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АНОТАЦІЯ

Звєрєва Н.Л. Формування педагогічної комунікативної компетентності 

майбутніх  учителів  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і  методика професійної освіти».  – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

МОН України. – Харків, 2021.

Дисертаційна  робота  є  теоретико-експериментальним  дослідженням 

проблеми  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  в 

майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки.

Реформування освітньої галузі України висунуло низку нових вимог 

до підготовки сучасного вчителя. Цілком зрозуміло, що це викликало якісно 

нові зміни у процесі підготовки вчителів початкової школи, оскільки саме 

вони першими підійшли до реалізації Концепції «Нова українська школа» та 

Державного стандарту початкової освіти. Одним із пріоритетних напрямів 

підготовки став комунікативно-професійний, бо реалії життя вимагають від 

фахівців  початкової  ланки  освіти  реалізації  конструктивних  моделей 

комунікації  між  всіма  учасниками  освітнього  процесу,  парадигми 

педагогіки партнерства,  інноваційних інтерактивних технологій і  методик 

навчання.  Між  тим  питання  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутніх учителів початкових класів не витрачають свої 

актуальності  в  останні  десятиліття,  оскільки  постійно  з’являються  нові 

аспекти дослідження означеної проблематики. 

Різні  аспекти формування комунікативної  компетентності  майбутніх 

фахівців достатньо широко висвітлені  в  працях Ф. Бацевича,  Н. Волкової, 

І. Вихованця,  Ю. Ємельянова,  С. Єрмоленко,  В. Захарова,  І. Зимньої, 

Н. Кузьміної,  А. Коваль,  Т. Космеди,  К. Слесик,  С. Петрушина, 

Л. Петровської,  Є. Прозорова,  О. Сидоренка,  В. Семиченко,  Л. Ткаченко, 
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Л. Філатової та інших. Теорії компетентнісного підходу присвячені розвідки 

таких  науковців,  як  І. Бех,  Н. Бібік,  І. Єрмаков,  А.  Маркова,  О.  Пометун; 

сучасної  лінгводидактики  з  проблеми  розвитку  комунікативної 

компетентності – З. Бакум, А. Богуш, Н. Голуб, М. Пентилюк та інші.

Ґрунтовні  дослідження  в  цій  галузі  здійснили  й  представники 

зарубіжних  наукових  шкіл:  Л. Бахман,  М. Кенел  В. Купах,  А. Палмер, 

М. Свейнта, Б. Шпітсберг та інші. 

Постійно з’являються нові напрями досліджень комунікації, а значить 

розширюється коло питань, які потребують уточнень або нових підходів до 

вирішення  вже  дослідженого.  Організація  навчального  процесу  закладів 

вищої  освіти  не  реалізовує  повною  мірою  можливості  дисциплін 

професійної  та  практичної  підготовки  щодо  формування  високого  рівня 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя. 

Перспективним  видається  реалізація  професійно  зорієнтованих  блоків 

дисциплін  вільного  вибору,  що  сприяють  формуванню  загальних  та 

фахових компетентностей, розробка моделей їхньої реалізації, нові підходи 

щодо планування та організації освітнього процесу у ЗВО.

Необхідність  постійного  вдосконалення  рівня  педагогічної 

компетентності  майбутніх  фахівців  визначає  актуальність  дослідження: 

«Формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутніх 

учителів початкових класів у процесі фахової підготовки».

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел.

У  вступі  визначено  об’єкт  і  предмет  дослідження,  сформульовано 

мету,  гіпотезу,  обґрунтовано  актуальність,  наукову  новизну  та  практичне 

значення  дослідження,  висвітлено  методи  дослідження,  що  будуть 

використовуватися в роботі.

Перший розділ дисертації розкриває теоретичні питання. На підставі 

аналізу  наукової  літератури  з’ясовано  основні  підходи  до  визначення 

комунікативної  компетенції  та  особливості  її  вияву  в  педагогічній 
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діяльності.  Проаналізовано  Професійний  стандарт  «Вчитель  початкових 

класів  закладу  загальної  середньої  освіти»,  що  дало  змогу  визначити 

специфіку  фахової  підготовки  та  виявити  суперечності  щодо  потенційно 

закладеного  рівня  сформованості  комунікативної  компетентності  та 

реальних  даних.  Обґрунтовано  навчальну  технологію  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності,  що  передбачала  поетапну 

реалізацію  взаємопов’язаних  блоків:  мотиваційного,  когнітивно-

процесуального, аналітичного. 

У  другому  розділі  описано  хід  експериментальної  роботи  та 

реалізацію  технології  у  процесі  безпосередньої  підготовки  майбутніх 

учителів. Для перевірки гіпотези дослідження впродовж 2017-2020 рр. було 

проведено  педагогічний  експеримент  на  базі  Харківського  національного 

педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди,  Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який 

містив  констатувальний,  формувальний  і  підсумковий  етапи  науково-

педагогічного пошуку. 

У  педагогічному  експерименті  брали  участь  485  здобувачів  освіти 

першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (спеціальності  013  – 

Початкова освіта) факультету початкового навчання, 243 з яких увійшли до 

контрольної (КГ) та 242 – до експериментальної (ЕГ) групи.

Ми усвідомлювали, що план підготовки бакалаврів насичений і важко 

буде впровадити спецкурс, тому було розроблено програму з тем, які легко 

інтегрувалися  в  такі  предмети:  «Педагогічна  майстерність»,  «Академічна 

риторика», «Методика викладання». Такий підхід дав змогу відстежити не 

лише  показники  рівнів  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності,  а  й  предметних  компетенцій,  полікультурної,  загально 

професійної.  Узявши  за  основу  системний  підхід  в  моделюванні  за 

О. Березюк,  створюємо  концептуальну  модель  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки. Мета такої моделі – зобразити цілісний процес 
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формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі фахової підготовкита охарактеризувати 

сутнісні  зв’язки  між  складниками  педагогічних  систем:  навчальна 

інформація, способи педагогічної комунікації, студент та педагог. Значення 

моделі  в  тому,  що  під  час  вивчення  фахових  дисциплін  для  майбутніх 

учителів  початкових  класів  формуються:  освітнє  середовище,  у  якому 

набувають значення комунікаційні та педагогічні здібності, простежується 

розвиток  психолого-педагогічного  мислення,  процес  набуття  нових  знань 

набуває активного проходження [30].

Безумовно,  що  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки відбувається поступово та впродовж усього періоду навчання у 

закладах  вищої  освіти,  у  яких  реалізується  розроблена  модель,  а  процес 

фахової підготовки характеризується педагогічною діяльністю.

Системоутворювальним  чинником  цієї  моделі  є  потреба  в 

конкурентоспроможності  та  професійній  компетентності  майбутніх 

учителів  початкових  класів.  Розроблена  модель  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі  фахової  підготовки  створюють  систему,  у  якій  комунікативна 

компетентність  корелює  з  іншими  професійними  компетентностями  та  з 

дидактичними принципами й методами її реалізації.

Теоретична модель сформована на основі аналітичної роботи, зокрема 

вирішення таких завдань:

- концептуальні  умови,  які  забезпечують  теоретичне  вирішення 

поставлених питань;

- зміст  і  структура  компетентностей,  що  корелюють  з 

педагогічною  комунікативною  компетентністю  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки;

- структурно-функціональні  компоненти  педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів;
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- зміст  і  структура  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів;

- теоретичні  основи  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.

Методологічний  рівень  розв’язання  проблеми  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки  передбачав  її  аналіз  у 

контексті  загальноприйнятих наукових підходів:  діяльнісного,  системного 

(синергетичного),  комплексного,  культурологічного,  особистісно 

орієнтованого, акмеологічного та компетентнісного. 

Ми  спробували  вивчити  закономірності  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів 

шляхом  уточнення  змісту  навчальної  діяльності  студентів,  а  також 

виокремили  особливості  педагогічної  діяльності  викладача,  що 

забезпечують  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки.

Таким  чином,  у  процесі  виконання  завдань  дослідження  повністю 

підтверджено гіпотезу та виконано завдання дослідження.

Ключові  слова:  формування,  комунікація,  спілкування,  майбутні 

вчителі, комунікативна компетентність, початкові класи, гуманітарні науки, 

методи  навчання,  професійна  діяльність,  професійні  знання,  освітній 

процес. 
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SUMMARY

Zvierieva N.L.  Formation of pedagogical  communicative competence 

of future primary school teachers in the process of professional training  – 

Qualifying scientific work on the manuscript.

Thesis  for  the  degree  of  Candidate  of  Pedagogical  Sciences,  specialty 

13.00.04 –  Theory  and Methods  of  Professional  education.  –  H. S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, The Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kharkiv, 2021. 

The thesis work is a theoretical and experimental study of the problem of 

formation of  pedagogical-communicative  competence  of  future primary school 

teachers in the process of professional training.
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This thesis work has the analysis of the professional standard of primary 

school teachers’ training, which enables to determine the specifics of professional 

training  and  to  identify  contradictions  regarding  the  potentially  laid  level  of  

formation  of  communicative  competence  and  actual  data.  The  technology  of 

formation  of  pedagogical  communicative  competence  is  substantiated,  which 

provided for the phase-byphase realization of interrelated stages: target-oriented, 

theoretical-procedural and evaluation-effective; the criteria, indicators, levels of 

formation of communicative competence of future primary school teachers in the 

process  of  professional  training are specified;  priority forms of classroom and 

extracurricular  work  that  contribute  to  the  development  of  communicative 

competence  are  identified;  the  potential  of  general  and  professional  training 

disciplines  in  the  process  of  formation  of  pedagogical  communicative 

competence of primary school teachers is stated.

With the purpose of formation of pedagogical communicative competence 

of  the future  primary school  teacher,  the technology was substantiated  on the 

following levels: theoretical (visual characteristics of technology – organizational 

forms  of  education,  methods,  tools,  principles  and  pedagogical  approaches);  

empirical (formation of tasks and goals of technology, observation and analysis  

of current conditions in the educational process of higher education institutions);  

experimental  (identification of simulation observations through the adoption of 

technology); resulting (evaluation and level of technology performance).

The structuring of the phased implementation of technology is summarized 

into  the  algorithm:  analysis  of  the  technology  purpose;  development  of  the 

pedagogical technology scheme; selection of diagnostic methods; elaboration of 

educational programs and guaranteeing of conditions of technology introduction; 

implementation  of  technology  in  the  educational  process  of  higher  education 

institutions; determining the effectiveness of technology in practice; presentation 

of technology and its scientific reflection.

In the course of the research, the regularities of formation of pedagogical  

communicative competence of the future primary school teacher by specifying 
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the content of students' educational activity were studied by clarifying the content  

of  educational  activities  of  students,  and  also  the  features  of  pedagogical 

activities  of  the  teacher  which  ensuring  the  formation  of  pedagogical 

communicative competence of the future primary school teacher in the process of  

professional training, were pointed out.

In  the  result  of  control  diagnostics,  the  efficiency  of  theoretically 

substantiated technology is proved, which is testified by the positive dynamics of  

the  formation  of  pedagogical  communicative  competence  in  the  professional 

training of primary school teachers. At this stage, students compile a language 

portfolio  that  demonstrates  fluency  in  languages  and  various  types  of 

communicative  interaction  in  the  educational  process  (explanation,  narration, 

dialogue, polylogue, language hands-on training).

The study does not cover all aspects of the outlined problem. The obtained 

theoretical and practical results form the core of its further study in the course of  

development  of  educational  and  methodical  support  of  the  advanced  training 

process  of  teachers  to  the  formation  and  development  of  pedagogical  

communicative competence for the future primary school teachers; carrying out a 

thorough analysis of foreign experience in the formation of future primary school  

teachers' readiness for the development of life-creating potential in the process of  

studying the humanities.

Key  words:  formation,  communication,  interaction,  future  teachers, 

communicative  competence,  primary  classes,  humanities,  teaching  methods, 

professional activity, professional knowledge, educational process.
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ВСТУП

Актуальність і  доцільність теми дослідження.  Динаміка  розвитку 

сучасного  суспільства  висуває  нові  вимоги  до  освітніх  технологій 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Відповідно 

до  цих  вимог  сучасний  учитель  початкових  класів  має  володіти 

професійною комунікативною компетентністю, яка є важливим складником 

формування  його  фахового  рівня.  Педагогічна  комунікативна 

компетентність  передбачає  володіння  навичками  спілкування  у 

професійному  середовищі,  уміння  створювати  та  інтерпретувати  значущі 

для  педагогічної  діяльності  висловлювання,  нормами  мовленнєвої 

поведінки,  знання  законів  сучасної  комунікації  для  успішного  вирішення 

різноманітних  навчально-методичних  і  виховних  завдань.  Особливого 

значення  така  компетентність  набуває  в  діяльності  вчителя  початкових 

класів,  який  закладає  підґрунтя  для  подальшого  інтелектуального  та 

духовного  зростання  учня.  На  державному  рівні  це  засвідчено  в  Законі 

України «Про освіту» (2017),  Концепції  «Нова українська школа» (2016), 

Державному  стандарті  початкової  освіти  (2018),  Професійному  стандарті 

«Вчитель  початкових  класів  закладу  загальної  середньої  освіти»  (2020), 

нормативних  документах.  Зміна  загального  спрямування  освітньої 

підготовки  молодшого  школяра  вимагає  змін  і  в  підготовці  майбутнього 

вчителя  початкової  школи.  У  процесі  професійної  підготовки  студентів 

орієнтують на використання ефективних форм, методів і засобів навчання, 

необхідних  для  реалізації  компетентнісного  підходу  в  початковій  школі. 

Між тим цей процес неможливий без стійкої педагогічної  комунікативної 

компетентності самого вчителя.

Різні  аспекти формування комунікативної  компетентності  майбутніх 

фахівців  достатньо  широко  висвітлені  в  працях  Н. Волкової, 

Ю. Ємельянова,  В. Захарова,  І. Зимньої,  Н. Кузьміної,  К. Слесик, 

С. Петрушина,  Л. Петровської,  Є. Прозорова,  О. Сидоренка,  В. Семиченко, 
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Л. Ткаченко,  Л. Філатової  та  інших.  Ґрунтовні  дослідження  в  цій  галузі 

здійснили й представники зарубіжних наукових шкіл:, Л. Бахман, М. Кенел 

В. Купах,  А. Палмер,  М. Свейнта,  Б. Шпітсберг  та  інші.  Однак  постійно 

з’являються нові напрями досліджень комунікації, а значить розширюється 

коло питань, які потребують уточнень або нових підходів до вирішення вже 

дослідженого.  Організація  навчального  процесу  закладів  вищої  освіти  не 

реалізовує повною мірою можливості дисциплін професійної та практичної 

підготовки щодо формування високого  рівня педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього  вчителя.  На  основі  аналізу  теоретичних 

напрацювань  науковців,  досвіду  педагогів-практиків  виявлено  низку 

суперечностей,  що  підтверджують  необхідність  цілеспрямованого 

формування  в  учителя  початкової  школи  педагогічної  комунікативної 

компетентності, зокрема між:

- потребою  вдосконалення  якості  професійної  підготовки 

майбутніх  учителів  початкових  класів  відповідно  до  вимог  сучасного 

суспільства  і  недостатнім  рівнем  фахової  підготовки  випускників 

педагогічних вишів;

- необхідністю  вдосконалення  педагогічної  комунікативної 

компетентності вчителя початкових класів згідно із вимогами сьогодення та 

наявним її рівнем;

- інтенсивним  розвитком  сучасної  комунікації  та  недостатнім 

використанням учителями її дидактичного потенціалу в практиці навчання 

й виховання в початковій школі;

- наявністю  значної  кількості  теоретичних  праць  з  проблем 

педагогічної комунікації та відсутністю системних науково обґрунтованих 

технологій  формування  педагогічної  комунікативної  компетенції  у 

майбутніх учителів початкових класів.

Отже,  актуальність  проблеми,  її  соціальна  значущість,  необхідність 

подолання  виявлених  суперечностей  зумовили  вибір  теми  дисертаційної 

роботи  «Формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 
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майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки».

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

Дисертацію виконано як складову частину комплексної програми науково-

дослідної  роботи  кафедри  початкової  і  професійної  освіти  «Сучасні 

освітньо-виховні технології в підготовці учителів» (ДР № 0111U008876) та 

корелює  з  комплексною  темою  кафедри  «Інноваційні  технології  в 

підготовці  фахівців  різних  галузей»  (0120U104987)  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Тему  дослідження  затверджено  вченою  радою  Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол 

№1  від  01.03.2013)  та  узгоджено  Міжвідомчою  радою  з  координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки і психології Національної академії  

педагогічних наук України (протокол №3 від 26.03.2013 р.). 

Мета  дослідження полягає  у  виявленні  впливу  теоретично 

обґрунтованої  та  експериментально  перевіреної  технології  на 

сформованість  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутніх 

учителів початкових класів у процесі фахової підготовки. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

1. На  підставі  аналізу  наукової  літератури  розкрити  суть  поняття 

«педагогічна комунікативна компетентність фахівця»;

2. Уточнити  зміст  і  структуру  поняття  «педагогічна  комунікативна 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів»;

3. Основуючись  на  аналізі  специфічних  властивостей  системи 

педагогічної освіти України розкрити особливості формування  педагогічної  

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  в  процесі  фахової 

підготовки;

4. Науково  обґрунтувати,  розробити  й  експериментально  перевірити 

технологію  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки.

Об’єкт дослідження – підготовка вчителів початкових класів.
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Предмет  дослідження –  технологія  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутніх  учителів  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

Гіпотеза  дослідження ґрунтується  на  припущенні  про  те,  що 

формування педагогічної комунікативної компетентності у процесі фахової 

підготовки значно покращиться,  якщо побудувати його на основі науково 

обґрунтованої  технології,  що  базується  на  компетентнісному  та 

особистісно-діяльнісному  підходах  та  передбачає  поетапне  формування 

комунікативно значущих мотивів, знань, умінь, ціннісних зразків поведінки, 

орієнтованих  на  задоволення  потреб  організації  ефективного  освітнього 

середовища в початковій школі.

Відповідно до визначених завдань і для перевірки висунутої гіпотези 

використано такі методи: 

- теоретичні:  вивчення,  аналіз  та  узагальнення  філософської, 

психолого-педагогічної  та  методичної  літератури,  опис  процесу 

дослідження та узагальнення результатів експерименту; 

- емпіричні:  психолого-педагогічні  діагностичні  методи 

(анкетування  викладачів,  учителів,  студентів,  тестування,  бесіди, 

опитування),  обсерваційні  методи  (спостереження,  самоспостереження, 

ранжирування),  що сприяли вивченню стану  проблеми в практиці;  аналіз 

продуктів  діяльності  (монографічне  дослідження  навчально-пізнавальної 

діяльності  студентів  і  молодших  школярів)  допоміг  відстежити 

взаємозалежність  між  сформованістю  позитивної  навчальної  мотивації 

учнів  і  особистісними  якостями  майбутнього  учителя;  експериментальні 

(діагностичний,  констатувальний,  формувальний експеримент)  дали змогу 

перевірити припущення, сформульоване в гіпотезі;

- методи  кількісного  та  якісного  аналізу емпіричних  даних  з 

метою  зіставлення  та  узагальнення  результатів  експериментального 

дослідження.

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 
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полягає в тому, що: 

-  уперше  обґрунтовано та  експериментально  перевірено  технологію 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  та  етапи  її 

реалізації  (цільовий,  теоретико-процесуальний  та  оцінно-результативний). 

Технологія  забезпечує  досягнення  поставленої  мети  –  формування 

педагогічної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів  і  цілісність  поетапного  процесу  її  формування:  доцільне 

використання форм, методів,  засобів та розкриття компонентів,  критеріїв, 

показників  і  рівнів  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності; 

-  уточнено зміст  та  конкретизовано  структуру  ключового  поняття 

«формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутніх 

учителів  початкових  класів»  через  виокремлення  ціле-мотиваційного, 

змістовно-оперативного,  емоційно-вольового  та  оцінного  компонентів, 

відповідних  критеріїв  (спонукальний,  мотиваційний,  когнітивний, 

особистісний)  і  показників  та  рівнів  (низький,  середній,  високий) 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутніх 

учителів початкових класів.

