання. 

Диференційоване навчання». 
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ПЕДАГОГІЧНІ (МЕТОДИЧНІ) ЕСЕ СТУДЕНТІВ  

 

ЕСЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

«ПЕРШІ ДНІ ДИТИНИ В ШКОЛІ» 

 

Есе «Що мені дала педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» 

Довгоспина Тетяна, студентка 411-ш групи 

Практика «Перші дні дитини в школі» є дуже актуальною для студентів – 

майбутніх педагогів. Тому, що прийшовши до школи працювати 

з першокласниками, ми в першу чергу будемо спиратися на свій досвід, на все те, 

що бачили та чули від інших висококваліфікованих вчителів. Як сказав Гордон 

Драйден: «Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці». 

Спостерігаючи за ходом уроку на практиці, я зрозуміла, що дуже важливим 

для вчителя є план-конспект уроку, від якого не слід відхилятися, щоб витримувати 

правильну структуру та рівномірно розподіляти час, обов’язково проводити вчасно 

фізкультхвилинку, поки діти ще не перевтомилися. А для того, щоб вона стала більш 

цікавою до її проведення треба залучати дітей та музичний супровід. Я вважаю, що 

невіддільним елементом на уроці повинна бути наочність. Адже завдяки 

ілюстраціям діти краще сприймають навчальний матеріал. І взагалі одноманітність 

на уроці швидко втомлює дітей. Також не слід забувати про різноманітність 

прийомів та методів, які зроблять наші уроки яскравішими, цікавішими та 

ефективними для сприймання дітей.  

Практика навчила спостерігати й аналізувати діяльність дітей і педагога, 

планувати щоденну діяльність відповідно до мети й завданнь календарного 

й перспективного планування, сформувала професійний інтерес до педагогічної 

діяльності. Але після тижня практики в мене виникло ще багато методичних 

питань… 
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ЕСЕ ДО ЗАНЯТЬ З КУРСУ «РОБОТА З БАТЬКАМИ» 

 

Есе на тему «Мій погляд на «Книгу для батьків» А. Макаренка» 

Трембач Дар’я, студентка 411-ш групи 

Нещодавно я мала змогу познайомитися з працею видатного педагога 

А. Макаренка «Книга для батьків». Гортаючи перші сторінки педагогічної праці, 

я поставила собі питання: «А що нового про виховання дітей можна прочитати в 

книзі, написаній понад 80 років потому? Адже зараз інша країна, зовсім новий 

устрій, інші пріоритети». Але...мені одразу спало на думку: «Яких змін зазнали 

принципи виховання?». Щоб відповісти на це запитання, я вирішила все ж таки 

прочитати книгу. 

З перших рядків твору мені сподобалося те, як А. Макаренко майстерно 

використовує прийоми контрастних зіставлень, полеміки, гумору та іронії. Також 

педагог влучно застосовує сатиричні замальовки, авторські відступи та прямі 

звернення до читача. 

А тепер повернемося до головного питання. Як вже було зазначено раніше, 

книга була спрямована на радянського читача, тому головна думка твору полягає 

в тому, що у вихованні дитини ніякі особливі педагогічні хитрощі не допоможуть, 

якщо життя сім’ї не організовано як життя трудового колективу, осередку 

соціалістичного суспільства. Так, у сучасному суспільстві ця думка є застарілою, 

але це є наша історія, яку не викреслиш. Мені було цікаво детальніше дізнатися 

про соціалістичні ідеали минулого століття: до чого прагнули люди, яке 

суспільство вони планували побудувати тощо. 

Тому яким би устрій не був: новий, старий..., а проблеми у вихованні дітей 

існують ті самі. Наприклад, нині залишається актуальною проблема батьківського 

авторитету, роль батьків у сім’ї, питання грошей, статевого та трудового 

виховання, розлучення батьків тощо. 

Отже, я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен, адже А. Макаренко 

висвітлює проблеми, які залишаються актуальними на сьогодні. 