-  удосконалено зміст  відповідних  навчальних  дисциплін,  методи 

активного  і  проблемного  навчання:  дискусії,  моделювання  ситуацій, 

дидактичні  ігри;  самостійна  та  групова  робота:  опрацювання  літератури, 

робота з вебресурсами; організаційні форми: практичні заняття, самостійна 

робота,  тренінги,  колоквіуми,  диспути;  засоби:  тематичні  практикуми, 

матеріали  та  ресурси  інформаційного  середовища.  Подальшого  розвитку 

набули теоретичні та методичні аспекти розвою педагогічної комунікації.

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

технологія  формування педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутніх  учителів  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки 

пройшла  експериментальну  перевірку. В  освітній  процес  підготовки 

майбутніх  учителів  початкових  класів  упроваджено  авторську  програму 
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дисципліни  за  вибором  «Комунікативно-мовленнєва  компетентність 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  як  інструмент  вирішення 

педагогічних завдань».

Положення,  висновки  й  рекомендації,  розроблені  на  основі 

узагальнення дослідницьких матеріалів, упроваджено в процес професійної 

підготовки  майбутніх  учителів початкових  класів  Харківського 

національного  педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди  (довідка 

про  впровадження  №01/10-61  від  17.01.2019 р.),  Тернопільського 

національного  педагогічного  університету  імені  Володимира  Гнатюка 

(довідка про впровадження №404-33/03 від 26.03.2019 р.).

Матеріали  дослідження  можуть  використовуватися  в  професійній 

підготовці  майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої  освіти 

для  оновлення  змісту  лекційних  і  практичних  занять;  в  організації 

педагогічної практики; у процесі написання курсових і магістерських робіт; 

у  розробці  освітніх  та  навчальних  програм;  у  створенні  навчальних 

посібників;  у  системі  післядипломної  освіти  та  підвищення  кваліфікації 

учителів початкової школи. 

Апробація  результатів  дослідження. Основні  положення  й 

результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри початкової і 

професійної освіти;  лабораторії інноваційних технологій початкової освіти 

Харківського  національного  педагогічного  університету  імені 

Г.С. Сковороди (2015 – 2020 рр.)

Основні положення і результати дослідження дістали оприлюднення 

на наукових конференціях різних рівнів: 

- міжнародних:  «Проблеми  та  перспективи  розвитку  педагогічних  і 

психологічних  наук»  (Київ, 2013);  «Актуальні  питання  педагогіки  та 

психології:  наукові  дискусії»  (Львів, 2013);  «Ключові  питання  наукових 

досліджень  у  сфері  педагогіки  та  психології  у  XXІ  ст.»  (Львів, 2013); 

«Освіта  в  констеляціях  постсучасності»  (Харків, 2017);  «Актуальні 

проблеми  реформування  системи  виховання  та  освіти  в  Україні» 
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(Львів, 2018); «Key Issues of Education and Sciences:  Development Prospects 

for Ukraine and Poland» (Stalowa Wola, 2018); 

- всеукраїнських:  «День  науки –  2013»  (Харків, 2013);  «Наукові 

досягнення,  відкриття  та  шляхи  розвитку  педагогічної  науки» 

(Запоріжжя, 2018).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 14 одноосібних 

публікаціях, серед яких: 5 статей у фахових виданнях України, 1 публікація 

в  зарубіжноу  виданні,  8  –  у  матеріалах  і  тезах  науково-практичних 

конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, два розділи, 

висновки  до  розділів,  висновки,  список  використаних  джерел  (287 

найменування, із них 6 – іноземною мовою) і 7 додатків (на 18 сторінках).  

Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки, з них основного тексту 

– 162 сторінки. Робота містить 9 таблиць (на 9 сторінках) й 6 рисунків.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

1.1.  Педагогічна  комунікативна  компетентність  учителя 

початкових класів як психолого-педагогічна проблема

Проблемою  формування  мислення  й  мовлення  науковці  стали 

займатися більше століття тому. «Становлення вищих рівнів комунікативної 

компетентності  педагогів  сучасні  дослідники  пов’язують  зі  способами 

розумової  діяльності  суб’єкта,  з  одного  боку,  і  можливостями  його 

соціальної реалізації у світі постійних технологічних і суспільно-політичних 

змін, із другого. У всі часи й у всіх народів учнів виховувало те шкільне 

соціальне  середовище,  яке  організовується  для  кожної  окремої  дитини» 

[65, с. 173].

Проблемі  поняття  «мовна  особистість»  приділяли  увагу  багато 

вчених: О. Бистрова, Л. Виготський, В. Давидов, Ю. Караулов, О. Леонтьєв, 

А. Петровський,  О. Пузанкова,  О. Текучев,  І. Якиманська,  та  інші  Так, 

Ю. Караулов  стверджує,  що  «мовна  особистість»  виявляється  рівнями 

організації  структури її  діяльності,  у  зв’язку  з  чим у  практиці  шкільного 

навчання  завданню  комунікативної  компетентності  відводиться  особливе 

місце.

Успішне оволодіння професією вчителя початкових класів неможливе 

без оволодіння культурою мови й культурою спілкування.  Комунікативна 

культура вчителя,  заснована на мовній культурі,  визначає  потенціал  усієї  

системи  освіти,  а  також  уплив  на  розвиток  особистості  учня.  Зміст 

професійної діяльності педагога висуває до нього низку специфічних вимог, 

які  змушують розвивати  певні  особистісні  якості  як  професійно значущі, 
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необхідні  й  обов’язкові.  Сьогодні  проблема  оволодіння  вільним,  справді 

культурним  словом  є  особливо  актуальною  і  важливою  «для  тих,  хто 

користується словом як основним інструментом своєї професії, насамперед 

для педагогів, чия мова не тільки головне знаряддя професійної діяльності,  

а  й  зразок,  який  свідомо  чи  несвідомо  засвоюється,  завжди  тієї  чи  тією 

мірою сприймається учнями й поширюється» [272, с. 29].

Значення реальної щоденної практики мовної діяльності педагога під 

час оволодіння комунікативно-мовною компетентністю важко переоцінити. 

Міжособистісні  взаємодії,  контакти широкого спектра (ділові,  професійні, 

міжособистісні),  вимагають  від  учителя  сучасної  школи  універсальної 

здатності  до  відтворення  маси  всіляких  висловлювань  –  і  в  усному,  і  в 

писемному  мовленні.  Особливої  значущості  сьогодні  набуває  навчання 

учнів  початкових  класів  усному  та  писемному  мовному  спілкуванню,  бо 

знижується  якість  національної  мовленнєвої  культури  в  засобах  масової 

інформації,  у  художній  літературі,  у  публіцистиці  й  повсякденному 

спілкуванні носіїв мови. 

Комунікативна спрямованість у процесі вивчення української мови не 

тільки  слугує  практичною  метою  –  формування  навичок  спілкування  і 

мовлення  школярів,  а  й  розвиває  загальну  освітню  культуру  особистості 

через  мову. Як  зазначає  Ф. Бацевич,  «…комунікація  людей  –  основа  їх 

свідомості,  пізнання, суспільного буття загалом. Людина не може існувати 

поза комунікацією, її  сутність значною мірою виявляється у спілкуванні  з 

подібними собі» [26, с. 30].

І. Купіна  розуміє  «комунікативну  компетентність  як 

міждисциплінарний феномен, у визначенні якого відсутня стандартизація» й 

наголошує,  що  «розмитість  кордонів  терміна  часом  призводить  до 

численних  дефініцій:  комунікативна  досконалість,  мовленнєва 

компетентність,  комунікативна  грамотність,  соціолінгвістична 

компетентність»  і  в  процесі  пошуку  шляхів  формування  комунікативної 

компетентності студентів на заняттях з «Української мови (за професійним 
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спілкуванням)  застосовує  «креативні  методи  навчання,  орієнтовані  на 

створення власних освітніх продуктів» [139, с. 122].

На  жаль,  значний  прогрес  у  царині  інформаційно-комунікативних 

технологій не ініціював механічного підвищення людської свідомості й не 

вплинув безпосередньо на розвиток мислення й мови. Організований процес 

із  розвитку  комунікативної  компетентності  гарантує  не  тільки  розвиток 

базових  особистісних  якостей  майбутнього  вчителя,  що  залежать  від 

мислення і мовлення особистості, але й розвиток якісних рівнів соціалізації 

людини,  тому  «…комунікативна  компетентність  перебуває  на  найвищому 

щаблі в ієрархії типів компетенції людини, оскільки поєднує в собі всі інші. З 

огляду на це, формування комунікативної компетентності є основною метою 

мовного навчання» [26, с. 126].

«Термінологійне поняття «комунікативна компетентність» психологи, 

лінгвісти,  педагоги,  лінгводидакти  визначають  багатоаспектно,  почасти  з 

різних позицій. Попри різноманітність визначень, усі дослідники суголосні в 

тому, що феномен «комунікативна компетентність» є складним поняттям, з-

поміж компонентів якого виокремлюють такі, як: здатність орієнтуватися у 

різноманітних ситуаціях спілкування; ефективно взаємодіяти з оточенням за 

постійної  зміни  психічних  станів,  міжособистісних  взаємин;  готовність  і 

вміння  контактувати  з  людьми;  знання,  уміння  й  навички  для 

конструктивного  спілкування;  внутрішні  засоби  регуляції  комунікативних 

дій» [20, с. 14].

У  сучасних  дослідженнях  комунікативної  компетентності  існує  два 

підходи:  теоретичний  і  практичний.  У  межах  теоретичного  підходу 

дослідники вивчають поняття комунікативної компетентності,  розробляють 

теоретичні концепції та моделі комунікативної компетентності, визначають її 

місце  та  роль  в  ефективному  спілкуванні  та  взаємодії.  Одні  автори 

розглядають комунікативну компетентність як окрему характеристику особи 

(І. Макаровська, О. Муравйова, Л. Петрівська, Е. Сидоренко, Л. Цвєткова), 

інші  –  як  частину  ширшого  поняття  (В.  Куніцина,  В.  Співак),  треті  –  як 
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частину  інших  видів  компетенцій,  і  як  окрему  характеристику  особи 

одночасно  (Ю.Жуков),  четверті  –  як  індивідуальну  якість  і  певний  стан 

свідомості групи людей (Ю. Ємельянов) [238].

Основними  завданнями  розвитку  мовлення  є  побудова  вільних, 

коректних,  доречних  і  логічних  усних  висловлювань,  а  також  уміння 

створювати  письмові  тексти  адекватних  стилів  і  жанрів,  цьому  повинен 

навчити  ЗВО.  Але  заклади  освіти  сьогодні  не  завжди  мають  варіативні 

цільові  освітні  програми,  що забезпечують високий результат  у  розвитку 

комунікативно-мовленнєвих умінь майбутнього вчителя, а також не завжди 

мають  методичні  та  науково-практичні  дослідження,  що  аналізують 

«відносини  між  думкою  і  словом»  [112, с. 99],  необхідні  сучасному 

педагогу, який забезпечує становлення нових генетичних рівнів мислення й 

мови.

Важливою категорією педагогічної  культури майбутнього вчителя  є 

комунікативно-мовленнєва  компетентність.  Джерелом  мотивації  до 

самостійної діяльності студента є поставлені цілі – тобто, образ можливого 

(як прообраз  того,  що здійсниться),  а  засобами можуть бути окремі  дії  в 

напрямі  проміжних  цілей  і  її  результатом  –  переживання  відносин,  що 

складаються  в  суб’єкта  зі  світом.  «Людина  поза  власною  волею  (мова 

«нав’язується»  їй  з  моменту  народження)  стає  носієм  фундаментального 

дисонансу  –  між  своєю  сутністю,  опосередкованою  мовою,  і  «істинним», 

«закритим»  від  неї  світом.  Вона  постає  як  глобальна  мова  й  екологічна 

катастрофа, оскільки є вільною від усього, крім своєї мови, тобто діяльності 

фундаментальної свідомості» [30, С. 158].

Отже,  комунікативно-мовленнєва  діяльність  учителя  початкових 

класів – є діяльність, заснована на педагогічній етиці, повазі й самоцінності 

дій, що має колективно-розподільний характер між суб’єктами взаємодії й 

спрямованістю  на  дітей  із  певною  метою  формування  комунікативних 

якостей,  необхідних  для  спілкування.  Однією  з  характеристик  учителя 

початкових класів є його професійна культура, необхідним складником якої 
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є  комунікативно-мовленнєва  компетентність.  Розвиток  професіоналізму  в 

майбутнього вчителя початкових класів відбувається,  зокрема й на основі 

комунікативно-мовленнєвих умінь.

Соціальне замовлення в галузі професійної педагогічної освіти диктує 

зростання міжкультурних, міжнаціональних контактів і всіляких соціальних 

узаємин:  сьогодні  суспільство  висуває  високі  вимоги  до  комунікативно-

мовних якостей учителя, які дозволяють йому бути конкурентоспроможним 

у нових політичних і соціально-економічних умовах – і в освіті, і на ринку 

праці, і в соціумі. Це стосується вчителя початкових класів, який, нарівні з  

умінням  орієнтуватися  в  інформаційному  просторі,  повинен  займатися 

самоосвітою,  поповнюючи  необхідні  знання,  володіти  навичками 

самопрезентації,  мобільністю,  умінням  вирішувати  нестандартні 

комунікативні завдання. «Учитель є організатором середовища, яке виховує 

й управляє не тільки пізнавальними процесами свого учня, а й основними 

важелями  соціальної  ситуації  його  розвитку.  В  основі  виховання  – 

цілеспрямованість  і  навмисне  вироблення  нових  форм  поведінки  й 

діяльності  учня,  що  визначає  планомірну  організацію  його  поетапного 

розвитку» [145, с. 23].

Використання  технічних  засобів  та  водночас  ускладнення 

організаційних  умов  призвели  до  необхідності  спеціального  вивчення 

закономірностей  опосередкування  інформації.  Поняття  «комунікація» 

виокремилося в самостійний об’єкт соціальних наук у зв’язку з розвитком 

технічних засобів передачі інформації в 20-х рр. XX ст. Розвитку наукової 

теорії комунікації сприяли й точні науки, їхні висновки, одиниці виміру, які  

дали змогу  розглянути  під  іншим кутом процес  розвитку  комунікативної 

культури вчителя.

На думку В. Кузнецової, комунікативно-мовленнєва компетентність – 

це категорія оцінна, що характеризує людину як суб’єкта певного соціуму в 

системі  суспільної  праці,  що  передбачає  глибоке  розуміння  суті 

комунікативних завдань, знання змісту теми спілкування, наявність досвіду 
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в  певній  галузі,  активне  його  використання,  уміння  вибирати 

комунікативно-мовленнєві  засоби  й  способи,  адекватні  конкретним 

обставинам місця й часу, почуття відповідальності за досягнуті результати; 

здатність  учитися  на  помилках і  вносити корективи  в  процес  досягнення 

комунікативних  цілей  [136, с. 11].  Комунікація,  як  соціальна  категорія,  є 

специфічною  формою  взаємодії  людей  у  процесі  їхньої  пізнавально-

трудової,  міжкультурної,  побутової  та  іншої  діяльності.  Із  цієї  причини 

засобом комунікації можна вважати різні її форми: вербальні (від verbalis – 

усний) і невербальні, в тому числі і сурдомова (від surdus – глухий), мова 

жестів німих людей. «Комунікація – акт спілкування, зв’язок між двома або 

більше  індивідами,  заснований  на  взаєморозумінні;  повідомлення 

інформації однією особою іншій або низці осіб. Комунікативний – те саме,  

що  й  комунікабельний.  Комунікабельний  –  схильний,  здатний  до 

спілкування,  установлення  контактів  і  зв’язків,  легко  встановлює  їх, 

товариський  [53, с. 33].  Термін  «комунікація»  тлумачиться  як  «шлях 

повідомлення,  спілкування»  [53, с. 45].  Поняття  «повідомлення»  й 

«комунікація»  не  розділяються  в  наукових  дослідженнях,  із  чим  можна 

погодитися. Разом із тим, згідно з аналізом наукової літератури, виявляється 

протиріччя  або  відсутність  єдності  в  розумінні  термінів  «спілкування»  й 

«комунікація».  «Комунікація – надзвичайно широке і  ємне поняття,  бо це 

усвідомлений й неусвідомлений зв’язок, передача й прийом інформації, що 

спостерігається всюди й завжди» [53, с. 67].

Прихильники  єдності  в  тлумаченні  вищеназваних  понять  – 

Л. Виготський, І. Зимня, І. Іванець, О. Коваленко, М. Курбатов, О. Леонтьєв, 

М. Лисіна,  М. Рудь,  С. Самигін  та  інші.  Відомі  автори  вважають,  що  не 

зовсім  правильно  зводити  процес  комунікації  до  передачі  кодованої 

інформації  від  суб’єкта  до  об’єкта.  На  їхню  думку,  комунікація  носить 

незмінно  діяльний,  діалогічний  характер,  що  притаманне  й  спілкуванню. 

Аналогічних  поглядів  дотримуються  авторитетні  зарубіжні  вчені,  а  саме 

К. Халл,  Т. Парсонс.  і  К. Черрі.  На  думку  Е. Халла,  «комунікацію  можна 
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розглядати як спілкування, узаємодію між людьми. К. Черрі відзначає, що 

комунікація  –  «це  загалом  соціальне  явище»,  «соціальне  спілкування»  з 

використанням численних систем зв’язку, вироблених людьми, серед яких 

головними, «безсумнівно, є людська мова й мова» [247].

Отже,  для виявлення сутності  комунікативно-мовної  компетентність 

педагога необхідний детальний аналіз поняття «спілкування».

У  вітчизняній  психології  має  місце  ідея  єдності  спілкування  й 

діяльності. Спостерігається стійка тенденція зв’язку поняття «спілкування» 

з  категорією  «діяльність».  Відомо,  що  традиція  розглядати  поняття 

«спілкування»  як  похідне  від  категорії  «діяльність»,  характерна  для 

вітчизняної  психологічної  школи.  У  дослідженнях  Б. Ананьєва, 

О. Леонтьєва  зазначено,  що  людина  –  суб’єкт  трьох  основних  видів 

діяльності: праці, пізнання, спілкування [11, с. 89 – 90]. Але характер цього 

зв’язку розуміють по-різному: іноді діяльність і спілкування розглядаються 

не  як  паралельно  існуючі  взаємопов’язані  процеси,  а  як  дві  сторони 

соціального буття людини, її  способу життя [12, с. 89].  В інших випадках 

спілкування розуміють як «певний вид діяльності: воно залучено в будь-яку 

діяльність,  є її  елементом, водночас саму діяльність можна розглядати як 

умову  спілкування»  [142,  с. 130].  Комунікацію  можна  тлумачити  як 

особливу діяльність. Спілкування як комунікативну діяльність характеризує 

низка  вчених:  Г. Андрєєва,  О. Леонтьєв,  М. Лисіна,  О. Радянський, 

І. Риданова та ін. На думку науковців, аспектами спілкування є:

Комунікативний (що містить обмін інформацією);

Інтерактивний (що передбачає організацію взаємодії);

Перцептивний  (що  відображає  процеси  сприйняття  і  формування 

образу  іншої  людини  й  встановлення  взаємодії).  Комунікація  в  процесі 

спілкування  передбачає,  що  педагог  і  учень  під  час  спільної  діяльності  

обмінюються  різними  уявленнями,  ідеями,  почуттями,  настроями  та  ін.,  

Тобто  інформація  не  просто  передається,  а  формується,  уточнюється, 

розвивається. «Комунікативна функція спілкування» між людьми має свою 
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специфіку. По-перше, спілкування – це не просто обмін або рух інформації. 

Тут ми маємо на увазі  відносини двох індивідів,  кожен із  яких виступає 

активним суб’єктом.  Схематично комунікація може бути представлена як 

інтерсуб’єктний  процес  (SS),  як  суб’єкт-суб’єктні  взаємини  активного 

обміну  інформацією,  у  процесі  якого  спільно  осягається  предмет 

спілкування.  По-друге,  обмін  інформацією  передбачає  взаємовплив 

суб’єктів, передбачає психологічний вплив на поведінку партнера з метою 

його  зміни.  По-третє,  комунікативний  уплив  можливий  лише  тоді,  коли 

суб’єкти мають єдиною або подібною системою кодування і  декодування 

(тобто говорять однією мовою), коли знаки та закріплені за ними значення 

відомі всім. По-четверте, для спілкування характерні комунікативні бар’єри, 

що носять соціальний або психологічний характер. З одного боку, це різне 

світовідчуття, світорозуміння, що породжує різну інтерпретацію одних і тих 

же  понять.  З  іншого  боку,  бар’єри  можуть  носити  чисто  психологічний 

характер  унаслідок  індивідуальних  особливостей  особистості, 

сором’язливість, скритність, недовіра, несумісність і т.п. [142, с. 12 – 15].

Педагогічна  комунікація  синхронно  реалізує  комунікативну, 

перцептивну  та  інтерактивну  функції,  використовуючи  при  цьому  всю 

сукупність  вербальних,  образотворчих,  символічних  і  кінетичних  засобів. 

«Педагогічне  спілкування  за  функціями  може  бути  контактне  й 

дистанційне,  інформаційне,  спонукальне,  координаційне,  що  встановлює 

відносини  взаємодії  всіх  суб’єктів  освітнього  процесу.  Воно 

характеризується  двоїстою спрямованістю,  поліінформативністю,  високим 

ступенем  репрезентативності.  Педагогічне  спілкування  утворює 

специфічний синтез усіх основних характеристик; що виражається в новому 

якісному  змісті  й  визначається  характером  взаємодії  суб’єктів  освітнього 

процесу»  [153,  с. 6  –  9].  Із  загальними  рисами,  властивими  всім  видам 

спілкування, педагогічне спілкування характеризується також цілою низкою 

специфічних рис, що визначаються особливостями тієї системи відносин, у 

якій знаходяться суб’єкти освітнього процесу або «педагогічної системи».
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Для визначення сутності  комунікативно-мовленнєвої  компетентності 

вчителя  початкових  класів  важливим  для  дослідження  виявляється 

розвивається в останні десятиліття уявлення про функціональну та рівневу 

організацію  спілкування  (Г. Андрєєва,  О. Бодальов,  А. Брудний, 

О. Леонтьєв,  Б. Ломов,  В. Панфілов  та  інші).  Ми  дали  аналіз  поняття 

«спілкування»  як  одного  з  вихідних  відповідно  до  терміну  «педагогічна 

комунікація».  Особливий  інтерес  представляють  положення,  висунуті 

О. Бондаревською.  Педагогічна  культура  є  сутнісною  характеристикою 

особистості  викладача  й  містить  такі  компоненти:  педагогічну  позицію й 

професійно-особистісні  якості;  високий  рівень  педагогічних  знань  і 

культуру професійного мислення; професійно-педагогічні вміння і творчий 

характер  педагогічної  діяльності;  культуру  поведінки,  спілкування, 

здатність особистості до саморегуляції [41, с. 45].

Учитель  початкових  класів,  професійно  володіє  комунікативно-

мовленнєвої компетентності, відрізняється умінням перетворювати в апарат 

педагогічного впливу свої емоції, голос (тон, сила, інтонація), мову, жест,  

міміку. Уміння управляти своїми психічними станами, педагогічно дієво й 

емоційно відкрито висловлювати своє ставлення до вихованців є одним із 

інструментів  професійної  техніки  викладача.  Виділення  комунікативно-

мовленнєвих  умінь  у  структурі  педагогічної  майстерності  є 

загальноприйнятим, про що свідчить аналіз різних позицій науковців. Для 

нашого  дослідження  становить  особливий  інтерес  така  позиція  вчених  – 

розглядати  комунікативно-мовленнєву  компетентність  як  складник 

педагогічної культури, що характеризується особистісною та професійною 

цінністю,  спрямованістю  на  інший  суб’єкт  педагогічного  процесу,  яка 

формується  у  всіх  видах  діяльності  й  спілкування.  Комунікативно-

мовленнєву  компетентність  учителя  початкових  класів  становлять 

складники:  мотиваційний  (потреба  вчителя-комунікатора  повідомити 

інформацію  учням  або  отримати  необхідну  «зворотну»  інформацію  як 

стимул  педагогічної  діяльності);  когнітивний  (знання  способів, 
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особливостей,  засобів,  здійснення  комунікативної  діяльності), 

функціональний (практичне володіння індивідуальним запасом вербальних і 

невербальних засобів для актуалізації різних функцій комунікації в процесі  

педагогічного  спілкування  з  дітьми),  мовленнєвої,  як  діяльнісний,  має 

прагматичний  характер  комунікації  (практичне  володіння  мовними  й 

мовленнєвими нормами-регулятивними кодами, що забезпечують адекватне 

сприйняття  й  реалізацію  смислової  й  оцінної  інформації,  уплив  на  дітей 

відповідно  до  комунікативної  установкою,  уміння  будувати  мовлення 

відповідно  до  норм  обраного  комунікативного  коду  й  правилами 

педагогічного  етикету,  комбінувати  комунікативні  засоби  у  зв’язку  зі 

зміною ситуативних умов спілкування). «Здійснюючи мовний вибір, кожен 

педагог  керується  певними  правилами,  яким  його  навчили  ...  Основне 

правило  вибору  полягає  в  розрізненні  «правильного»  і  «неправильного» 

[168, с. 71],  що  означає,  що  комунікативно-мовленнєва  компетентність 

педагога покликана бути регулятором спілкування, а способом регулювання 

спілкування педагога й учня є культурні традиції, звичаї, обряди, етичні та 

комунікативно-мовні  норми  професійної  діяльності  вчителя. 

Психологічною  умовою  розвитку  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  є  усвідомлення  вчителем  необхідності  підвищення  своєї 

загальної й мовної культури та ретельної організації комунікативних умов 

як  основи  розвитку,  виховання  й  навчання  нового  покоління.  «Динаміка 

розвитку  комунікативно-мовленнєвої  компетентності  вчителя  початкової 

школи  визначається  зміною  репродуктивного  виконання  дій  і  операцій 

творчості,  гармонізацією  та  ускладненням  мотиваційних,  когнітивних, 

діяльнісних компонентів педагогічної  діяльності.  У зв’язку зі  збільшеною 

значущістю  комунікативно-мовленнєвої  компетентності  (компетенція  – 

коло питань, у яких людина добре обізнана, володіє знаннями й досвідом у 

цій  галузі)  майбутнього  вчителя  в  системі  вищої  освіти  спостерігається 

тенденція  до  посилення  традиційного  дидактичного  принципу 

індивідуального підходу» [172, с. 15 – 17].
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Комунікативно-мовленнєва компетентність учителя початкових класів 

(КМК)  є  синтезом  узаємопов’язаних  якостей  особистості  (а  саме:  знань, 

умінь, навичок, способів організації комунікативної діяльності), необхідних 

для  якісного  та  ефективного  спілкування  з  учнями;  це  володіння 

комунікативно-мовної  компетентністю, яка  містить  особистісне  ставлення 

до  неї  й  предмету  комунікативної  діяльності  [241, с. 58  –  64]. 

Результативному  розвитку  в  учителя  початкових  класів  комунікативно-

мовленнєвої компетентності сприяє володіння високим рівнем і загальною 

культурою – володіння моральними якостями, основами життя особистості, 

а також окремих народів, сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій,  

способами організації робочого й вільного часу, усвідомленням ролі науки 

й релігії в житті людини, їхній уплив на світ і т.п. [167, с. 10].

Комунікативно-мовленнєва  компетентність  сучасного  вчителя 

початкових  класів  характеризується  інтегрованим  поєднанням  знань, 

здібностей і установок, оптимальних для виконання трудової діяльності  в 

сучасній  педагогічній  галузі;  здатністю  діяти  ефективно  в  широкому 

форматі комунікативних контекстів із високим ступенем саморегулювання, 

рефлексії,  самооцінки; швидкої,  гнучкої й адаптивної реакції  на динаміку 

обставин і середовища [184, с. 39 – 42].

Студенти педагогічного  ЗВО мають змогу  брати участь  у  творчому 

процесі створення самостійних планів, схем, модулів, що утворюють моделі 

мовної  системи,  відповідно  до  комунікативного  завдання.  Усі  види 

діяльності  студента  взаємопов’язані  та  взаємозумовлені,  тобто  складають 

цілісну систему навчання й розвитку мовної особистості.  Так,  наприклад, 

навчальні заняття з риторики на 4 курсі розраховані на базову підготовку з 

української  мови (від  фонетики до синтаксису  складного речення),  теорії 

літератури,  методики  навчання  літературному  читанню,  виразному 

читанню; тому головною метою цих занять є моделювання різних мовних 

ситуацій і подій, у яких використаний лінгвістичний потенціал. Це ще раз 

доводить  правомочність  використання  терміну  комунікативно-мовленнєва 
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компетентність  учителя  початкових  класів,  складниками  якої  є  «мовна 

компетентність,  предметна  компетентність,  лінгвістична  компетентність  і 

прагматична компетентність» [213, с. 34].

Отже,  комунікативно-мовленнєва  компетентність  –  це  суттєвий 

складник  професійної  культури,  що  передбачає  здатність  ефективно  й 

доцільно  вибудовувати  мовну  поведінку  вчителя  в  різних  ситуаціях 

професійного  спілкування.  Для  з’ясування  сутності  та  змісту  цієї 

компетентності  ми здійснили аналіз  теоретичних підходів до формування 

комунікативної-мовленнєвої  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів.

1.2. Аналіз  теоретичних підходів  до  формування комунікативно-

мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Сьогодні сучасній школі потрібне нове покоління вчителів, які будуть 

відчувати себе  комфортно в  новому шкільному довкіллі,  умітимуть чітко 

розбиратися  в  потоці  інформації,  компетентно вирішуватимуть проблеми, 

що  виникають  в  особистому  та  професійному  житті.  У  програмі  Нової 

української  школи  визначена  мета,  яка  передбачає  перехід  від 

«наздоганяльної» до «випереджальної» моделі розвитку української освіти, 

відмова  від  прямого  копіювання  західних  моделей  освіти.  При  розробці 

стандарту був повністю врахований, в умовах інформаційного суспільства, 

процес  формування  нової  дидактичної  моделі  освіти,  заснованої  на 

компетентнісній освітній парадигмі, а її  результат – виховання успішного 

покоління  громадян  країни,  які  володіють  співзвучними  часу  знаннями, 

навичками та компетенціями; виховання на ідеалах демократії та правової 

держави  відповідно  до  національних  і  загальнолюдських  цінностей. 

Відмінною особливістю нового стандарту є зміна базової парадигми освіти з 

«психолого»  на системно-діяльнісну,  яка  визначає  перенесення  акценту в 

освіті з вивчення основ науки на розвиток універсальних навчальних дій на 

33



матеріалі навчальних засад. Якщо в колишній системі освіти визначальною 

була предметна спрямованість, ЗУНи (знання, уміння й навички). У новій 

парадигмі  –  компетентнісний  підхід,  тобто  головним  є  особистісний 

результат.  Новий стандарт орієнтує освітній процес на досягнення якісно 

нових  цілей  і  результатів.  Усе  зазначене  націлює  педагогічні  виші  на 

виховання  в  майбутніх  учителів  початкових  класів  комунікативно-

мовленнєвої  компетентності  в  умовах  упровадження  компетентнісного 

підходу,  що є  актуальною проблемою освітньої  практики.  Це пов’язано з 

тим, що, по-перше, необхідно визначити набір компетентностей, можливих 

у  студентському  віці;  по-друге,  виявити  механізми  впровадження 

компетентнісного  підходу  в  діяльність  студентів  і  педагогів.  Сьогодні 

достатньо  глобальних  вітчизняних  і  зарубіжних  науково-теоретичних  і 

науково-методичних робіт, у яких аналізуються сутність компетентнісного 

підходу  й  проблеми  формування  ключових  компетенцій  такими 

дослідниками,  як:  А. Хуторськой,  Л. Іванова,  О. Каспржак,  П. Борисов, 

М. Амінов, Н. Веселівська, І. Зимня, Т. Табарданова, Г. Цукерман та інші. А 

також  і  зарубіжними  вченими:  Р. Барнетт,  Дж. Рамен  (Великобританія), 

В. Вестер (Голландія) та інші. М. Амінов зазначав: «Суспільство потребує 

нових переконань і  очікувань.  Але їх не можна розвивати безвідносно до 

особистих  систем  цінностей,  і  система  освіти,  шкільна  та  соціальна, 

повинна це враховувати.  Ті,  хто зацікавлений у розвитку компетентності,  

зобов’язані  допомогти  людям  замислитися  над  тим,  як  повинні 

функціонувати організації та як вони (функціонують насправді, задуматися 

про свою роль і  про роль інших людей у суспільстві» [76,  с. 4].  Згідно з 

цим,  «Національна  стратегія  розвитку  освіти  України  на  період  до  2025 

року  «поставила  перед  школою  низку  завдань,  одне  з  яких  –  розвиток 

ключових  компетенцій,  що  визначають  сучасну  якість  змісту  освіти.  Під 

ключовими компетенціями розуміють цілісну систему універсальних знань, 

умінь,  навичок,  а  також  досвід  самостійної  діяльності  й  особистої 

відповідальності  учнів  [158].  Цей  підхід  вимагає  від  педагога  чіткого 
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розуміння  того,  які  універсальні  (ключові)  й  спеціальні  (кваліфікаційні) 

якості  особистості  необхідні  випускнику  педагогічного  ЗВО  у  його 

подальшій  діяльності.  Це  передбачає  вміння  педагога  вишу  складати 

орієнтовну основу діяльності та сукупність відомостей про діяльність, що 

містить  опис  предмета,  засобів,  цілей  і  результатів  діяльності.  Учитель 

початкової  школи  першим  буде  здійснювати  освітній  процес  на  засадах 

концепції Нової української школи, яка проголошує розвиток особистості, 

перехід від пасивного сприймання знань до засвоєння компетентностей, що 

дозволять учневі реалізуватися в житті.

Компетентнісний  підхід  у  формуванні  комунікативно-мовленнєвої 

компетенції  віддзеркалений  у  державному  стандарті  початкової  загальної 

освіти та у відповідній методичній літературі,  дозволяє стверджувати, що 

«мовна особистість» повинна володіти «низкою ключових компетенцій». У 

науковому  контексті  поєднання  термінів  «комунікативно-мовленнєва 

компетентність»  уперше  було  використано  в  руслі  соціальної  психології 

(від лат. сompetens – «здатний») – здатність установлювати й підтримувати 

ефективні  контакти  з  іншими людьми при  наявності  внутрішніх ресурсів 

(знань  і  умінь).  У  педагогічних  словниках  (С. Гончаренко,  О. Альмерот, 

Л. Бірюк)  поняття  «компетентність»  як  самостійна  семантична  мовна 

одиниця трактується в значенні «рівень володіння певною галуззю знань» 

або  «як  загальна  здатність  що  базується  на  знаннях,  уміннях,  навичках, 

досвіді,  цінностях,  здібностях,  набутих  завдяки  навчанню».  Основними 

компетентностями, яких потребує сучасне життя є такі: соціальні (здатність 

брати на себе відповідальність, участь у суспільному прийнятті рішень, у 

функціонуванні  та  розвитку  демократичних  інститутів  суспільства); 

полікультурні  (пов’язані  з  життям  у  полікультурному  суспільстві 

передбачають  розуміння  несхожості  людей,  взаємоповагу  до  їх  мови, 

релігії,  культури  тощо);  інформаційні  (зумовлені  зростанням  ролі 

інформації  у  сучасному  суспільстві  й  передбачають  оволодіння 

інформаційними  технологіями);  саморозвитку  та  самоосвіти  (потреба  і 
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готовність  постійно  вдосконалюватися  як  у  професійному,  так  і  в 

особистісному  плані).  Окремо  виділяється  комунікативна  компетентність, 

що  полягає  у  досконалому  володінні  вербальними  і  невербальними 

засобами  з  метою  побудови  ефективної  комунікації.  Сутність  поняття 

«комунікація»  визначають  і  психологічні  словники  (В. Межеріков, 

Р. Нємов,  А. Петровський,  М. Ярошевський).  Психологи  визначають 

комунікацію,  насамперед,  у  значенні  спілкування  людей  і  узагальнення 

ними знань. 

Категорія «компетенція» отримала широке застосування і функціонує 

в семантичному просторі, де немає очевидного розмежування, між поняттям 

«компетенція»  й  такими  поняттями,  як  «компетентність»,  «кваліфікація», 

«профпридатність»,  «знання,  уміння,  навички»  (Г. Колшанський, 

Н. Кадуліна,  С. Кульневич,  С. Кучер,  О. Лебедєв,  Л. Черепанова, 

Н. Чуракова  та  інші).  Практико-теоретичне  осмислення  компетентнісного 

підходу в професійній підготовці  майбутнього вчителя початкових класів 

почалося з досліджень комунікативної методики (О. Бистрова,  Т. Донська, 

Ю. Караулов,  С. Львова,  М. Разумовська,  І. Муштавинська, 

І. Осмоловський,  А. Хуторськой  та  інші).  У  роботах  О. Бистрової, 

С. Львової, Л. Черепанової визначення компетенції пов’язане з сукупністю 

спеціальних  і  загальнопредметних  знань,  умінь,  навичок,  способів 

діяльності, а також ціннісних мотивів діяльності, сформованих у школярів 

унаслідок вивчення ними предметної освітньої галузі.  При цьому поняття 

«компетенція»  в  деяких  джерелах  визначається  як  норма,  а 

«компетентність»  –  як  особистісні  якості  (сукупність  якостей)  суб’єкта 

відповідно  до  будь-якої  його  діяльності,  як  певна  характеристика 

особистості, орієнтованої в темі. 

І.  Бех  зауважує,  що  при  визначенні  сутності  компетентності  слід 

наголосити на досвідченості, а не на обізнаності, поінформованості суб’єкта 

в певній галузі [26, с. 26].

У  нормативних  документах  учителя  початкових  класів  у  поняття 
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«комунікативна  компетенція»  такі  істотні  показники:  обізнаність 

лінгвістичної  теорії,  усвідомлення  її  як  системи  правил  і  загальних 

приписів, що регулюють уживання засобів мови в мовленні;

1) знання теорії, володіння основними видами мовленнєвої діяльності;

2) володіння основними мовними (пізнавати, класифікувати тощо) й 

мовленнєвими (вибирати, актуалізувати тощо) уміннями;

3) здатність аналізувати мовну ситуацію й відповідно до неї обирати 

програму (і вербальну, і невербальну) поведінки.

Велика частина наукових праць свідчать про те,  що комунікативно-

мовленнєву  компетентність  студента  найкраще  аналізувати  за  його 

навчальною  діяльністю.  Але  комунікативна  компетентність  студента 

виступає  як  складне  особистісне  утворення,  що  несе  певне  смислове 

навантаження  характеристики  суб’єкта.  Низка  вчених  згодні  з  тим,  що 

визначальною  умовою  для  формування  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  студентів  є  організація  в  навчальному  процесі 

комунікативних ситуацій, при яких викладач ЗВО створює комунікативну 

взаємодію зі  студентами й між студентами,  оцінюючи результати роботи 

через  навчання  –  текст  або  висловлювання,  в  усній  і  письмовій  формах 

(О. Васильєва, В. Головін Іванова С. В., Кохтєв М. М., Розенталь Д. Е.).

Комунікативна  компетентність  –  це  інтегративне  утворення 

особистості,  що  є  результатом  (продуктом)  навчання  і  соціалізації 

особистості,  який  досягається  через  міжособистісне  спілкування, 

інформаційний обмін, продуктивну взаємодію із соціальним оточенням на 

рівні  окремих індивідів,  передбачає  свідомий вибір  поведінкової  моделі  і 

демонструється культурою комунікантів [131, с. 445].

Отже,  компетентнісний підхід  у  формуванні  в  майбутнього вчителя 

дозволяє:

-  узгодити  цілі  навчання,  поставлені  педагогами  ЗВО,  із  власними 

цілями студентів.  Із  кожним новим поколінням студентів  значення  цього 

моменту  зростає,  бо  кожне  нове  покоління  стає  все  більш  самостійним, 
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більш  незалежним  від  поглядів  і  суджень  педагогів,  здатним  формувати 

свою власну думку;

- підвищити ступінь мотивації навчання у ЗВО передусім за рахунок 

усвідомлення  його  користі  для  сьогоднішнього  й  подальшого  життя 

студентів;

-  полегшити  працю  викладача  за  рахунок  поступового  підвищення 

ступеня самостійності й відповідальності студентів у навчанні. 

-  на  певному  етапі  студенти  стають  помічниками  й  партнерами 

педагога у викладанні;

- розвантажити учнів не за рахунок механічного скорочення змісту, а 

за  рахунок  підвищення  індивідуальної  освіти,  перенесення  уваги  до 

способів роботи з інформацією, групового розподілу навантажень і  зміни 

мотивації;

-  не  в  теорії,  а  на  практиці  забезпечити  єдність  навчального  і  

виховного процесів,  коли одні  й  ті  ж завдання  різнобічної  підготовки до 

життя вирішуються різними засобами урочної та позаурочної діяльності, без 

будь-яких  спеціальних  «виховних  заходів»  або  особливих  «виховних 

уроків», а учень розуміє значущість власного виховання і власної культури 

для його життя.