І головне, що має пам’ятати кожен із нас: немає нічого важчого, 

як перевиховати людину, погано виховану. 
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ЕСЕ ДО ЗАНЯТЬ З КУРСУ «МЕТОДИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» 
 

Есе на тему: «Моя методична майстерність» 

Грєховодова Альона, студентка 511–по групи 

Вчителем я хотіла бути як тільки пішла до школи. Гарним прикладом для 

мене була моя перша вчителька, яку я дуже любила й поважала. Коли я пішла до 

старшої школи у нас були дні самоврядування, на яких мені дуже подобалось 

проводити уроки з молодшими школярами і моє бажання стати вчителем тільки 

посилювалось. Тому коли в 9 класі я обирала свою майбутню професію, у мене не 

було жодних вагань ким я хочу бути. 

І ось я – учитель, це та людина, яка має довести до свідомості своїх учнів 

всю важливість і потреу отримання якісних знань, уміння застосовувати ці знання 

на практиці. 

У своїй роботі я намагалась застосовувати різні види діяльності учнів на 

уроках: колективна, групова, робота в парах. Хлопцям дуже подобається 

виправляти помилки своїх однокласників, творча робота – це складання текстів, 

написання казок і віршів, робота над проектами. Щоб не нудьгувала ні одна 

дитина в класі, надавала можливість висловитися й учням із високим рівнем 

навчальних досягнень, і з низьким, навчала оцінюванню своєї роботи на уроці, 

формувала вміння оцінювати інших. 

Я вчитель! Учитель ... слово-то яке! Учитель на все життя запам’ятовується 

людям як особистість, як характер, як індивідуальність. Віра вчителя в 

можливості кожної дитини, його наполегливість, терпіння, вміння вчасно прийти 

на допомогу закладають підвалини успіху його учнів. Тільки щирою любов’ю до 

дитини можна завоювати його довіру, а значить, право вчити його, виховувати. І 

не можна підірвати цієї довіри ні словом, ні вчинком. Зацікавивши свого учня 

шкільними предметами, ми вчимо його мислити, допомагаємо максимально 

розкрити творчі можливості, даруємо йому радість пізнання. 
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Есе «Моя методична майстерність» 

Кривенко Юлія, студентка 511-по групи 

Жодної педагогічної майстерності я не маю. А також я не вважаю 

педагогіку наукою й ніколи не вважала. Так, це кажу я, студентка 511-по групи 

Кривенко Юлія Олександрівна 1997 року народження. 

Чому, запитаєте ви? Хоча вам, напевно, не дуже цікаво буде читати думки 

юнки, яка ще не повністю усвідомила себе як особистість та, тим паче, як 

фахівець. Але все ж таки ви вже читаєте шосте речення і у мене з’являються 

шанси донести до вас істину – педагогіка не є наукою. Педагогіка – це мистецтво! 

І вона як будь-який вид мистецтва вимагає певної творчості та засобів для свого 

втілення у життя. 

Уміння оптимально, грамотно, методично вивірено використати 

інструменти педагогіки як виду мистецтва – це і є педагогічною майстерністю. Це 

поняття містить у собі якості педагога, які можна сформувати лише завдяки 

усвідомленому набуттю досвіду, поповнення та оновлення методичних знань, а 

також відкритості до дітей, любові та поваги до своїх вихованців та учнів. 

Чи можу я засвідчити те, що володію педагогічною майстерністю? Наразі 

не можу. Я не візьму на себе таку відповідальність. Але я вже намагаюся 

виробити свій власний стиль викладання, підібрати більш дієві методи, засоби та 

форми роботи; намагаюся пізнавати нове. І якщо той, хто читає моє есе – молодий 

спеціаліст, звертаюся до тебе, любий друже, подумай та повчися, адже пізнавати 

нове ніколи не пізно. 

І головне пам’ятайте, що нема межі досконалості, а високий рівень 

педагогічної майстерності – це вже перший та великий крок до 

самовдосконалення як особистості, так і фахівця. 
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Самоаналіз залікового виховного заняття під час проходження 

педагогічної практики «Позакласна виховна робота в школі 

 

Самоаналіз залікового виховного заняття 

студентки 211-ш групи Ковальової Катерини Володимирівни 
 

Тема проведеного заняття: Дружба – дорогоцінний скарб. 

Мета заняття було: розкриття змісту понять «друг» та «дружба»; 

прищеплення учням поваги до цінностей дружби; формування розуміння важливості 

толерантного ставлення до оточуючих; вміння бачити хиби у своїй поведінці й 

поведінці інших; виховання дружнього ставлення до оточення. 