Підстави  особистісно-діяльнісного  підходу  були  закладені  в 

психологічних  роботах  Б. Ананьєва  Л.  Виготського,  О. Леонтьєва, 

С. Рубінштейна.  Вони  розглядали  особистість  як  суб’єкт  діяльності, 

формуючись  у  діяльності  й  у  спілкуванні  з  іншими  людьми,  визначає 

характер  цієї  діяльності  й  спілкування.  Особистісно-діяльнісний  підхід  у 

своєму  особистісному  компоненті  передбачає,  що  в  центрі  навчання 

знаходиться саме навчання, його мотиви, цілі, неповторний психологічний 

склад, тобто учень, вихованець, студент як особистість.  Беручи за основу 

інтереси того, хто навчається, рівня його знань і умінь, учитель (викладач) 

визначає  навчальну  мету  заняття  і  формує,  спрямовує  й  коригує  весь 

освітній процес із метою розвитку особистості. 
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Особистісний  компонент  особистісно-діяльнісного  підходу 

передбачає,  що  в  процесі  викладання  будь-якого  навчального  предмета 

максимально  враховуються  національні,  гендерні,  індивідуально-

психологічні,  статусні  особливості  того,  хто  навчається.  Цей  облік 

здійснюється через зміст і форму самих навчальних завдань, через характер 

спілкування  з  учнем,  студентом.  Адресовані  учню,  студенту  питання, 

зауваження,  завдання  в  умовах  особистісно-діяльнісного  підходу 

стимулюють  їхню особистісну,  інтелектуальну  активність,  підтримують  і 

направляють  їх  навчальну  діяльність  без  зайвого  фіксування  помилок, 

промахів, невдалих дій.

Діяльнісний  компонент  також  має  багатосторонні  передумови  для 

формування особистісно-діяльнісного підходу: у загальпедагогічному плані 

– положення про відносини вчителя і учня (А. Дистервег) й активності учня 

(І. Песталоцці, Л. Толстой, П. Каптерев та ін.); у загально психологічному – 

теорію діяльності А. Леонтьєва, особистісно-діяльнісного опосередкування 

(С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, А. Петровський), теорію навчальної діяльності 

(Д. Ельконін, В. Давидов, А. Маркова,  І. Ільясов). Відомо, що діяльність – 

це  форма  активного  цілеспрямованого  взаємодії  людини  з  навколишнім 

світом  (залучає  інших  людей),  що  відповідає  викликала  ця  взаємодія 

потреби, як «потребі», «необхідності» в чому-небудь [143, с. 24]. Потреба є 

передумовою,  енергетичним  джерелом  діяльності.  Однак  сама  по  собі 

потреба  не  визначає  діяльність  –  її  визначає  те,  на  що вона  спрямована,  

тобто  її  предмет.  У  процес  навчання  повинні  бути  залучені  внутрішні, 

пізнавальні  мотиви.  У  самій  загальній  формі  особистісно-діяльнісного 

підходу в сукупності його компонентів (і особливо особистісного) означає з 

позиції  навчальної  організації  й  управління  цілеспрямованою  діяльністю 

учня  в  «загальному  контексті  його  життєдіяльності  –  спрямованості 

інтересів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу навчання 

для розвитку творчого потенціалу особистості [143, с. 69].

Таким  чином,  особистісно-діяльнісний  підхід  передбачає  новий 
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погляд учителя на традиційні  дефініції  та  установки процесу навчання,  а 

саме,  переважно,  просте  повідомлення  знань  учнями,  формування  умінь, 

навичок,  тобто  традиційна  організація  засвоєння  навчального  матеріалу 

дітьми;  суб’єктно-об’єктної  схеми  спілкування,  узаємодії  викладача  та 

студентів об’єкта навчання тільки як сукупності засвоюваних знань. Такий 

підхід, припускаючи організацію самого процесу навчання як організацію (і 

управління)  навчальної  діяльності  у  внз,  означає  переорієнтацію  цього 

процесу  на  постановку  й  рішення  студентами  конкретних  навчальних 

завдань  (пізнавальних,  дослідницьких,  перетворювальних,  проєктивних  і 

т.д.).  У  процесі  особистісно-діяльнісного  підходу  педагогу  внз  належить 

визначити  номенклатуру  навчальних  завдань  і  дій,  їхню ієрархію,  форму 

пред’явлення  й  організувати  виконання  цих  дій  учнями.  Із  позиції  ж 

студента  особистісно-діяльнісний  підхід  передбачає  свободу  вибору 

навчаються шляху, методичного посібника, методів, а в окремих випадках 

навіть  партнера  навчання  –  педагога,  що  є  основою  розвитку  не  тільки 

компетентності,  а  й  саморегуляції  як  передумови  самоактуалізації.  

Особистісно-діяльнісний підхід означає також розвиток не тільки виховання 

комунікативної компетентності, а і його особистості загалом.

Інший  підхід,  що  дозволяє  визначити  критерії,  умови  та  способи 

ефективного  формування  комунікативно-мовленнєвої  компетентності, 

системно-комунікативно-інформаційний  підхід.  Цей  підхід  важливий  для 

справжнього дослідження, бо дозволяє уточнити погляд на комунікативно-

мовленнєвий  спілкування  взаємодіючих  суб’єктів  як  систем,  що 

взаємодіють, а саме взаємодія системи: психіка вчителя й психіка учня. При 

наявності  атмосфери  комунікації  ці  системи  можуть  існувати  й  діяти  в 

ідентичних  станах  –  емоційного  збудження  або  спокійній  розсудливості, 

неспокійної непевності або впевненого знання. Вони здатні мати однакові за 

спрямованістю  установки,  користуватися  однаковими  стереотипами  як 

матеріал  мислення.  Це  положення  важливо  для  характеристики 

комунікативно-мовленнєвої  компетентності  вчителя  початкових  класів. 
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Комунікативний  підхід  дає  змогу  реально  уявити  схему  педагогічної 

взаємодії  вчителя  і  учня,  що  використовується  в  сучасній  педагогіці  в 

усьому різноманітті (джерело, ситуація, канал зв’язку, зворотний зв’язок і 

т.д.).  Л. Ткаченко  зазначає:  «Комунікативно-мовленнєва  компетентність 

вчителя  –  це  комплекс  знань,  мовних  і  немовних  умінь  і  навичок 

спілкування, придбаних людиною під час природної соціалізації, навчання і 

виховання. Безсумнівно, важливу роль при цьому відіграють природні дані 

й потенціал вчителя [213, с. 5 – 16].

Етнокультурна  спрямованість  професійної  підготовки  майбутнього 

вчителя  відображена  й  у  численних  роботах  сучасних  учених 

(А. Афанасьєва, Т. Бакланова, Є. Бондаревська, Є. Миколаєва, В. Миколаїв, 

А. Панькин,  М. Тайчинов,  Л. Шамина,  В. Шаповалов,  К. Юр єва,՚  

М. Якунчев  та  інші).  У  дослідженні  К. Юр євої  «Теорія  і  методика՚  

професійної  підготовки  майбутніх  учителів  початкової  школи  на  засадах 

порівняльної  етнопедагогіки» зазначено,  що етнокультурна спрямованість 

професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  зумовила  застосування  в 

дослідженні  етнокультурного  підходу  до  формування  комунікативно-

мовленнєвої  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів. 

Етнокультурний підхід – це сукупність принципів, що визначають стратегію 

педагогічної,  теоретичної,  науково-дослідної,  етнокультурної  діяльності 

[241, с. 2 – 4].

Етнокультурний  підхід  передбачає  розвиток  у  майбутніх  педагогів 

етнотолерантності  (уміння  працювати  й  співпрацювати  в  поліетнічному 

соціумі,  толерантне  ставлення  до  оточення  й  почуття  приналежності  до 

етносу);  комунікаційно-лінгвістична  (знання  рідної  мови;  здатність  вести 

освітньо-виховний процес в умовах бі- і полілінгвального соціуму). 

Одним  із  принципів,  на  якому  базується  етнокультурний  підхід  до 

формування  комунікативно-мовленнєвої  компетентності,  є  принцип 

етнокультурності. Розгляд сутності принципу етнокультурності пов’язаний 

із  двома  основними  принципами:  принципом  народності  (Я. Коменський, 
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М. Ломоносов, К. Ушинський та інші) і  принципом культуровідповідності 

(А. Дистервег).  Однак  принцип  етнокультурності  не  просто  враховує 

основні  положення  принципів  народності  й  культуровідповідності,  а  й 

містить нові положення відповідно до сучасних тенденцій у світі й освіті.

Тому  етнокультурний  підхід,  який  використовується  в  формуванні 

педагогічної  комунікативної  компетентності  (ПКК)  студента,  який 

навчається  на  вчителя  початкових  класів  –  це  підхід,  що  спирається  на 

принципи  етнокультурності,  культуротворчості  (Є. Бондаревська), 

природовідповідності  (Я. Коменський,  М. Ломоносов,  К. Ушинський  та 

інші),  толерантності,  діалогу  культур,  зв’язку  освіти  з  етнокультурною 

просвітницькою практикою й етнокультурним середовищем, заснований на 

обліку  ключових  етнокультурних  традицій  в  освіті  з  метою  формування 

етнокультурної  особистості  у  процесі  соціалізації  й  інкультурації,  що 

володіє  розвиненою  етнічною  самосвідомістю,  особистісною  етнічною 

культурою,  толерантністю  й  базовими  соціокультурними  ідентичностями 

(громадянська,  конфесійна),  здатної  до  сприйняття  й  ретрансляції 

етнокультури,  до  міжетнічного  й  міжкультурного  спілкування.  З  іншого 

боку,  цей підхід  до навчання визначає  спрямованість процесу підготовки 

майбутніх учителів до реалізації етнокультурної освіти, виховання в учнів 

терпимості  до  інокультури  в  освітніх  установах.  Професійна  підготовка 

вчителів  початкових  класів  у  межах  етнокультурного  визначається  в 

галузевому освітньому стандарті, що передбачає – знання вчителями таких 

аспектів,  як  «педагогічна  діяльність  у  полікультурному  та  поліетнічному 

середовищі»,  «етноцентризм  і  культурний  релятивізм»,  «культура  як 

етноконсолідувальна  й  етнодиференційна  ознака»,  «формування 

толерантного  ставлення  до  культурних  традицій  народів»,  «етнічна  й 

національна  культура»,  «узаємозалежність  віку  дитини та  її  національно-

культурної ідентифікації», «обряди життєвого циклу й традиційні системи 

виховання дітей у різних народів світу», «сім’я й сімейне виховання дітей у 

різних  народів  світу»,  «традиційні  моделі  й  системи  соціалізації  дітей  у 
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сучасному світі»,  «трудове  виховання  в  різних  етнічних соціумах»  та  ін.  

(Галузевий стандарт підготовки фахівця за напрямом «Початкова освіта).

У  стандартах  нового  покоління  відзначено,  що  вчитель  початкових 

класів повинен виховувати в учнів любов до свого народу, до Батьківщини, 

повагу до історії,  традицій, культури різних етносів,  формувати критично 

мислячу  полікультурну  особистість.  Спираючись  на  ці  вимоги,  можна 

визначити  мету  формування  комунікативно-мовленнєвої  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у межах етнокультурного підходу 

як становлення в студентів педагогічних ЗВО патріотизму, етнокультурної, 

полікультурної,  міжкультурної  ідентичності,  етнічної  та  етнокультурної 

толерантності,  виховувати  в  них  інтерес,  повагу  й  любов  до  народної 

культури, формувати етнокультурно-педагогічну компетентність, здатність 

до діяльності в полікультурному та поліетнічному середовищі.

Серед завдань, що конкретизують представлену мету, виділяють:

-  виховувати  в  студентів  почуття  любові  до  малої  й  великої 

Батьківщини,  громадянської  свідомості,  сприяти  становленню  етнічної  й 

етнокультурної толерантності, культури міжетнічного спілкування.

-  викладати  знання  про  основи  народної  педагогіки,  етнофілософії, 

етнопсихології, етноетики.

-  формувати  в  студентів  повагу  й  інтерес  до  етнічної  культури, 

бажання  її  вивчати,  дати  знання  про  культуру,  як  етноконсолідувальні  й 

етнодиференційні  ознаки,  що  об’єднують  різні  етнічні  культури,  про 

поєднання  етнічного  та  загальнолюдського  в  них,  про  небезпеку 

етноцентризму  й  культури  релятивізму,  про  відмінності  етнічної  й 

національної культури.

-  формувати  розуміння  взаємозалежності  віку  дитини  та  її 

національно-культурної  ідентифікації,  особливості  формування  етнічної 

самосвідомості,  етнічної,  етнокультурної  ідентичності,  етнокультурної  та 

полікультурної особистості.

-  формувати  етнокультурну  компетентність,  актуалізувати  знання 
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студентів  у  контексті  досліджуваних дисциплін,  познайомити з  найбільш 

яскравими зразками етнічної  культури українського народу і  народів,  що 

населяють  регіон,  країну,  світ,  які  можуть  бути  використані  в  освітній 

практиці школи.

-  дати  знання  про  обряди  життєвого  циклу  й  традиційних  систем 

виховання  дітей  у  різних  народів  світу,  про  особливості  сімейного 

виховання  дітей,  про  традиційні  моделі  й  системи  соціалізації  дітей  у 

сучасному світі, про трудове виховання в різних етнічних соціумах тощо.

-  допомагати  засвоєнню  педагогічних  технологій,  що  дозволяють 

відтворювати, зберігати, розвивати народні традиції.

-  розвивати  етнокультуру,  яка  забезпечує  можливість формування в 

школярів толерантності, інтересу й любові до іншої культури.

Отже,  педагогічна  комунікативна  компетентність  –  це  сукупність 

способів, видів і форм узаємодії вчителів і учнів, яка несе кращі зразки й 

цінності  поведінки  вихованців.  Культурологічна  частина  комунікації 

пов’язана  з  системою  еталонів  і  уявлень  особистості,  що  залучаються  в 

момент  узаємодії  з  іншими  суб’єктами.  Тому  було  необхідним 

упровадження  культурологічного  підходу  у  формуванні  в  майбутніх 

учителів початкових класів комунікативно-мовленнєвої компетентності.

Культурологічний  підхід  розглядає  проблеми  освіти  в  соціальному 

контексті  як  інтеграцію  особистості  в  єдності  з  національною  й 

загальнолюдською  культурою,  у  конкретно-історичному  суспільстві,  у 

системі його соціокультурних відносин. Потреба культурологічного підходу 

до  формування  комунікативної  компетентності  в  майбутніх  учителів 

початкових  класів  наука  усвідомила  давно  (О. Іванова,  В. Краєвський, 

Н. Крилова, А. Кузнецов, І. Лернер, М. Скаткін, А. Хуторський, та інші).

Л. Філатова зазначає: «Основою професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів, формуванням його комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  стає  культура.  Вона  охоплює  всі  види  педагогічної 

діяльності, відкриває широкі можливості для вивчення духовної спадщини, 
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дає  орієнтир  у  житті  сучасного  суспільства,  визначає  спрямованість 

інтересів і світосприйняття особистості, допомагає оцінити й упорядкувати 

знання» [225, с. 37].

На думку В. Гриньової культурна основа формує новий тип сучасного 

вчителя  зі  своїми  вимогами  до  його  професійної  компетентності  й 

духовного світу особистості [69, с. 99 – 100]. 

Виховання  нового  типу  вчителя  початкових  класів  неможливе  поза 

зв’язком  часу  і  наступності  поколінь.  Забезпечення  зв’язку  часу  і  

наступності  поколінь  представляється  найважливішими  культурними  й 

соціальними функціями, основним виконавцем цих функцій є педагог  ЗВО. 

Із  цієї  причини  все  більш  актуальною  стає  сьогодні  проблема 

культурологічного  підходу  до  професійної  освіти,  який  дозволяє  в 

структуру комунікативно-мовленнєвої компетентності залучити емоційний 

складник  і  розглядається  більшістю  дослідників  крізь  призму 

системоутворювальних  культурологічних  понять,  таких,  як  культура, 

культурні  зразки,  норми  й  цінності,  уклад,  спосіб  життя,  культурна 

діяльність та інтереси тощо» [69, с. 11].

Становлення аксіологічного підходу в педагогічній освіті відбулося в 

кінці  XIX  століття.  Завдяки  науковому  світогляду  К. Ушинського,  у 

педагогіці  саме  поняття  людини  починає  розглядатися  як  феномен,  що 

вивчається в єдності природного, соціокультурного, матеріально-тілесного 

й духовного явищ. К. Ушинський стверджував, що особистісною цінністю 

людини є її виховання, яке формує його свідомість і відкриває людині шлях 

до  добра.  Аксіологічний  підхід  у  формуванні  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  у  вчителя  початкових  класів  передбачає  гуманістичні 

напрями, що визначають виникнення нових систем цінностей і ролі самого 

студента в системі освіти. Процес формування педагогічної комунікативної 

компетентності  в  учителя  початкових  класів,  засноване  на  гуманістичних 

принципах,  своєю  основною  цінністю  вбачає  насамперед  особистість  і 

здоров’я учнів. Реалізація гуманістичних принципів освіти неможлива без 
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аксіологічного  підходу,  оскільки  саме  цей  підхід  дозволяє  розглядати 

процес  професійно-педагогічної  підготовки  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  як  засіб  формування  системи  цінностей,  у  яких 

особистість  і  здоров’я  учня  сприймається  як  цінність,  яка  потребує 

збереження  й  розвитку.  Аксіологічний  підхід  до  формування 

комунікативно-мовленнєвої  компетентності  у  вчителя  початкових  класів 

дозволяє формувати майбутнього вчителя початкових класів як особистість,  

яка  своєю  головною  метою  вбачає  пошук  можливостей  розвитку 

індивідуальних особливостей учня і його здібностей. 

Дослідник  Ю. Артюхович  зауважує,  що  «аксіологічний  підхід  –  це 

філософсько-педагогічна  проблема,  яка  показує  шляхи  розвитку 

професійного мистецтва, використання педагогічних ресурсів для розвитку 

особистості  й  пропонує  перспективи  вдосконалення  системи  освіти». 

Учений  звертає  увагу  на  те,  що  послідовне  й  грамотне  використання 

аксіологічного  підходу  в  освітній  системі  є  показником  подальшого 

розвитку сучасної освіти. Реалізація в педагогічному процесі професійних 

аксіологічних  орієнтацій  є  важливим  етапом  для  всієї  системи  освіти 

[16, с. 23]. 

На  думку  М. Голованової:  «для  виховання  студентів  педагогічних 

вишів у межах аксіологічного підходу надзвичайно важливе розуміння того, 

що світ цінностей об’єктивний, це сама соціокультурна реальність,  життя 

людини й суспільства. Цінності життя стають змістом виховання; образно 

кажучи,  виховання  вивчає  молоде   покоління  й  вирішує  проблему  «як 

жити» [70, с. 38 – 47]. 

Разом  із  тим,  цінності  мають  і  особисті  прояви:  ціннісні  орієнтації 

(установки,  переконання,  інтереси,  прагнення,  бажання,  наміри);  саме 

ціннісні орієнтації детермінують ставлення особистості до навколишнього 

світу і до самого себе» [70, с. 34 – 35]. Інший автор переконаний в тому, що 

аксіологічний  підхід  заснований  на  процесі  розуміння  й  освоєння  різних 

цінностей, що містить етапи:
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- змалювання цінності в реальних умовах виховання;

- первинне оцінювання, забезпечення емоційно позитивного ставлення 

до цієї цінності;

- виявлення сенсу цінності та її значення;

- прийняття усвідомленої цінності;

-  залучення  прийнятого  ціннісного  ставлення  в  реальні  соціальні 

умови дій і спілкування вихованців;

- закріплення ціннісного ставлення в діяльності поведінці вихованців 

[75, с. 27 – 29].

Аналізуючи  основні  напрями  аксіологічного  підходу,  можна 

переконатися  в  тому,  що  цей  підхід  дозволяє  здійснити  два  основні 

завдання в процесі формування комунікативно-мовленнєвої компетентності 

в  майбутніх  учителів  початкових  класів.  Перше  завдання  полягає  у 

формуванні  ціннісних  орієнтацій  майбутнього  педагога  на  гуманістичній 

основі, яке знаходить своє вираження в ціннісному ставленні до особистості  

й  здоров’я  майбутніх  учнів.  Друге  завдання  полягає  у  формуванні 

ціннісного ставлення до своєї майбутньої професії, яке може бути виражене 

в  розумінні  педагогічних,  професійних  цінностей,  а  також  цінностей 

початкової  освіти  школярів.  Аналіз  теоретичних  підходів  до  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  вимагає  від  нас  комплексного  розгляду 

(компетентнісний,  системно-комунікативно-інформаційний, 

етнокультурний,  особистісно-діяльнісний,  аксіологічний)  означеної 

проблеми.  Комплексний  аналіз  дозволив  застосувати  різні  аспекти  цих 

підходів,  тобто  їхній  зв’язок,  поєднання,  а  також  сукупність  явищ  або 

властивостей, що утворюють одне ціле.

Отже,  розглянуті  теоретичні  підходи  для  ефективності  процесу 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя початкових класів ми розуміємо як сукупність різних напрямів, що 

доповнюють,  взаємозбагачуються  й  забезпечують  цілісне  якісне 
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функціонування процесу.

1.3.  Структурні  елементи  педагогічної  комунікативної 

компетентності мабутнього вчителя початкових класів

Сьогодні  перед  педагогічною  громадськістю  стоїть  завдання 

організації  випереджальної  освіти  на  основі  професійно-комунікативного 

розвитку особистості. Визначальний складник професійної компетентності 

вчителя є  комунікативним, що передбачає  напрацювання умінь і  навичок 

міжособистісної  взаємодії,  розвиток культури спілкування,  комунікативна 

творчість  забезпечує  реалізацію  обумовлених  учительською  професією 

функцій.  Згідно з сучасними науковими поданнями (Ф. Бацевич,  І. Зимня, 

А. Капська,  Л. Ткаченко),  комунікативна  компетентність  є  інтегративною 

особистісною характеристикою, під якою розуміють здатність комунікатора 

до практичного використання професійних знань, умінь, досвіду й мовної 

культури.

Викладене вище вимагає необхідності роз’яснення суті й визначення 

структурних елементів педагогічної комунікативної компетентності вчителя 

початкових класів. До структурних елементів ПКК ми відносимо такі: 

- мовленнєва  культура  (досконале  володіння  мовними нормами, 

доцільність вибору вербальних і невербальних засобів);

- педагогічний  такт  (вміння  точно  добирати  і  ьзастосовувати 

педагогічні знання в реальних ситуаціях освітнього процесу); 

- знання  комунікативних  норм  і  правил  (закони  комунікації, 

вимоги моралі, морально-етичні норми, звичаї, культурні традиції);

- відомості  про  індивідуальні  особливості  учнів  молодшого 

шкільного віку і вміння застосовувати індивідуальний підхід у навчанні та 

вихованні.

Розкриємо сутнісні характеристики про основні структурні елементи 

ПКК. 
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Особливого  значення  для вчителя початкових класів  набуває  рівень 

мовної  культури  як  один  із  головних  чинників  ефективності  впливу  на 

розум  і  почуття  дитини.  Це  пояснюється  тим,  що  в  дітей  молодшого 

шкільного  віку  дуже  високий  авторитет  дорослих  батьків  і  вчителів, 

школярі буквально «вбирають» і копіюють поведінку й мову вчителя, тому 

саме  вчитель  початкових  класів  повинен  прагнути  володіти  зразковим 

мовленням.  Закладені  в  дітей  початкових  класах  мінімальні  основи 

мовленнєвої  культури:  деякі  орфоепічні,  стилістичні,  граматичні  норми, 

мовленнєвий  етикету,  розвиваються  і  формуються  в  середній  школі  й 

старшій ланці, тому саме базисні знання визначають успішність навчання в 

старших класах. «Мовна культура майбутнього вчителя початкових класів 

як соціопедагогічний феномен проявляється у внутрішній орієнтованості в 

удосконаленні індивідуального стилю мовлення, що свідчить про прагнення 

особистості до професіоналізму й культурного самовизначення, у здатності 

використовувати  мовні  засоби  (лексичні,  фонетичні,  граматичні  та  ін.)  У 

різних  умовах  спілкування  відповідно  до  цілей  і  змісту  промови  для 

встановлення взаєморозуміння з дітьми молодшого шкільного віку і їхніми 

батьками,  в  умінні  засобами  комунікативної  діяльності,  персоніфікувати 

соціально-історичний досвід,  представлений у системі знань різних рівнів 

(уміння  визначати  специфіку  спілкування  з  дітьми молодшого  шкільного 

віку), в умінні здійснювати комунікативну діяльність у певному професійно 

значущому напрямі [110, с. 21–22]. 

Згідно з дослідженням С. В. Знаменської комплекс педагогічних умов, 

які  забезпечують  формування  мовленнєвої  культури  вчителя  початкових 

класів  містить:  синтез  загальнокультурних,  лінгвістичних  і  психолого-

педагогічних  знань;  реалізацію  суб’єкт-суб’єктних  відносин  учасників 

освітнього  процесу  з  орієнтацією  на  гуманістичну  спрямованість 

спілкування,  позицію  викладача;  використання  інтерактивних  методів 

навчання,  що  мають  проблемну,  пізнавально-пошукову,  емоційно-

поведінкову,  культурологічну  спрямованість,  що  забезпечують  діалогічна 
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взаємодія учасників освітнього процесу; формування досвіду дослідницької 

діяльності  студентів;  цілеспрямовану  актуалізацію  суб’єктного  досвіду 

студентів  у  спілкуванні,  практично-діяльнісної  спрямованості  процесу 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів.

Видатний  педагог  В. Сухомлинський  говорив:  «Історія  педагогіки 

демонструє її залежність від вимог моралі, морально-етичних норм, звичаїв, 

культурних традицій суспільства» [208], що наочно показує зміну системи 

норм  і  правил  педагогічного  спілкування.  «Те,  що  колись  вважалося 

нормою, наприклад, тілесні покарання, позбавлення обіду, сьогодні здається 

дикістю й навпаки,  система  абсолютної  свободи в  деяких  американських 

закладах аж до відсутності навчальних правил, повна залежність навчання і  

виховання від бажань і настроїв учнів призводить до небажаних результатів 

і засуджується багатьма західними педагогами» [240]. 

Теоретики  морального  виховання  (Б. Ананьєв,  А. Макаренко, 

А. Солдатенков,  В. Сухомлинський,  К. Ушинський,  Є. Бондаревська, 

А. Іващенко, І. Мар’єнко, Н. Щуркова та інші) досліджують природу вчинку 

з огляду на діалектичну взаємодію внутрішніх потреб людини й ціннісних 

орієнтацій,  вироблених  суспільством.  Сучасні  норми  й  правила 

педагогічного  спілкування  випливають  із  поняття  «педагогічного  такту». 

Тут важливо знання основ моралі, уміння бачити моральний сенс у вчинках. 

Іноді в педагогічній діяльності  й практиці аморальний вчинок може 

суперечити  моральним  принципам  і  навпаки,  моральний  вчинок  – 

моральним  нормам.  «Знання  норм  і  правил  педагогічного  спілкування, 

прийнятих  у  суспільстві,  «тут  і  зараз»,  а  також  внутрішні  моральні 

принципи, що визначають педагогічний, а в нашому разі,  комунікативний 

вчинок  викладача,  ставлять  його  перед  вибором,  як  вчинити,  як 

відреагувати  на  вчинок  учня,  як  пристосувати,  «прилаштувати»  до  своїх 

педагогічних завдань комунікативну ситуацію» [175, с. 55]. 

За умови, якщо цю свободу вибору комунікативного вчинку вчителя 

направляють  його  моральні  принципи,  сформовані  в  руслі  гуманістичної 
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педагогіки,  то  його  спілкування  з  учнями  та  колегами  буде  плідним,  а 

комунікативно-мовленнєва  культура  на  належному  рівні.  Другим 

складником  комунікативно-мовленнєвої  компетентності  вчителя 

початкових класів є знання індивідуальних особливостей учнів цього віку.

Важливим компонентом ПКК є знання учителями початкових класів 

індивідуальних  особливостей  того,  хто  навчається.  Різні  структурні 

модифікації  людини,  запропоновані  Б. Ананьєвим,  подають  схематичну 

основу  дослідження  індивідуальних  особливостей  і  властивостей 

комунікантів.  «Схеми  містять  відмінності  індивідуальних,  особистісних, 

суб’єктних  та  індивідуальних  ознак  людини.  Перші  три  групи  ознак 

характеризують  людину  з  огляду  на  його  належність  до  певного  типу,  а 

четверта  ознака  –  індивідуальність  –  акцентує  увагу  на  унікальності, 

неповторності  кожної  людини.  Загальна,  особливо  невідривна  від 

одиничного,  а  індивідуальність  можна  описати,  лише  спираючись  на 

вказівку  загальних ознак,  які  утворюють унікальне поєднання в  кожному 

окремому  випадку»  [80,  с. 49].  Учителю  необхідно  мати  уявлення  про 

індивідуальні  властивості  учасників  педагогічного  спілкування,  які 

відповідають «індивідуальному, суб’єктному й особистісному рівню» [11]. 

На індивідуальному рівні  вчителю потрібно враховувати таку властивість 

нервової системи учнів як «пластичність і вкорінені в нервовій системі такі 

властивості темпераменту як активність і емоційність, які виконують роль 

задатків комунікативних здібностей» [11, с. 25]. 

Але на суб’єктному рівні потрібно виділити минулий комунікативний 

досвід  учнів  у  вигляді  знань  закономірностей  комунікативної  діяльності, 

комунікативних  умінь  і  навичок,  а  також  здатності  й  стійкості  способів 

комунікативної  поведінки  з  однолітками,  «оформлення»  в  характері.  На 

особистісному  рівні  фахівці  пропонують  ураховувати  спрямованість 

особистості на себе, на іншого, а також соціальні ролі, сформовані ціннісні 

орієнтації, схильності, етичні особливості.

Маючи  на  увазі  індивідуальний  підхід,  слід  ураховувати  «рівень 
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сформованості  механізмів  саморегуляції  особистості  в  спілкуванні, 

пов’язаний  із  самооцінкою  й  здатністю  зайняти  рефлексивну  позицію» 

[11, с. 89]. 

Знання індивідуальних особливостей учня дає змогу вчителю вивчати, 

спостерігати  індивідуальні,  суб’єктні  й  особистісні  якості  учнів,  бо 

механізм  комунікативно-мовленнєвої  компетентності  в  психологічному  й 

інструментальному відношенні повинен бути різним в різних групах учнів. 

Межі  молодшого  шкільного  віку,  що  збігаються  з  періодом  навчання  в 

початковій школі, установлюються сьогодні з 6-7 до 9-10 років [80, с. 109]. 

Молодші  школярі  легко  відволікаються,  не  здатні  до  тривалого 

зосередження,  збудливі,  емоційні.  Протягом  молодшого  шкільного  віку 

відбуваються  істотні  зміни  й  у  психічному  розвитку  дитини:  якісно 

перетворюється  пізнавальна  сфера,  формується  особистість,  складається 

система  відносин  з  однолітками  й  дорослими.  У  цей  період  якісно 

змінюється  здатність  до  довільної  регуляції  поведінки.  У  молодшого 

шкільного  віку  починає  складатися  новий  тип  відносин  з  оточуючими 

людьми.  Абсолютний  авторитет  дорослого  поступово  втрачається,  усе 

більшого значення для дитини починають набувати однолітки, зростає роль 

дитячого  співтовариства.  «Центральними  новоутвореннями  молодшого 

шкільного  віку  є:  якісно  новий  рівень  розвитку  довільної  регуляції 

поведінки  й  діяльності;  рефлексія,  аналіз,  внутрішній  план  дій;  розвиток 

нового  пізнавального  ставлення  до  дійсності;  орієнтація  на  групу 

однолітків» [80, с. 25 – 27].

Глибокі зміни, що відбуваються в психологічному образі молодшого 

школяра,  свідчать  про  широкі  можливості  розвитку  дитини  на  цьому 

віковому  етапі.  Реалізується  потенціал  розвитку  дитини  як  активного 

суб’єкта,  що пізнає навколишній світ і  самого себе,  що здобуває власний 

досвід  діяння  в  цьому  світі.  Молодший шкільний  вік  є  сензитивним для 

розкриття  індивідуальних  особливостей  і  здібностей,  розвитку  навичок 

самоконтролю,  самоорганізації  й  саморегуляції,  становлення  адекватної 
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самооцінки,  розвитку  критичності  до  себе  й  оточуючих,  засвоєння 

соціальних норм, морального розвитку та розвиток навичок спілкування з 

однолітками,  установлення  міцних  дружніх  контактів.  Разом  із  тим, 

необхідно враховувати особливості шкільного та позашкільного середовища 

учнів (сім’я, друзі, позашкільне дозвілля, інститути культури). 

Важливу  роль  у  процесі  формування  педагогічної  комунікативної 

компетенції  є  самовиховання студентом власних комунікативних якостей. 

Серед  них  потрібно  відзначити  психологічні  властивості  особистості 

майбутнього  вчителя  як  здатність  до  ідентифікації,  емпатії,  рефлексія, 

децентрація.  Ці  психологічні  властивості  особистості  учня  зумовлюють 

специфічні комунікативні якості викладача. «Комунікативні якості вчителя 

складаються з комунікативних здібностей та комунікативних умінь. Перелік 

і  опис  цих  здібностей  і  умінь  широко  представлений  у  психолого-

педагогічній  літературі.  Комунікативні  здібності  та  вміння  розглядають 

А. Бодальов,  Ф. Гоноболин,  І.  Зимня,  В.  Кан-Калик,  М. Станкін  та  інші. 

В. Кан-Калик відзначає: «практично всі педагогічні здібності побудовані на 

здібностях  комунікативних.  Це  пов’язано  з  наявністю  специфічної 

спрямованості  особистості»  [116, с. 12].  Учений  називає  основні 

комунікативні  здібності:  психологічна  готовність  до  організаторсько-

комунікативної  діяльності;  комунікабельність;  соціальна  спорідненість; 

альтруїстичні  тенденції.  У  роботах  останніх  років  розглядаються  такі 

важливі для педагогічної комунікації властивості особистості викладача як 

конфліктність і атракція [117, с. 33]. 

Здатність  до  ідентифікації  вчителя  –необхідний  складник  його 

комунікації, оскільки роздуми про своїх учнів, колег – головна педагогічна 

діяльність,  яка  управляє  здебільшого  його  поведінкою.  Попросту, 

«ідентифікація – це процес роздумів про людину X, як якщо б вона була 

іншою людиною Y», це спосіб пізнання іншого, при якому припущення про 

внутрішній стан людини будується на основі спроби поставити себе на його 

місце.  При  ідентифікації  відбувається  уподібнення  себе  іншому. 
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Афективною формою ідентифікації є емпатія. Якщо при ідентифікації стан 

іншої  людини  визначається  на  основі  раціональної  інтерпретації,  то  при 

емпатії  такою  підставою  є  співпереживання,  співчуття,  співучасть. 

Емпатичні  властивості  особистості  вчителя,  його здатність  до емоційного 

співпереживання, співчуття й відгуку на психічні стани учнів,  оточуючих 

людей, грають істотну роль у педагогічному спілкуванні. Іншою важливою 

властивістю  педагога  поряд  з  емпатією  найважливішою  властивістю 

викладача, який володіє високою комунікативною культурою, є здатність до 

рефлексії.  Уміння  бачити  себе  очима  іншого,  оцінювати  об’єктивно  свої 

педагогічні  якості,  своєчасно  коректувати  поведінку  й  ставлення  – 

надзвичайно важливо для педагога. Не менш важливим серед психологічних 

властивостей учителя вважають здатність до децентрації.

У межах дослідження цікаво було визначення поняття «децентрація», 

подане  в  соціальній  психології,  де  під  децентрації  розуміють  «здатність 

індивіда сприймати дійсність об’єктивно, тобто безвідносно до того, до якої 

культурної, етнічної або соціальної групи він належить» [112, с. 44 – 45]. 

Для  будь-якої  людини,  і  для  вчителя  тим більше,  децентрація  –  це 

складний  і  важкий  інтелектуальний  процес,  не  завжди  завершується 

остаточно й повністю. Саме тому з’являються такі явища, як націоналізм, 

расизм,  шовінізм,  релігійний  фундаменталізм  і  т.п.  Інше  поняття 

«центрація»,  що  розуміється  в  гуманістичній  педагогіці  й  психології  як 

«особливим  чином  побудоване  просте  взаємодія  викладача  й  учнів, 

засноване  на  емпатії,  безоцінному  прийнятті  іншої  людини  й 

конгруентності переживань і поведінки» [239, с. 23]. 

Особистісна  центрація  викладача  є  інтегральною  й 

системоутворювальною  характеристикою  діяльності  педагога.  При  цьому 

потрібно було,  що саме центрації  викладача  визначають усе різноманіття 

цієї діяльності: стиль, ставлення, соціальну перцепцію і т.д.

Дослідник  виділяє  сім  основних  центрацій,  кожна  з  яких  може 

домінувати  як  у  педагогічній  діяльності  загалом,  так  і  в  конкретних 
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педагогічних ситуаціях:  егоїстична (на користь свого «Я»),  бюрократична 

(на інтересах адміністрації),  конфліктна (на інтересах колег),  авторитетна 

(на користь батьків), пізнавальна (на вимогах засобів навчання і виховання), 

альтруїстична (на інтересах, потребах учнів),  гуманістична (на інтересах і 

проявах  своєї  сутності  та  сутності  інших  людей).  Саме  гуманістична 

центрація  протистоїть  першим  шести  типам  центрацій,  що  відображає 

реальність традиційного навчання. Зміна спрямованості цих центрацій у бік 

гуманістичної  центрації  називається  децентрацією викладача і  є  одним із 

завдань  сучасної  освіти  [161,  с. 66].  Проявом  усіх  цих  психологічних 

здібностей особистості викладача є такі комунікативні якості, як артистизм, 

увічливість, уважність, уміння слухати, поважність, тактовність, терпимість, 

доброта,  що  передбачає  вміння  встановити  з  учнями  доброзичливі,  

довірливі  стосунки  й  створити  на  заняттях  позитивний  психологічний 

клімат.

Для  здійснення  ефективної  комунікативної  діяльності  вчителю 

необхідно мати такі комунікативні властивості: на рівні індивіда: природні 

задатки, пластичність нервової системи, репрезентативні системи обробки 

навчальної інформації (ауді, візуальна, кінестична; темперамент (активність 

і емоційність); на рівні суб’єкта спілкування: знання правил педагогічного 

спілкування,  високий  рівень  розвитку  комунікативних  здібностей,  стійкі 

способи  й  стилі  комунікативної  поведінки,  зумовлені  характерними 

особливостями;  на  «рівні  особистості:  соціальний  статус,  соціальні  ролі,  

потреба в спілкуванні, комунікативна спрямованість (на себе, на іншого, на 

задачу),  схильності,  домагання,  морально-етичні  цінності;  на  рівні 

індивідуальності:  адекватна  самооцінка,  саморегуляція.  Наступним 

структурним  складником  комунікативно-мовленнєвої  компетентності 

вчителя є – уміння володіти комунікативною ситуацією.

Цінним для  педагогічної  роботи  є  вміння  володіти  комунікативною 

ситуацією, що виникає в процесі взаємодії з учнями. Ситуація виникає лише 

тоді, коли є відносини між людьми, які спілкуються. Сутність цих відносин, 
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їхня  внутрішня  і  зовнішня  картина  залежить  від  того,  із  якої  позиції 

викладач підходить до навчання. Комунікативні ситуації, що виникають або 

створюються  на  заняттях  (навчальні  ситуації),  є  відображенням 

взаємовідносин студента й викладача. Ситуація – це система суб’єктивних і 

об’єктивних елементів, які об’єднуються в діяльності суб’єкта. Об’єктивні 

елементи,  сукупність  елементів  середовища  або  фрагмент  середовища  на 

певному  етапі  життєдіяльності  індивіда.  До  суб’єктивних  елементів 

належать  міжособистісні  відносини,  соціально-психологічний  клімат, 

групові норми, цінності, стереотипи свідомості.