Тема є актуальною, доцільною та ураховувалось можливість активної участі 

дітей в обраній формі заходу, а саме бесіда, усний аналіз розповіді, ситуацій та 

прислів’я, перегляд мультфільму з поданої теми, гра «Вгадай хто мій друг?», 

асоціативний кущ, продовж прислів’я, вікторина «Друзі казкових героїв», мікрофон. 

Було використано такі засоби навчання: комп’ютер, презентація, мультфільм, 

малюнки з даної теми. Під час заняття намагалась спиратись на життєвий досвід 

учнів. Прагнула до того емоційного викладу матеріалу. 

Намічений план заняття був реалізований. Підготовлений до виховного заходу 

матеріал був доступний для дітей та відповідав їх віковим особливостям, запитам та 

інтересам. Виклад матеріалу був послідовний та логічний. Для мотивації навчальної 

діяльності була підібрана педагогічна ситуація про товаришів, інтерес дітей був 

підвищений матеріалом презентації. Запропонований до перегляду мультфільм, який 

на початку не викликав зацікавленості у дітей, згодом їм сподобався його зміст, який 

учні критично проаналізували. Меж блоками матеріалу були логічні переходи та 

чітка інструкція між завданнями. Створювалися умови для того, щоб діти 

намагались логічно мислити, самостійно робити висновки до теми, протягом заходу 

через методичні прийоми підвищувалась їх пізнавальна активність, але інколи це 

сприяло порушенню дисципліни. Зміст виховного заняття розкрито на достатньому 

рівні, мета досягнута частково. 



497 

Додаток К 

ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАХОДІВ  

МЕТОДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

ПРОГРАМА 

проведення панорами творчих методичних ідей 

для студентів факультету початкової освіти 

25 березня 2014 року 

 

Мета: ознайомлення студентів з методичними творчими знахідками студентів 

у ході демонстрації фрагментів виховних заходів, проведених ними під час 

педагогічної практики. 

Учасники:  

Упатова І. П. – кандидат педагогічних наук, керівник навчально-наукового 

центру, професор кафедри педагогіки та психології, 

студенти 11 ш, 111 ш та 112 ш групи факультету початкової освіти, 

 

Порядок роботи 

Місце проведення                                 конференц-зала 

Початок роботи                                     13.00 

 

ПЕРЕБІГ ЗАСІДАННЯ 

 

Вступне слово Упатової Ірини Петрівни – кандидата педагогічних наук, 

керівника навчально-наукового центру, професора кафедри педагогіки та 

психології. 

 

1. Демонстрація фрагменту виховного заходу «Міжнародний день жінки», 3 

клас 

Овчар Наталія, студентка 411-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 
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2. Демонстрація фрагменту уроку за темою «Державні і народні символи 

України», 2 клас 

Зубахіна Світлана, студентка 511-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

3. Демонстрація фрагменту заходу «Мої відчуття», 3 клас 

Скрипник Ірина, студентка 411-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

4. Демонстрація фрагменту виховної години «Чарівний світ 

мультиплікацій», 3 клас 

Ященко Лілія, студентка 211-ан групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

5. Демонстрація виховного заходу «Село корисних продуктів». 

Маркович Олена, студентка 511-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

 

Підбиття підсумків. Методична рефлексія 
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ПРОГРАМА  

проведення панорами творчих  

методичних ідей для студентів факультету початкової освіти 

21 березня 2016 року 

Мета: ознайомлення студентів з методичними творчими знахідками в ході 

демонстрації фрагментів уроків, проведених ними під час педагогічної практики. 

Учасники:  

Упатова І. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

природничих дисциплін, 

студенти 111по, 211ш та 411ш групи факультету початкової освіти 

 

Порядок роботи 

Місце проведення                                 конференц-зала 

Початок роботи                                     11.30 – 12.50 

 

ПЕРЕБІГ ЗАСІДАННЯ 

 

Вступне слово Упатової Ірини Петрівни – кандидата педагогічних наук, 

доцента, професор кафедри природничих дисциплін 

1. Демонстрація фрагменту уроку природознавства за темою «Ґрунти та 

їх властивості», «Червона книга»1 клас 

Кононенко Руслана, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

2. Демонстрація фрагменту уроку з природознавства за темою 

«Горизонт», 4 клас 

Стеценко Тетяна, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 
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3. Демонстрація фрагменту уроку природознавства за темою «Вода 

та її властивості», 1 клас 

Бережна Анастасія, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

4. Демонстрація фрагменту уроку з природознавства за темою 

«Значення води», 1 клас 

Глущенко Аліна, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

5. Демонстрація фрагменту уроку з природознавства за темою «Озера 

і болота. Охорона води», 4 клас 

Мироненко Марина, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

6. Демонстрація фрагменту уроку з природознавства за темою «Плоди 

і насіння», 2 клас. 