«На  сучасному  етапі  отримали  розвиток  дослідження  конфліктних 

ситуацій  у  навчально-виховному  процесі  як  чинника,  що  впливає  на 

розвиток особистості позитивно. Відповідно до вимог Галузевого стандарту 

педагог  повинен  володіти  елементарними  навичками  аналізу  навчально-

виховних  ситуацій.  Дослідники  розглядають  конфліктну  ситуацію  як 

необхідний  компонент  у  технології  навчання;  створення  конфліктних 

ситуацій, класифікація різних видів, типи співвіднесеності, способи виходу 

з  конфлікту,  а  також  спеціально  організовані  й  спонтанні  ситуації 

вивчаються  в  працях  Ю. Жукова,  А. Лобанова,  Л. Петровської, 

М.  Рибакової, а також зарубіжними вченими (К. Хорні, Е. Фромм, А. Басса, 

Р. Сірс, М. Дойч, Р. Блейк, Дж. Мутон Р. Фішер, Д. Прюітт, Д. Рубін, У. Юрі 

та інші).

Але  ситуація  як  система  взаємовідносин не  народжується  довільно, 

тому майбутньому вчителю потрібно навмисно створювати певні ситуативні 

позиції в процесі навчання. Ситуація виникне й буде функціонувати на їхній 

основі,  що  при  керованому  навчанні  дозволить  заздалегідь  планувати 

необхідні ситуації. 

У  педагогіці  для  вирішення  навчальних  та  навчально-виховних 

завдань  основним  способом  вирішення  педагогічних  ситуацій  був 

педагогічний уплив на студента, а оцінка ситуації викладачем ґрунтувалася 

на мотиваційній, дидактичній, соціально-психологічній та етичній умовах. 
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Н. Гатанова  у  своєму  дослідженні  способів  виходу  з  конфліктних 

педагогічних  ситуацій  виділила  чотири  групи:  «зовнішній  уплив,  різні 

санкції»  –  66,7%,  «бесідою»,  «умовлянням»  –  50%,  «передбачають  і 

запобігають  конфліктам,  ураховуючи  вікові  особливості»  –  19,4%, 

«ігнорують конфліктну ситуацію» – 11%. Автор зауважує, що «уникнення 

конфлікту – найменш продуктивне вирішення ситуації, і воно свідчить про 

спрямованість педагога на себе» [68, с. 99]. Ми погодимося з цим поглядом.

Критерії  оцінки  ситуації  з  платформи  гуманістичної  педагогіки  –

ідентифікаційний, емпатичний, що враховує індивідуальні особливості учня 

і  його  ставлення  до  навчального,  не  бралися  до  уваги.  Звідси  способи 

вирішення ситуацій, що впливають на учня як на об’єкт навчання. Таким 

чином,  при  особистісно-орієнтованому  підході  до  навчального  процесу 

викладач  може  домогтися  більш  високого  результату,  організовуючи 

навчальні  ситуації  й  дозволяючи  їх  разом  із  тими,  хто  навчається.  

Наступним складником комунікативно-мовленнєвої компетентності вчителя 

є ставлення до студента як до цінності.

Гуманістична парадигма навчання і виховання передбачає перехід від 

суб’єкт-об’єктного до суб’єкт-суб’єктним узаємодії учня й навчального. На 

думку  Л. Лузяніної,  зусилля  вчителя  повинні  бути  спрямовані  на 

організацію  діалогу,  стимулювання  особистісного  саморозвитку  й 

саморегуляції.  Це  висуває  нові  вимоги  до  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  вчителя.  Саме  на  тлі  цих  відносин  розгортається 

комунікативно-мовленнєва  діяльність  учителя,  яка  веде  до  успіху  або 

неуспіху  при  вирішенні  педагогічних  завдань.  Результати  педагогічного 

спілкування  припускають  стимулювання  пізнавальної  активності  учнів, 

формування позитивного ставлення до навчального процесу. Уважаємо, що 

ставлення до студента як до цінності, з огляду на структурний компонент 

комунікативної  культури  вчителя,  позитивно  впливає  на  пізнавальну 

активність і розвиток творчого потенціалу учнів.

Далі Л. Лузяніна пише, що «ставлення до студента як до цінності  – 
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містить два плюси. Перший полюс – називається суб’єктним, конституює 

ставлення вчителя до учнів і взаємодії як до цінності. Виділяються два боки:  

моральний і психологічний. Перший полягає у визнанні самоцінності іншої 

людини як вільної, відповідальної, що має право бути такою, як вона є, і 

бажати того, чого вона бажає. Психологічна складається з трьох моментів: 

мотиваційного,  когнітивного  й  операціонального.  У мотиваційному плані 

установка на цінність іншого конкретизується в прагненні до співпраці, до 

встановлення рівноправних партнерських узаємин, до спільного вирішення 

проблем [131, с. 167]. 

У  когнітивному  плані  –  у  готовності  зрозуміти  іншу,  умінні 

децентрованого, бачити людину в усій його багатогранності,  унікальності, 

мінливості. Операціональний план характеризується установкою на діалог і 

співпрацю  (В. Сагатовский,  Г. Ковальов).  Другий  полюс  –  об’єктний, 

характеризується  ставленням  учителя  до  учнів  як  до  засобу,  об’єкта, 

утілюється в ставлення до іншого як до знаряддя досягнення своїх цілей: 

потрібен – залучити, не потрібен – відсунути, заважає – прибрати (аж до 

фізичного  знищення).  Допустимість  (моральне  виправдання)  такого 

ставлення базується,  по-перше, на знеціненні людини, по-друге, на основі 

віри  в  нерівність  (у  цінностях,  у  правах)  людей,  а  по-третє,  на  відчутті 

власної  переваги  над  іншими  в  чому-небудь,  що  доходить  до  почуття 

власної  винятковості.  У  мотиваційному  плані  ставлення  до  іншого  як 

об’єкту  конкретизується  в  бажанні  мати,  володіти,  прагненні  отримати 

однобічну перевагу, неодмінно домогтися свого. 

У когнітивному плані об’єктна позиція проявляється в егоцентризмі – 

нерозумінні  іншого,  відсутності  спроб  побачити  ситуацію  його  очима,  у 

спрощеному,  однобічному  баченні  свого  партнера,  у  використанні 

стереотипних уявлень, розхожих суджень про нього. 

В операційному плані – це опертя на односпрямованість упливу, його 

монологічність  із  використанням  стандартних  звичних  автоматичних 

прийомів.  У  моральному  плані  «другий  плюс»  суперечить  гуманістичній 
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педагогіці, що ґрунтується на встановленні довірливих, поважних узаємин, 

позитивного емоційного фону, способів настрою учнів на засвоєння знань і 

рішення  навчальних  задач.  «Зміна  внутрішньої  структури  навчальної 

ситуації,  розстановки  сил,  децентрація  викладацької  позиції,  зняття 

авторитаризму, принципово нова організація зв’язків між її суб’єктивними 

та об’єктивними елементами веде, на нашу думку, до більш високого рівня 

засвоєння  знань,  умінь  і  навичок.  Ситуація  –така  динамічна  система 

взаємовідносин,  яка,  завдяки  її  відображенню,  у  свідомості  породжує 

особистісну потребу в цілеспрямованій діяльності й живить цю діяльність» 

[129,  с. 43 – 47].

Навчальна  ситуація  –  це  особлива  одиниця  навчального  процесу,  у 

якій діти за допомогою вчителя виявляють предмет своєї дії, досліджують 

його,  здійснюючи  різноманітні  навчальні  дії,  перетворюють,  наприклад, 

пропонують  свій  опис.  При цьому  досліджуваний  навчальний матеріал  є 

матеріалом для створення навчальної ситуації, у якій дитина здійснює деякі 

(специфічні для цього навчального предмета) дії, освоює характерні галузі,  

способи дії, тобто набуває деяких здібностей. Творчість педагога при цьому 

направлена  на:  створення  навчальної  ситуації  й  розробки  способів 

перекладу навчального завдання в навчальну ситуацію і т.д.

Теорія В. М’ясищева припускає три аспекти відносин: «когнітивний, 

що містить результати пізнання конкретного явища дійсності,  емоційний, 

інтегрувальний,  усі  емоційні  відгуки  про  цей  об’єкт,  поведінковий  –  як 

актуалізована  відповідь  на  нього.  Розглядаючи  ціннісне  ставлення  до 

студента,  автор  виділяє  когнітивний,  емоційний,  поведінковий  аспекти. 

Когнітивний  аспект  містить:  вивчення  психічного  стану  учня,  аналіз 

причинно-наслідкових зв’язків поведінки, неадекватності реакцій, сімейно-

побутових  умов;  вивчення  учня  як  цінності,  узаємопов’язаної  з  іншими 

цінностями,  його  міжособистісних  відносин  у  групі,  рольовий  статус, 

пошуки найбільш адекватного й комфортного положення серед собі рівних 

–  усвідомлення  того,  якого  навчають  як  унікальності,  як  одиничного  й 
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неповторного представника людського роду, пов’язаного з іншими людьми 

всебічними відносинами, що відображають детермінованість особистості. 

Емоційний аспект передбачає такі елементи: внутрішнє ставлення до 

студента,  що зачіпає систему моральних, світоглядних цінностей учителя, 

його  переконання  в  тому,  що  той,  якого  навчають,  залучається  до  цієї  

системи, його установки й спрямованість на особистість учня як на цінність;  

емоційний аспект передбачає також розвиток відносин у часі,  що має два 

боки:  чим  більше  часу  вчитель  приділяє  спілкуванню  з  учнями,  тим 

яскравіше емоційний фон їхніх відносин, з іншого боку, негативний минуле 

учня,  відоме  вчителеві,  не  повинно  формувати  упереджене  ставлення  до 

нього, завжди має бути присутня віра в зміну властивостей особистості  в 

кращий бік і надихати вчителя на подальші корисні відносини з учнями. У 

плані  емоційного аспекту ціннісного ставлення вчителя до учнів основну 

роль  грають  чотири  базових  якості:  децентрація  –  здатність  і  вміння 

будувати педагогічну взаємодію на «безоцінному прийнятті іншої людини й 

конгруентності  переживань  і  поведінки»;  ідентифікація  –  такий  спосіб 

пізнання  іншого,  при  якому  припущення  про  внутрішній  стан  іншого 

будується  на  основі  спроби  поставити  себе  на  його  місце;  емпатія  – 

афективна  форма  ідентифікації,  при  якій  настає  стан  співчуття, 

співпереживання й відгук на психічний стан іншого [152, с. 22].

Поведінковий  аспект,  що  випливає  з  двох  попередніх,  імовірно,  є 

найскладнішим  і  вимагає  від  учителя  внутрішніх  і  зовнішніх  зусиль. 

Методологічною  основою  розгляду  цього  аспекту  є  трансактний  аналіз 

(положення  комунікаторів  у  позиціях  «батьки,  дорослі,  діти».  Вибір 

людиною  найбільш  психологічно  доцільної  форми  вираження  свого 

ставлення  в  спілкуванні  відбувається  без  зусиль  і  кидається  в  очі 

нарочитості, якщо в нього сформовані психічні властивості особистості, які 

є  обов’язковими  для  успішного  міжособистісного  спілкування.  Це 

передусім  здатність  до  ідентифікації  й  децентрації,  емпатія  й  само 

рефлексія  [239, с. 26].  Вивчаючи  умови  формування  комунікативно-
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мовленнєвої  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів, 

дослідники  відзначають  той  факт,  що,  «спостерігаючи  за  діяльністю 

педагогів внз, студенти мимоволі набувають прийомів і способів, які вони 

потім  застосовують  у  своїй  трудовій  діяльності.  Учитель  є  зразком  для 

майбутнього вчителя й цей факт є однією з умов розвитку комунікативної  

компетентності  вчителя.  Учитель  із  високою комунікативною культурою, 

яка  вміє  створити  на  заняттях  позитивний  психологічний  клімат,  що 

належить студенту як до цінності, матиме позитивний вплив на розвиток і 

становлення  майбутнього  вчителя  й  навпаки.  У  цьому  своєрідність 

професійної  підготовки  вчителя.  Тому вважаємо за  необхідне  поцінувати 

рівень  ставлення  вчителів  до  учня  в  звичайній  загальноосвітній  школі  з 

погляду  вчорашніх  випускників,  студентів  першого  курсу  університету, 

майбутніх  учителів.  Вважаємо,  що  достатній  рівень  об’єктивності 

гарантується тим, що школа для них уже в минулому, ніяких безпосередніх 

стосунків із вчителями немає й оцінка формується на основі порівняння й 

аналізу.

Протягом  усієї  еволюції  освіти  вчені,  педагоги  звертаються  до 

проблеми вчителя,  даючи цьому поняттю назви – «компетенції»,  «сучасні 

вимоги»,  «професійні  якості»  вчителя  й  т.д.  Залишається  відкритим 

питання, які якості вчителя є ідеальними, або які компетенції повинні бути 

константними,  тобто  незалежними  від  часу,  а  які  якості  повинні  бути 

«рухливими»,  тобто  необхідними  вчителю-педагогу  у  зв’язку  з  вимогою 

«нового» часу. 

У  процесі  навчання  майбутнього  вчителя  початкових  класів  варто 

орієнтувати на певний комунікативний ідеальний образ вчителя. Ідеал, що 

визначає  спосіб  мислення  й  діяльності  людини.  З  огляду  на  філософське 

визначення (Кант, Гегель), ідеал має аспекти: з погляду наукової логіки – це  

система уявлень, якийсь ідеалізований об’єкт розгляду,  пізнавальна уявна 

конструкція,  яка  слугує  засобом  пізнавальної  наукової  діяльності. 

Практичний ідеал – це конкретний образ ідеалізованого об’єкта в будь-якій 
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особі або групі осіб, збудований згідно з життєвим досвідом, світоглядом, 

смаками й  потребами цієї  особи.  Розглядаючи  комунікативний ідеальний 

образ учителя в історичному аспекті, потрібно відзначити, що з розвитком 

суспільства  зі  зміною  історичних  епох,  життєвих  ідеалів  і  потреб 

комунікативний  ідеал  учителя  змінювався  в  бік  поступової  гуманізації. 

Гуманістична  педагогіка,  висуваючи  нові  вимоги  до  позиції  вчителя  і 

функцій  його  комунікативної  компетентності,  ставить  комунікативний 

ідеал, що виникає на межі функцій комунікативної культури й педагогічної  

обдарованості  вчителя.  Комунікативний  ідеальний  образ  учителя  в 

теоретичному плані містить структурні елементи комунікативної культури 

вчителя:  педагогічне  спілкування.  Ставлення  до  студента,  знання  його 

індивідуальних  особливостей,  своїх  комунікативних  якостей,  уміння 

враховувати комунікативну ситуацію: у практичному плані комунікативний 

ідеальний  образ  учителя  передбачає  факт,  що  в  кожної  людини  є  «свій 

власний образ ідеального або наближається до ідеалу вчителя.

З  огляду  на  провідні  філософські  категорії  структури  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів 

можна  розглянути  крізь  призму  порівняння  філософських  категорій  та 

компонентів ПКК. Дані наведено в таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1

Структура педагогічної комунікативної компетентності 

майбутнього вчителя крізь призму філософських категорій

Компоненти 

філософської категорії

Компоненти педагогічної 

комунікативної компетентності
1 2

1. Система соціальних норм Знання комунікативних норм і правил
2. Сукупність відносин Знання індивідуальних особливостей
3. Ставлення до себе Знання власних комунікативних якостей
4. Стосунки між собою Уміння володіти комунікативною 

ситуацією
5.Система духовних цінностей Ставлення до учня як до цінності
6. Продукт матеріальної й 

духовної праці

Комунікативний ідеальний образ

7. Мовленнєва культура 

людини

Професійно-мовленнєва компетенція

Таким чином, педагогічна комунікативна компетентність майбутнього 

вчителя  початкових  класів  представлена  як  загальне,  і  як  одиничне,  що 

перебувають у постійній діалектичній єдності й розвитку. Ми спробували 

відобразити  через  складники  педагогічної  комунікативної  компетентності 

вчителя в таблиці  1.1.  кожен структурний компонент,  який складається з 

елементів, узаємопов’язаних між собою і значущих для кожного моменту 

формування  комунікативно-мовленнєвої  діяльності  майбутнього  вчителя. 

Вивчення структури й механізмів процесу навчання і  виховання,  а також 

логічних  структур  навчального  матеріалу,  практичних  завдань,  що 

сприяють формуванню певних особистісних якостей майбутнього фахівця,  

можливо, здійснити за допомогою методу моделювання, зміст якого буде 

викладено в наступному параграфі.

1.4. Наукове  обґрунтування  технології  процесу  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки
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Проаналізувавши специфіку формування педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класіву  процесі  фахової 

підготовки,  виникла  необхідність  пошуку  напрямів  удосконалення 

освітнього процесу закладів вищої освіти. Одним із шляхів вирішення цього 

запиту  може  бути  розроблена  модель  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки. 

Моделювання в науковій літературі трактується як система організації  

освітнього  процесу,  яка  має  зміст,  цілі  та  методи  досягнення  бажаних 

результатів.  Науковці  розглядають  освітній  процес  через  змістовний 

складник  педагогічних  дій  (В.  Безпалько;  Г.  Селевко),  системність 

(С. Гончаренко,  М. Кларин),  визначеність  (І.  Богданова;  Б.  Лихачев), 

результативність  (В. Сластьонін;  В.  Баркасі).  Заслуговують  увагу  праці 

вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  у  яких  розглядаються  методологічні 

засади  моделювання  (Н.  Лазарев,  В.  Михеєв,  В.  Мельник,  І.  Новік, 

О. Пирогова,  В. Розумовський, Н.Салміна,  О. Сичивиця, А. Уемов та ін.), 

витоки  реалізації,  що  зумовлює  моделювання  (А.  Вербицький,  Б. 

Глинський, Б. Гнеденко, Б. Грязнов, Б. Динін, Е. Нікітін, Г. Розумовський, 

Л.  Фрідман  та  ін.),  дослідження  особливостей  моделей  (Н.  Бурбакі,  А. 

Вербицький,  Б.  Гнеденко,  А.  Горстко,  У.  Єшбі,  Д. Пойа  та  ін.), 

функціонованого  використання  моделей   (Н.  Бурбакі,  А.  Вербицький, 

Б. Гнеденко, А. Горстко, У. Єшбі, Д. Пойа та ін.) та їх функцій (Н.  Бурєнін, 

В. Давидов, Н. Кузьміна, Л. Левіна, Л. Фрідман, В. Штофф та ін.).

На  сучасному  етапі  досліджень  моделювання  науковці  ставлять  це 

поняття  в  синонімічний ряд  з  проєктною діяльністю.  Зокрема,  дослідник 

І. Єрмаков  стверджує,  що  проєктна  діяльність  –  конструктивна  і 

продуктивна  діяльність  особистості,  спрямована  на  розв’язання  життєво 

значущої  проблеми,  досягнення  результату  в  процесі  цілепокладання, 

планування  і  здійснення  проєкту.  Проєктна  діяльність  належить  до 
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унікальних  способів  людської  практики,  пов’язаної  із  передбаченням 

майбутнього, створенням його ідеального образу, здійсненням та оцінкою 

результатів  отримання  задумів  [90].  Інше  трактування  подається  в 

Енциклопедії  освіти,  де  зазначається,  що  проєктування  –  це  діяльність 

творчого та  інноваційного характерів  та  спрямована на створення  нового 

матеріалу в суб’єктивному та об’єктивному планах [86].

Одним  із  провідних  завдань  проєктної  технології  є  не  набуття 

наукових  знань,  а  формування  діяльності,  що  стане  запорукою  успішної 

реалізації  поставлених завдань.  Проєктування сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класіву 

межах  педагогічної  діяльності  є  креативна  діяльність,  що  спрямована  на 

створення  моделі.  З  цього  слідує  те,  що  модель  і  проєкт  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класіву процесі фахової підготовкиє результатами продуктивної 

діяльності з проєктування [242]. 

Таким чином, ми пересвідчилися в тому, що проєктна діяльність та 

моделювання мають спільний об’єктний компонент «модель».   Основним 

ключем  розуміння  значення  педагогічного  моделювання  є  визначення 

терміна  «модель».  В  словнику  іншомовних  слів  зазначається,  що  термін 

походить від латиського слова «modulus» – міра, аналог,  зразок.  У інших 

словникових  джерелах  трактування  ототожнюється:  у  педагогічному 

словнику  за  редакцією  С. Гончаренко:  модель  –  конструкт  модифікації, 

дизайну (модель предмета,  автомобіля,  взуття тощо;  словник іншомовних 

слів  за  редакцією  Л. Пустовіт:  модель  –  зразок  для  створення  копії;  у 

педагогічному  словнику  за  редакцією  М. Ярмаченко:  модель  –  штучно 

створений об’єкт, що відтворює певні риси, якості іншого об’єкту, пояснює 

певні процеси тощо. 

Проаналізувавши  інші  джерела  наукової  літератури,  з’ясували,  що 

поняття  модель  змінювалось  в  різних  понятійних  категоріях  –  образ 

реальних  об’єктів,  предметних  відношень  в  певних  галузях  науки, 
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репрезентаційна структура в наглядній формі тощо[7; 8; 19; 28; 34]. Крім 

того,  ми  можемо  сформувати  висновок,  що  модель  –  це  об’єкт 

досліджуваної  проблеми,  який  створюється  для  опису  та  зберігання 

інформації  системи  та  відображає   особливості  та  характеристики,  що  є 

важливими для вирішення завдань, які стоять перед його розробником.

Безумовно,  що модель  в  педагогічній  галузі  має  певні  особливості.  

Пропонуємо виокремити деякі з них:

– аналог процесу;

– теорія, на основі якої здійснюється реалізація запитів;

– системність форми педагогічного експерименту;

– спосіб організації освітнього процесу;

– концептуальні засади впровадження моделі в освітній процес. 

Процес  створення  моделі  називається  моделювання.  Педагогічне 

моделювання базується на створенні  об’єкта системи та характеризується 

принципами  системного  підходу,  логічністю  та  спрямуванням  на 

досягнення цілі [80, с. 39 – 41]. Таким чином, моделювання використовують 

для  створення  процесів,  які  не  мають  аналогів,  так  і  моделей  існуючих 

об’єктів.  Проєктування  ж  застосовується  як  організаційна  форма  на 

створення  інноваційного  продукту  і  його  реалізацію.  Тому  моделювання 

виступає  як  самостійний  вид  діяльності,  направлений  на  дослідження 

особливостей об’єкта та формування його моделі. Педагогічне моделювання 

розглядали такі  науковці як М. Алексеєв,  В. Безрукова, Л. Волченкова,  О. 

Заїр-Бек, О. Новіков, В. Радіонов, В. Юсупов та ін.

Педагогічне  моделювання,  що  спрямоване  на  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки, має наступні особливості:

– об’єкт педагогічного моделювання має абстрактний характер;

– відображає педагогічну діяльність, що реалізується поетапно;

– результативність  –  сформована  модель,  що  є  об’єктом 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 
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вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки і  має  векторну 

реалізацію розвитку;

– має прогностичний характер;

– інноваційний  підхід  модернізації  системи  освітніх  процесів  у 

закладах вищої освіти.

Реалізація  педагогічного  моделювання характеризується  науковцями 

як рівнева система. Так, дослідник О. Пирогов розділяє педагогічні моделі 

на  три  категорії:  концептуальна  (зміст,  структура  і  новизна  застосування 

моделі);  дидактична  (базується  на  традиційних  методах,  формах  та 

принципах,  відображає  експериментальне  вирішення  моделювання); 

методична (ґрунтується на фактах навчальної діяльності) [174]. У нашому 

дослідженні  будемо  розглядати  модель,  яка  базується  на  принципах 

дидактичного моделювання.

Спираючись  на  обґрунтування  дослідників  дидактичного 

моделювання  О. Савченко,  М. Бібік  та  ін.,  можемо  виокремити  наступні 

рівні моделювання:

1. методологічний (конкретизація ідеї декількома положеннями);

2. теоретичний  (оцінка  за  критеріями  та  принципами  педагогіки 

об’єкта моделювання);

3. методичний  (забезпечення  науково-педагогічних  суб’єктів 

механізмами впровадження моделі в освітній процес).

Вчені  О. Савченко,  Н. Бібік  зазначають:  «На  методологічному  рівні 

модель  відображає  концептуальні  положення,  цілі  моделювання, 

понятійний апарат. На теоретичному рівні презентується модель об’єкта з її 

описом.  На  методичному  рівні  представляється  алгоритм  практичного 

здійснення запропонованих теоретичних положень» [192, с. 29].

Процес  педагогічного  моделювання  має  такі  функцій: 

реконструвальна (якісна характеристика моделі), описова, інтерпретаційна, 

прогнозувальна,  евристична  (стимулює  продовження  ідеї  дослідження), 

пізнавальна,  демонстраційна  (характеристика  функціонального  змісту 
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моделі), навчальна. 

Отже,  педагогічне  моделювання  –  це  відображення  характеристики 

певної технології в сформованому об’єкті-моделі. 

Моделювання  здійснюється  на  основі  структури  та  специфіки 

реалізації. Дослідники цього педагогічного процесу зазначають важливість 

окремих  напрямів  моделювання:  вибір  способу  моделювання  (схема, 

таблиця);  векторна  площина  реалізації  моделювання;  обґрунтування 

гіпотези  створення  моделі  (концептуальна  основа).   Таким  чином, 

структура  моделювання складається  зі  способу,  місця  реалізації  та 

концептуальної  бази.  Натомість  специфіка  реалізації розглядається  на 

декількох етапах:

- експлікація моделювання;

- процес моделювання;

- інтерпретація продуктів моделювання.

Науковець  Г.  Якушева  у  своєму  дослідженні  наголошує  на 

процедурній  формі  педагогічного  моделювання  та  подає  в  такій 

інтерпретації:

1) актуалізація знання про педагогічний об’єкт, модель якого має бути 

побудована;

2) виявлення найбільш важливих характеристик даного об’єкта, його 

властивостей, компонентів, структурних чинників тощо, відповідно до цілей 

побудови моделі;

3) побудова  нового  об’єкта  (моделі)  через  синтез  відокремлених 

аспектів з урахуванням основних ознак оригіналу, таким чином, щоб модель 

зберігала його первинні характеристики [243].

Дослідник А. Аношкін подає моделювання в такій структурі з якісно-

кількісними відношеннями між елементами процесу моделювання:

1) з’ясування  чинників,  що  можуть  відбитися  на  результатах 

впровадження моделі; 

2) вибір чинників у кількісному відношенні; 
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3) об’єднання чинників за загальними характеристиками; 

4) виявлення  кількісних  відношень  між  елементами  процесу 

моделювання [15].

Процес моделювання за П. Образцовим розглядається:

- перехід від природного об’єкта до моделі, побудова моделі;

- експериментальне дослідження моделі, яке містить: а) перевірку 

відповідності оригіналу; б) виявлення додаткової інформації; в) отримання 

супутніх наукових результатів – установлення нових зв’язків, залежностей, 

виявлення умов і чинників, що впливають на ефективність функціонування 

моделі тощо);

- перехід  від  моделі  до  природного  об’єкта,  коли  результати, 

отримані при дослідженні, переносяться на цей об’єкт [160].

Проаналізувавши дослідження педагогічних моделей вищезазначених 

вчених, ми сформували своє бачення реалізації педагогічного моделювання 

в декілька етапів:

- теоретичний (наочна характеристика технології – організаційних 

форм навчання, методів, засобів, принципів та педагогічних підходів);

- емпіричний  (формування  завдань  та  цілей  моделювання, 

спостереження та аналіз діючих умов в освітньому процесі закладів вищої 

освіти);

- експериментальний  (виявлення  результатів  моделювання 

шляхом упровадження моделі);

- підсумковий  (оцінка  та  рівень  результативності  педагогічної 

моделі).

Структуризація  поетапного  педагогічного  моделювання 

узагальнюється в алгоритм реалізації моделювання:

- аналіз об’єкта моделювання;

- розробленням плану створення педагогічної моделі;

- створення методик розгляду моделі;

- формування моделі;
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- опрацювання  навчальних  програм  та  гарантування  умов 

упровадження моделі;

- реалізація моделі в освітньому процесі закладів вищої освіти;

- визначення результативності моделі в практичній дії;

- представлення моделі та її наукова рефлексія.

Узявши  за  основу  системний  підхід  в  моделюванні  за  О. Березюк, 

створюємо  концептуальну  модель формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки. Мета такої моделі – зобразити цілісний процес 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки  та 

охарактеризувати  сутнісні  зв’язки  між  складниками  педагогічних  систем: 

навчальна інформація, способи педагогічної комунікації, студент та педагог. 

Значення  моделі  в  тому,  що  під  час  вивчення  фахових  дисциплін  для 

майбутніх учителів початкових класів формуються: освітнє середовище, у 

якому  набувають  значення  комунікаційні  та  педагогічні  здібності, 

простежується розвиток психолого-педагогічного мислення, процес набуття 

нових знань набуває активного проходження [30].

Безумовно,  що  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки  відбувається поступово та впродовж усього періоду навчання у 

закладах  вищої  освіти,  у  яких  реалізується  розроблена  модель,  а  процес 

фахової підготовки характеризується педагогічною діяльністю.

Системоутворювальним  фактором  цієї  моделі  є  потреба  в 

конкурентоспроможності  та  професійній  компетентності  майбутніх 

вчителів  початкових  класів.  Розроблена  модель  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі  фахової  підготовкистворюють  систему,  в  якій  комунікативна 

компетентність  корелює  з  іншими  професійними  компетентностями  та  з 

дидактичними принципами й методами її реалізації.
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Теоретична  модель сформована  на  основі  аналітичної  роботи, 

зокрема, вирішення таких завдань:

- концептуальні  умови,  які  забезпечують  теоретичне  вирішення 

поставлених питань;

- зміст  і  структура  компетентностей,  що  корелюють  з 

педагогічною  комунікативною  компетентністю  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки;

- структурно-функціональні  компоненти  педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів;

- зміст  і  структура  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів;

- теоретичні  основи  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.

Методологічний  рівень  розв’язання  проблеми  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки передбачав  її  аналіз  у 

контексті  загальноприйнятих наукових підходів:  діяльнісного,  системного 

(синергетичного),  комплексного,  культурологічного,  особистісно 

орієнтованого, акмеологічного та компетентнісного. 

Ми  спробували  вивчити  закономірності  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів 

шляхом  уточнення  змісту  навчальної  діяльності  студентів,  а  також 

виокремили  особливості  педагогічної  діяльності  викладача,  що 

забезпечують  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки.
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Рис. 1. Комплексна модель формування педагогічної комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класіву процесі фахової підготовки
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Ураховуючи  вищезазначений  матеріал  щодо  моделювання  та 

компонентного  наповнення  педагогічної  моделі  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 
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процесі  фахової  підготовки,  що  вкладається  в  характеристику  моделі 

досліджуваного питання. 

Отже,  ураховуючи  багатоаспектність  педагогічного  моделювання 

зображуємо  графічно  комплексну  модель,  що  стане  основою  для 

реалізаційної педагогічної моделі формування  педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.

Ураховуючи  вищезазначений  матеріал  щодо  моделювання  та 

компонентного  наповнення  педагогічної  моделі  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класіву 

процесі  фахової  підготовки,  та  матеріл,  викладений  в  підрозділі  1.3, 

зображуємо графічно педагогічну модель.

Поетапна  реалізація  розробленої  моделі  забезпечують  результат  її 

дієвості  –  сформованість  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класіву процесі фахової підготовки.
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Висновки до розділу 1

Ґрунтовне  вивчення  науково-методичної  літератури,  узагальнення 

теоретичних  матеріалів  дозволило  проаналізувати  педагогічну 

комунікативну  компетентність  учителя  початкових  класів  із  позицій 

психолого-педагогічної проблематики.

У  педагогічній  комунікативній  компетентності  вчителя  початкових 

класів  виділяють  мовленнєву  компетентність,  предметну  компетентність, 

лінгвістичну компетентність і прагматичну компетентність. Комунікативно-

мовленнєва  компетентність  –  важливий  складник  професійної  культури 

педагога,  що  передбачає  здатність  ефективно  й  доцільно  вибудовувати 

мовленнєву  поведінку  вчителя  в  різних  ситуаціях  професійного 

спілкування.  Для  з’ясування  сутності  та  змісту  цієї  компетентності  ми 

здійснили  аналіз  теоретичних  підходів  до  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів. 

Аналіз  теоретичних  підходів  до  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  вимагав 

комплексного  розгляду  (компетентнісний,  системно-комунікативно-

інформаційний,  етнокультурний,  особистісно-діяльнісний,  аксіологічний) 

зазначеної  проблеми.  Аналіз  припускав  комплекс  підходів,  тобто  їхній 

зв’язок,  поєднання,  а  також  «сукупність  явищ  або  властивостей,  що 

утворюють  одне  ціле».  Розглянуті  теоретичні  підходи  для  ефективності 

процесу  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  розуміємо  як  сукупність  різних 

напрямів, які  взаємодоповнюють, збагачують одне одного й забезпечують 

його якісне функціонування процесу.

Розроблена  модель  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  постає  у  вигляді 

цілісної, досить динамічної педагогічної системи (обґрунтовані мета, етапи, 

змістовно-технологічне  забезпечення  процесу,  результат,  критерії  оцінки 
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ефективності  процесу)  і  є  відкритою  для  постійного  оновлення.  Модель 

базується на уявленні про розвиток майбутнього вчителя початкових класів 

як індивідуальності насамперед, а потім як фахівця з глибоким розумінням 

соціокультурної ситуації в сучасному суспільстві.

Механізми виявлення, обґрунтування та розробки педагогічних умов, 

що  сприяють  формуванню  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя  початкових  класів  дозволили спланувати відповідну 

технологію.

Основні  наукові  результати  розділу  висвітлено  в  авторських 

публікаціях 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 107
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РОЗДІЛ 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Хід експериментального дослідження

Формувальний етап експериментального дослідження спрямований на 

активізацію  процесу  формування  в  студентів  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності.  Із  цієї  метою  ми  впроваджували  в  навчально-виховний 

процес  різні  форми  і  технології  навчально-викладацької  діяльності, 

проведення  спеціально  організованих  спецкурсів  і  тренінгів.  Педагогічна 

технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають 

спеціальний  набір  і  компонування  форм,  методів,  способів,  прийомів 

навчання,  виховних  засобів;  він  є  організаційно-методичним 

інструментарієм  педагогічного  процесу  (В. Монахов);  змістовна  техніка 

реалізації  навчального  процесу  (В. Беспалько);  опис  процесу  досягнення 

планованих результатів навчання (І. Волкова); це мистецтво, майстерність, 

уміння,  сукупність  методів  обробки,  зміни  стану  (В. Шепель);  системна 

сукупність та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних 

і  методологічних  засобів,  що  використовуються  для  досягнення 

педагогічних цілей (М. Кларін).

Незважаючи  на  всі  трактування  поняття  «технологія»,  усі  автори 

сходяться на тому, що педагогічна технологія – це продумані у всіх деталях  

способи  й  засоби  спільної  педагогічної  діяльності  з  проєктування, 

організації та проведення навчального процесу безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів і викладачів.

У  зв’язку  з  цим  нами  був  розроблений  і  впроваджений  спецкурс 
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«Комунікативно-мовленнєва  компетентність  майбутнього  вчителя 

початкових класів як інструмент вирішення педагогічних завдань».

Аналізуючи  методику  викладання  спецкурсу,  ми  відзначаємо,  що 

лекції спрямовані на формування наукових знань без зайвого спрощення або 

ускладнення,  розширення  меж  комунікативно-мовних  можливостей 

студентів.  Інтерес  до  досліджуваного,  елементи  емоційності  і  відсутність 

одноманітності в лекціях створювали стимул для гарного сприйняття. При 

проведенні  лабораторно-практичних  занять  широко  використовувалися 

методи активного навчання – метод аналізу ситуацій та рольові ігри. Мета 

цих  методів  –  формування  комунікативно-мовленнєвої  компетентності 

майбутніх фахівців, придбання умінь і навичок швидкої й точної орієнтації 

в ситуації спілкування, вирішення проблемних ситуацій. Різниця полягає в 

тому, що метод аналізу ситуації  передбачає вільне висловлювання думок, 

дискусію  –  усі  студенти  стають  учасниками  обговорення,  рішення 

комунікативної задачі є колективним продуктом.

Складником  спецкурсу  є  розділ  «Педагогічне  спілкування»  як 

програмний компонент педагогічних ЗВО. Однак розв’язання суперечності 

між  збільшеною  потребою  у  високопрофесійному  спілкуванні  й  рівнем 

реальної  комунікативної  готовності  до  нього  залишається  актуальним. 

Формування  професійних  якостей  входить  у  завдання  педагогічного 

навчального  закладу,  одну  з  яких  можна  сформулювати  таким  чином: 

вироблення вміння психологічного доцільного використання мовних засобів 

у процесі педагогічного спілкування. Спецкурс має інтегративний характер, 

тому що містить питання психолого-педагогічної теорії й різних дисциплін 

(культури  мовлення,  риторики,  прагмалінгвістики),  що  становить 

принципову  новизну  курсу.  Для  педагогічного  працівника  мистецтво 

спілкування  є  найважливішою професійною рисою,  бо  головним засобом 

реалізації навчання та виховання є комунікація. Отже, від рівня розвитку у 

викладача  комунікативно-мовленнєвих  компетенцій,  здібностей  багато  в 

чому залежить ефективність роботи викладача.  Прийшов час  відмовитися 
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від авторитарного спілкування, сформованого за багато років в установах 

управління та педагогічного впливу на студентів. Авторитарне спілкування, 

як  відомо,  легше,  ніж  демократичне,  бо  засноване  на  сліпому 

підпорядкуванні  й не вимагає кропіткої роботи.  Авторитарне спілкування 

залучається в адміністративно-командну систему, а це є серйозним гальмом 

в  економічному  й  політичному  розвитку  не  тільки  системи  освіти,  а  й 

країни загалом. Демократичне спілкування важче й складніше, передбачає 

реалізацію установок через  прийняття реципієнтами цілей комунікацій.  У 

будь-якому спілкуванні проявляються в нерозривній єдності три напрями:

• комунікативний (передача інформації);

• інтерактивний (узаємодія, узаємопідбурювання);

• перцептивний (узаємосприйняття).

«Педагог  у  своїй  діяльності  повинен  реалізувати  всі  функції 

спілкування – виступати і як джерело інформації,  і  як людина, що пізнає 

іншу або групу людей, і  як організатор колективної діяльності  і  взаємин. 

Обмін інформацією досягається завдяки мовленнєвій діяльності, а точніше – 

мови  як  засобу  спілкування.  Вербальна  комунікація  має  низку 

психологічних  особливостей,  облік  яких  полегшує  досягнення  мети 

спілкування,  «засвоєння  інформації,  що  передається,  виховує  мовну 

грамотність у майбутніх фахівців, дисциплінує їх мислення» [15, с. 34].

Успіх в організації пізнавальної діяльності безпосередньо пов’язаний 

з  уміннями педагога  бачити багатогранно,  глибоко проникати в особисту 

суть інших людей, мислити нестандартно, відповідати на питання точно й 

недвозначно,  викладати  доступно  й  виразно,  слухати  доброзичливо  й  з 

розумінням, уміти встановлювати психічний контакт. Отже, залежність від 

установки на спільну діяльність педагога з учнями визначає верховенство 

комунікативної культури педагога.

Програма спецкурсу розрахована на 26 годин.

Спецкурс  «Комунікативно-мовленнєва  компетентність  майбутнього 

вчителя початкових класів як інструмент вирішення педагогічних завдань» 
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складається з лекційного курсу й курсу практичних занять.

Мета спецкурсу:  навчання  студентів  оптимальному  використанню 

вербальних (мовних) засобів у процесі педагогічного спілкування.

Завдання спецкурсу:

1. Освоєння знань із теорії комунікації (мовленнєва діяльність, види 

педагогічного спілкування; мовленнєвий акт і його компоненти; стратегія, 

тактика, прийоми і засоби мовленнєвої поведінки вчителя);

2. Формування професійних комунікативно-мовленнєвих умінь (аналіз 

власного мовлення й мовлення учнів; оптимізація ефективної мовленнєвої 

поведінки в стереотипних ситуаціях педагогічного спілкування; створення 

професійно значущих усних текстів.

3. Озброєння студента знаннями про процес спілкування, його види і 

функції.

4. Дати  уявлення  про  систему  необхідних  якостей  комунікативно-

мовленнєвої компетентності в умовах педагогічного ЗВО.

У структурі спецкурсу виділені чотири розділи.

Перший  розділ  присвячений  мовленнєвим  основам  курсу,  у  ньому 

розглядаються загальні питання мовленнєвої діяльності й лінгвопрагматики.