Івченко Марина, студентка 311-ш групи факультету 

початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії 

 

Підбиття підсумків. Методична рефлексія 
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ПРОГРАМА  

проведення методичного семінару 

для керівників методичних об’єднань учителів початкових класів  

Дзержинського району м. Харкова 

за темою «Сучасні методи навчання» 

 

20 лютого 2014 року 

 

Мета: ознайомлення керівників методичних об’єднань учителів 

початкових класів, студентів із сучасними методами навчання, творчими 

знахідками старшокурсників, демонстрація уроку за інтерактивними методиками. 

Учасники: 

Упатова Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, керівник 

навчально-наукового центру, професор кафедри педагогіки та психології КЗ 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР 
 

Маркович Олена Богданівна – студентка, 411-ш групи факультету 

початкової освіти КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР 
 

Кизим Олена Павлівна – методист методичного центру Управління освіти 

адміністрації Дзержинського району 
 

Керівники методичних об’єднань учителів початкових класів 

Дзержинського району м. Харкова 
 

Студенти 311-ш групи факультету початкової освіти КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» ХОР 

 

Порядок роботи: 

 

Місце проведення                                 ЗОШ № 131, м. Харків 

Регламент роботи                                  14.00 – 16.00. 
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ПЕРЕБІГ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 
 

Вступне слово Кизим Олени Павлівни – методиста районного 

методичного центру Управління освіти адміністрації Дзержинського району 

 

1. Доповідь «Сучасні методи навчання»  

Упатова Ірина Петрівна – кандидата педагогічних наук, керівника 

навчально-наукового центру, професора кафедри педагогіки та психології. 

 

2. Демонстрація уроку «Село корисних продуктів» 

Маркович Олена, студентка 411-ш групи факультету початкової освіти 

Харківської гуманітарно-педагогічної академії 

 

Виступ керівників методичних об’єднань 1 – 4 класів Дзержинського 

району: 

Курганської А. В., Калюжної Т. А., Альохіної Л. В., Дементьєвої О. М. 

 

Підведення підсумків. Методична рефлексія 
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СЦЕНАРІЙ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«МОЛОДИЙ УЧИТЕЛЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ» 

 

Переднє слово кандидата педагогічних наук, доцента, керівника 

навчально-наукового центру Упатової І. П. 
 

Звучить пісня «Учитель» і демонструється колаж, створений 

за результатами педагогічної практики студентів 311ш групи факультету 

початкової освіти. 
 

Оголошення тем, мети засідання круглого столу 

Доповідь Упатової І. П. за темою «Методична підготовка молодого 

вчителя в історії педагогічної думки». 

 

Перебіг круглого столу 
 

Питання до учасників круглого столу 

І. Які професійні сподівання майбутнього учителя? 

Виступ Щербань Оксани Анатоліївни, студентки 411ш групи Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради, члена вченої ради академії, члена профспілкового комітету. 
 

ІІ. Які сподівання сучасних закладів освіти щодо молодого педагога? 

Як утримати молодого вчителя в школі? 

Виступ Редько Ольги Сергіївни, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської 

ради за темою «Система роботи сучасної школи з молодими вчителями» 

ІІІ. Які існують проблеми у молодого педагога в сучасній школі? 

Як адаптуватися молодому учителю до роботи у школі? 
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Виступ Свистун Світлани Василівни, завідувача методичного центру 

Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради 

за темою «Молодий учитель: проблеми та адаптація». 
 

ІV. Як підвищувати свою професійну майстерність? 

Виступ Сипченко Олена Іванівна, методиста Управління освіти 

адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради за темою 

«Удосконалення професійної майстерності молодого учителя». 
 

V. Чи легко бути молодим учителем? Які висуваються вимоги до 

професійної діяльності молодого учителя. 

Виступ Сіраш Валентини Василівни, вчителя математики та інформатики 

Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №143 Харківської міської 

ради, випускниці КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР за 

темою «Педагогічний досвід молодого учителя». 
 

VI. Інноваційна педагогічна діяльність молодого вчителя – це модель 

професійного його становлення», як працюється молодому вчителю після 

участі у професійному конкурсі? 

Виступ Савицькоої Лариси Ігорівни, вчитея початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи № 70 Харківської міської ради, випускниці 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР за темою «Педагогічне 

зростання молодого вчителя». 

 

ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ 

Метод «Мікрофон». Справжній педагог повинен працювати на майбутнє! 

Молодий учитель – це талановита, неординарна, багатогранна особистість, яка 

може повести за собою дітей, зацікавити їх навчанням, тому …  
 

 

Підбиття підсумків засідання круглого столу. Методична рефлексія. 
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МОДИФІКАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДИСЦИПЛІН 
 

Модифікація теоретичної та практичної складової дисципліни 

«Педагогіка» 

Тема Форма 

навчання 

Комп’ютер як сучасний могутній і гнучкий засіб навчання школярів. 

Лекція 

Система контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 

Підготовка вчителя до уроку, аналіз уроку 

Неуспішність учнів та шляхи її подолання 

Проблема навчання обдарованих дітей 

Стилі педагогічної діяльності вчителя 

Проблеми молодого вчителя 

Самоосвітня діяльність вчителя 

Інноваційна діяльність вчителя і закладів освіти 

Моделі навчання: традиційна, активна, інтерактивна 

Дидактика сучасного уроку 

Педагогічна система Я. Коменського 

Семінар 

В. Сухомлинський про майстерність учителя 

Проблеми диференціації шкільного навчання 

Урок як діалогічна взаємодія. Стратегії та прийоми педагогічної 

взаємодії 

Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості 

педагога початкової школи 

Вивчення передового досвіду вчителів – шлях до педагогічної 

майстерності і творчості» 

Книга В. Сухомлинського «Сто порад учителеві» 

Педагогічна техніка. Техніка уроку 

А. Макаренко. Книга для батьків 

Школи альтернативного типу: новий зміст і технології навчання 

В. Сухомлинський «Розмова з молодим директором школи» 

Актуальні проблеми управління науково-методичною роботою 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України», його мета, етапи, 

результат і значення 

Моделювання науково-методичної роботи школи відповідно 

до науково-методичної педагогічної проблеми 

Практична 

робота 

Методи та форми проведення педагогічних рад 

Методика підготовки й проведення педагогічної ради  

Розробка педагогічного проекту для загальноосвітнього навчального 

закладу за темою «Робота з батьками» 

Розробка педагогічного проекту для загальноосвітнього навчального 

закладу 

http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/3068_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.doc


506 

Продовження додатку М 

Модифікація теоретичної та практичної складової дисциплін  

«Онови педагогічної майстерності» 

Тема Форма 

навчання 

Майстерність організації різних видів і форм учнівського 

рефлексії 

Лекція 

Самоосвітня діяльність педагога 

Техніка використання методу «Портфоліо» у професійному 

розвитку педагога 

Рефлексивна культура педагога. Види й форми педагогічної 

рефлексії  

Майстерність педагога в організації та проведенні різних 

форм виховної роботи 

Творчий урок як спосіб реалізації методичного потенціалу 

вчителя, формування його методичної майстерності 

Проблеми педагогічної майстерності за твором 

А. С. Макаренка «Деякі висновки з мого педагогічного 

досвіду» 
Семінар Майстерність учителя в активізації навчально-виховного 

процесу 

Методика формування критичного мислення в учнів 

Конкурс педагогічної майстерності 

Практична 

робота 

Порівняльна характеристика Мері Поппінс і Міс Ендрю 

як педагогів  з метою створення іміджу педагога-вихователя  

Урок як діалогічна взаємодія. Стратегії та прийоми 

педагогічної взаємодії 

Методичні прийоми організації діяльнісного підходу 

до навчання 

Тренінгові технології з формування адекватної самооцінки 

фахівця 

Рефлексивний аналіз власної діяльності 



 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 

 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 