Другий розділ містить матеріал,  що розкриває  питання педагогічної 

лінгвопрагматики,  тобто  особливостям  мовленнєвої  поведінки  вчителя  в 

різних ситуаціях педагогічного спілкування.

Третій розділ знайомить з усними жанрами, що використовуються в 

професійній  діяльності  вчителя  (монологічне  висловлювання,  бесіда, 

евристичний  діалог,  оцінне  висловлювання).  Увагу  зосереджено  на 

виробленні  навичок  створення  зазначених  типів  висловлювань  (текстів) 

відповідно до особливостей педагогічної ситуації.

Четвертий  розділ  передбачає  знайомство  з  прийомами  і  засобами 

організації  оптимального  педагогічного  спілкування  (Ш.  Амонашвілі, 

С. Лисенкова та ін.) І методичними особливостями навчальної дисципліни 

«Дитяча риторика» для початкової школи.
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До кінця вивчення курсу «Комунікативно-мовленнєва компетентність 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  як  інструмент  вирішення 

педагогічних завдань» студент повинен знати: основні поняття теорії мовної 

діяльності  й  прагмалінгвістики,  педагогічні  основи  мовної  комунікації; 

уміти: орієнтуватися в мовленнєвій ситуації; реалізовувати комунікативний 

намір  з  урахуванням  вимог  оптимального  педагогічного  спілкування; 

підбирати матеріал і  прийоми для організації  роботи з розвитку культури 

мовленнєвої поведінки молодших школярів.

Таблиця 10 

Календарно-тематичне планування

№

 п/п

ТЕМА Лекції Практичні  

заняття
1 2 3 4

1Тема 1. Спілкування як взаємодія 2 2

2Тема 2. Педагогічне спілкування 

як творчий процес

2 2

3Тема 3. Культура спілкування, 

сутність, структура, основи 

функціонування

4 4

4Тема 4 Педагогічний конфлікт 2 2
1 3 4

5Тема  5.  Моделювання  

мовленнєвої поведінки вчителя

2

6Тема  6.  Вивчення  мовленнєвих  

понять у початковій школі

2 2

Усього: 12                              14
Разом: 26

Тематичний план спецкурсу

ТЕМА 1. Спілкування як взаємодія (2 год. – лекція).

Мета: дати  уявлення  про  поняття  спілкування,  його  види,  функції, 

сторони спілкування. Вивчення різних концепцій за темою. Спілкування як 
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обмін інформацією, спілкування й міжособистісна взаємодія.

Основні  поняття: спілкування,  комунікація,  вербальна комунікація, 

невербальна  комунікація,  мова,  ідентифікація,  стереотипізація.  Форма 

проведення: лекція-дискусія.

ТЕМА 1. Спілкування як взаємодія (2 год. – практичне заняття)

Мета: засвоїти  основні  поняття  теми,  з’ясувати роль спілкування у 

взаємодії, навчання розуміння психічного стану людини, виразних (міміка, 

пантоміміка,  жестикуляція),  формування  емпатії  –  одного  з  компонентів 

передкомунікативного  орієнтування  в  партнері  по  спілкуванню.  Питання 

для обговорення:

1. Визначення спілкування (різних авторів).

2. Види спілкування, їхня класифікація.

3. Функції спілкування.

4. Сторони спілкування.

5.  Виконання  практичних  завдань  (додаток  №  6):  сприйняття 

психічного стану людини, емпатія як засіб пізнання людьми одне одного.

ТЕМА 2. Педагогічне спілкування як творчий процес (2 год. – лекція)

Мета: дати  поняття  про  педагогічне  спілкуванні,  його  специфіку. 

Сутність  педагогічного  спілкування.  Функції  та  структура,  а  також види 

педагогічного спілкування і його роль в спілкуванні з учнями.

Основні  поняття: педагогічне  спілкування,  комунікативні  вміння, 

комунікативні емоції. Форма проведення: лекція-бесіда.

ТЕМА  2. Педагогічне  спілкування  як  творчий  процес  (2  год.  –

практичне заняття).

Мета: засвоїти  основні  поняття  теми,  з’ясувати,  чим  відрізняється 

педагогічне  спілкування  від  повсякденного,  за  допомогою  практичних 

завдань  закріпити  знання,  ознайомити  студентів  з  елементами 
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вдосконалення дикції; формування умінь управляти контактом. Питання для 

обговорення:

1. Особливості педагогічного процесу спілкування.

2. Види і функції педагогічного спілкування.

3. Структура й компоненти професійно-педагогічної товариськості.

4. Практичне завдання (додаток № 6): деякі  елементи техніки мови; 

інтонаційна виразність.

ТЕМА  3: Культура  спілкування:  структура,  сутність  і  основи 

функціонування (4 год. – лекція)

Мета: дати  поняття  про  культуру  спілкування,  її  важливість  у 

комунікативній  культурі  педагога.  Основи  культури  педагогічного 

спілкування,  ознаки  педагогічної  культури,  елементи  культури 

педагогічного  спілкування,  роль  культури  мовлення  в  педагогічному 

спілкуванні. Особливості педагогічного такту в спілкуванні, узаємозв’язок 

педагогічного завдання в культурі спілкування. Основні поняття: культура, 

педагогічна  культура,  педагогічний  такт,  культура  особистості,  мова, 

культура мови, такт, педагогічна задача. Форма проведення: лекція-беседа.

ТЕМА 3. Культура спілкування (4 год. – лекція – практичне заняття)

Мета: засвоїти основні поняття теми, закріпити знання тренінговими 

заняттями,  вправність  в  умінні  швидко  й точно  орієнтуватися  в  складній 

ситуації  спілкування,  формування  здатності  вирішувати  комунікативне 

завдання,  формування  педагогічного  такту,  виявлення  і  вдосконалення 

індивідуального  стилю  комунікативної  діяльності.  Питання  для 

обговорення:

1. Культура педагогічного спілкування.

2. Елементи комунікативної культури.

3. Особливості педагогічного такту в спілкуванні.

4. Практичне завдання:
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• формування природності, виразності поведінки майбутнього фахівця 

в публічній обстановці;

• розвиток навичок комунікативної культури;

• рішення педагогічних завдань методом рольової гри. 

ТЕМА 4. Педагогічний конфлікт

1.  Тестування  студентів  для  визначення  рівня  їх  компетентності  в 

конфліктній педагогічної ситуації.

2. Прослуховування повідомлень студентів за темою заняття.

3. Аналіз конфліктних педагогічних ситуацій і пошук мовних способів 

їх усунення.

4.  Педагогічний  тренінг:  інсценування  конфліктних  ситуацій 

(підібраних із художньої літератури) з подальшим мовним аналізом (робота 

в парах). 

5. Бліц-інтерв’ю: «Як ви оцінюєте виховну ефективність покарання?» 

З подальшим психолого-педагогічним коментарем. 

Практичне заняття

ТЕМА 5. Моделювання мовленнєвої поведінки вчителя

1.  Підбір  і  складання  списку  мовних  стереотипів  для  педагогічної 

комунікації:  пропозиція  допомоги  –  відмова  в  допомозі,  прохання  – 

розпорядження,  рекомендація  –  вимога,  незгода,  відмова  –  згода, 

незадоволеність – задоволеність, надія – розчарування, схвалення – осуд.

Методична  розробка:  мовні  стереотипи  студенти  підбирають 

самостійно, спираючись на власний педагогічний досвід. Потім слід групове 

обговорення й коригування списків.

2. Озвучування мовних фреймів відповідно до задуманої студентами 

мовленнєвої  ситуації  через  діалог  «учитель-учень»:  вітати,  домовлятися, 

співчувати,  інформувати,  робити  зауваження,  аналізувати,  пояснювати, 

110



тлумачити,  рекомендувати,  попереджати,  заперечувати,  забороняти, 

попереджати, заспокоювати, підводити підсумок, прощатися.

Методична  розробка:  передбачається  попередня  робота  в  парах  з 

обраним фреймом.

3.  Рішення  задач  із  моделювання  мовленнєвої  поведінки  вчителя  в 

заданих педагогічних ситуаціях.

Методична  розробка:  моделювання  передбачає  роботу  за  такою 

схемою:

1. Орієнтування в ситуації та зміст спілкування:

а)  загальне  комунікативний намір  –  що робити?  (запитати,  сказати, 

спонукати);

б) завдання мови – для чого? (поділитися, дати відомості, упливати);

в) особливості адресата – кому? (вік, стан, ступінь знайомства);

г) предмет мовлення – про що?

д) основна думка – що донести?

2. Планування висловлювання:

а) хід розвитку основної думки;

б) послідовність мікротем;

в) провідний тип і жанр мовлення;

г) вимоги до підбору мовних засобів (із урахуванням сказаного вище).

3. Створення висловлювання:

а) розвиток теми й основної думки через відбір необхідного змісту з 

урахуванням ситуації спілкування, задуму, жанру;

б)  відбір мовних засобів і  синтаксичних конструкцій з урахуванням 

тих же показників, а також стилю і вимог культури мовлення.

4. Здійснення контролю за промовою:

а)  відповідність  висловлювання  ситуації  спілкування  і  задумом, 

вимогам мовної поведінки й культури мовлення;

б) ступінь розуміння з боку партнера;

в) удосконалення висловлювання.
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Практичне заняття

ТЕМА 6. Вивчення мовленнєвих понять у початковій школі 

1.  Мовленнєве  поняття  в  початковій  школі  (аналіз  програми  й 

підручників  «Дитяча  риторика»  Т. А.  Ладиженської).  Методи  й  прийоми 

роботи з молодшими школярами на уроках риторики.

2. Перегляд відеофрагменту уроку риторики і його методичний аналіз.

3.  Перегляд і  обговорення наочних посібників для уроків риторики, 

підготовлених студентами.

4. Складання мовленнєвих завдань для уроків риторики в молодших 

класах. На практичних заняттях студенти вирішували мовленнєві завдання, 

зібрані в збірнику, який є практичним посібником, що містить проблемні 

педагогічні  мовленнєві  ситуації,  що  виникають  на  шкільних  уроках.  До 

кожного завдання подано варіанти відповідей: прямою мовою, непрямою й 

прямою мовою,  непрямою мовою.  Залежно від  форми відповіді  завдання 

розділені  на  три  групи.  Відбір  матеріалу  пояснюється  основною 

практичною метою допомоги – удосконалювати професійну комунікативну 

компетентність:  усвідомлення  програм  мовленнєвої  поведінки  учня  й 

осмислення мовленнєвих програм діяльності вчителя.

На поступове успішне оволодіння матеріалом спрямована й структура 

збірки – три види завдань залежно від типу відповіді. Найбільш легкими для 

вирішення,  на  наш погляд,  є  завдання,  короткі  відповіді  у  формі  прямої 

мови.  Вибір  відповіді  супроводжується  коментарем:  особливості 

мовленнєвої  ситуації,  оптимальність  вербальних  і  невербальних  засобів. 

Друга  група  завдань  містить  відповіді  в  непрямій  і  прямій  мові,  що 

передбачає  вибір  відповіді  декодування  непрямої  мови  в  пряму,  тобто 

індивідуальне,  авторське;  озвучування  відповіді  в  межах  моделі 

оптимальної мовленнєвої поведінки педагога. Третя група завдань містить 

відповіді  в  непрямій  мові  й  передбачає  озвучування  кожного  варіанту 

відповіді в прямій мові із зазначенням на оптимальний. Матеріал задачника 
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можна  використовувати  як  в  індивідуальній,  так  і  в  колективній  формах 

роботи.  Наведемо  приклад  можливого  аналізу  однієї  з  мовленнєвих 

ситуацій.

Мовленнєва ситуація:

Аналіз  конфліктної  мовленнєвої  ситуації  може  бути  проведений  за 

таким планом:

- опис ситуації або конфлікту (учасники, місце, діяльність);

- причини ситуації, динаміка переходу в конфлікт; у сенс конфлікту для 

кожного з його учасників;

- психологічний аналіз відносин між учасниками ситуації;

- перспективні  виховні  та  пізнавальні  цілі  при  різних  варіантах 

вирішення ситуації.

Пропонований  збірник  мовленнєвих  завдань  допоміг  студентам 

осмислити  мовну поведінку,  що породжується  учителем як  чинник,  який 

значною мірою визначає ефективність педагогічного спілкування.

Вивчення спецкурсу завершується відкритим заліковим заняттям, на 

якому йде захист виконаного творчого завдання.

Залікові завдання:

1.  Розробка  конспекту  уроку  за  програмою  Т. А. Ладиженською 

«Дитяча риторика» для початкової школи за мовленнєвими темам. Конспект 

містить: обґрунтування необхідності вивчення теми; формулювання цілей; 

підбір  додаткового  матеріалу;  вибір  цікавих  форм  роботи;  підготовку 

наочності; складання списку літератури;

2.  Написання  та  оформлення  сторінок  підручника  для  початкової 

школи за обраною мовленнєвою темою.

3. Розробка завдань для збірки мовленнєвих завдань із використанням 

різних комунікативних ситуацій на уроці і варіантами відповідей (не менше 

10 завдань).

Примітка:  студенти,  об’єднавшись у  мікрогрупи,  вибирають одне із 

запропонованих завдань.
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Практична  значущість  спецкурсу  полягає  в  закріпленні  і 

вдосконаленні  компетенцій  комунікативно-мовленнєвої  компетентності, 

отриманих  на  заняттях  спецкурсу  й  передусім  закріплення  знань 

комунікативних  норм  і  правил,  індивідуальних  особливостей  того,  хто 

навчається,  уміння  володіти  комунікативною  ситуацією,  формування  в 

студента  відносин  до  навчання  як  до  цінності,  комунікативний  ідеал 

учителя й професійно-мовленнєву компетенцію.

Ступінь засвоєння матеріалу контролювалося різними способами: за 

допомогою анкет, участю в рольових іграх, виконанням різних завдань на 

тему  комунікативно-мовленнєвої  компетентності,  у  сформованих 

показниках комунікативно-мовної компетентності.

Згідно  з  даними,  отриманими  в  результаті  опитування  експертів 

(учителів  зі  стажем),  а  також  аналізу  робіт  С. В.  Кондратьєвої, 

Н.В. Кузьміної  та  ін.,  стало  ясно,  що  педагоги-майстри  домагаються 

високих  результатів  у  своїй  роботі  насамперед  за  рахунок  того,  що 

перевершують своїх  колег  із  більш низькими професійними показниками 

саме  в  умінні  краще  організовувати,  ширше  й  повніше  використовувати 

можливості  педагогічного  спілкування,  здатністю  змістовно  збагачувати, 

активізувати  й  індивідуалізувати  цей  процес  завдяки  розвитку  в  них 

соціально-перцептивних комунікативних якостей, більш високою загальною 

психологічною  культурою.  У  зв’язку  з  цим  ми  визнали  за  необхідне 

впровадити  в  практику  підготовки  майбутніх  учителів  уже  перевірених 

прикладних  розробок  провідних  психологів  і  педагогів,  що  дало  змогу 

значно підвищити рівень комунікативно-мовленнєвої компетентності. Одна 

з  технологій  –  «Моделювання»  –  це  те,  що  Н.В. Кузьміна  називає 

«психологічними іграми» [20, с. 23]. Тобто створюється ситуація, де один із 

студентів у ролі вчителя, а інші – його учнів, програється поведінка в цій  

ситуації.  Інша  технологія,  яка  застосовувалася  нами  в  процесі 

експерименту, це «мікровикладання» – пробний урок, досить короткий (10 – 

15 хвилин), із дуже маленькою групою людей (5 осіб), іноді з відеозаписом 
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із  подальшим  аналізом  в  аудиторії  (на  кожному  мікроуроці 

використовується  один  педагогічний  прийом).  Високі  результати  дає 

технологія  «Мінікурси»,  суть  якої  в  демонстрації  фільмів  про  уроки 

досвідчених  учителів  зі  стажем.  Зупинимося  на  інноваційній  програмі 

навчання педагогічного спілкування, яка розроблену нами. Її  суть у тому, 

щоб  полегшити  перехід  від  соціальної  ролі  студента  до  соціальної  ролі 

викладачів за допомогою введення таке навчання, яке б було систематичним 

навчанням діяльності:

1-м  етапом  практичного  навчання  є  формування  умінь  соціальної 

комунікації,  умінь  спілкування.  Воно  починається  з  рефлексії,  з 

усвідомлення власної поведінки й спілкування.

Наприклад,  студент  за  завданням  викладача  виробляє  своє 

спілкування в тій чи тій ситуації.

Студентів  навчають  усвідомлювати  лакуни  спілкування, 

відокремлювати  його  зовнішню,  технічну  сторону  від  змістовних 

характеристик.

Потім наступний крок – установлення у свідомості студента зв’язку 

між  ставленням  і  його  виразом  у  спілкуванні.  Студентів  навчають 

аналітично підходити до поведінки інших людей, звертати увагу на значущі 

деталі цієї поведінки.

2-й етап обов’язково здійснюється в аудиторії. Він не передбачає ще 

активної  участі  студента  в  педагогічному  процесі,  завдання  інше  – 

установити систему взаємовідносин «учитель – учень».

3-й  етап  –  те,  що  вище  було  названо  «мікроуроками».  Тут  уже  не 

тільки встановлюється система взаємин «учитель – учень», як на другому 

етапі,  але  ці  відносини  реалізуються  в  активній  діяльності  майбутнього 

вчителя в умовах, максимально наближених до реальних, тобто у всій тій 

системі, яку повинен ураховувати вчитель.

Автори  програми ставлять  перед  собою завдання:  Студент  повинен 

усвідомлювати взаємодію свого спілкування на учнів  і  в  його довільних, 
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усвідомлених  аспектах  і  в  його  неконтрольованих  або  слабо 

контрольованих аспектах.

Таким  чином,  досвід  реалізації  технологій  і  програм  формування  у 

майбутніх  вчителів  комунікативно-мовленнєвої  компетентності  в 

навчальній  діяльності  студента,  дозволив  зробити  висновок  про  те,  що 

процес організації по формуванню цієї якості в майбутніх учителів значно 

підвищив  ефективність  підготовки  особистості  як  компетентної  й 

конкурентоспроможної  ситуації,  «володіє  необхідними  якостями 

комунікації та управління педагогічного процесу».

У  професійному  становленні  молодого  фахівця  особлива  роль 

належала мовленнєвим умінням,  навчання  яким –  завдання  педагогічного 

навчального  закладу.  Вирішення  цього  завдання  ми  бачимо  в  оволодінні 

комунікативними  навичками  на  заняттях  спецкурсу  «Комунікативно-

мовленнєва  компетентність  майбутнього  вчителя  початкових  класів  як 

інструмент  вирішення  педагогічних  завдань»,  що  формує  комунікативно-

мовленнєву  компетентність  майбутнього  вчителя  початкових  класів. 

Оптимальне педагогічне спілкування створило найкращі умови для творчої 

педагогічної  діяльності  та  дозволило  максимально  використовувати  в 

навчально-виховному процесі особистісний підхід до учнів.

Отже,  пройдений  огляд  усе  розширюються  практики  навчання 

педагогічного  спілкування  і  формування  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  майбутніх  учителів  початкових  класів  за  допомогою 

активних  методів  (групова  дискусія,  ігрові  ситуації,  управлінські  та 

організаційні ігри, відеотренінг і т.п. ), що розглядаються тут насамперед як 

одних  із  сучасних  методів  удосконалення  підготовки  до  професійного 

спілкування,  дозволив  розкрити  психологічну  суть  і  можливості  цього 

явища, чітко побачити перспективи й тенденції розвитку цього важливого 

напряму науково-практичної діяльності в системі освіти.

Для вирішення проблеми нашого дослідження вважаємо за необхідне 

обґрунтувати алгоритм поетапної реалізації розробленої моделі формування 
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педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки.

Насамперед  відзначимо,  що  у  дидактиці  термін  «алгоритм» 

трактується  як  припис  до  виконання  строго  послідовних  операцій  з 

навчальним матеріалом, що приводить до вирішення задачі або класу задач 

[6]; деякий скінченний набір операцій (дій), виконання яких одна за однією 

через скінченне число кроків приводить до поставленої мети (розв’язання 

задачі) [13].

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо алгоритм реалізації 

розробленої  моделі  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки як  сукупність  послідовних  дій,  виконання  яких  сприяє 

досягненню  поставленої  мети.  Ефективність  використання  алгоритму 

досліджуваного  явища  залежить  від  якісного  та  цілісного  застосування 

органічно  взаємопов’язаних  і  взаємозумовлених  етапів,  а  саме:  цільовий;  

теоретико-процесуальний, оцінно-результативний.

Розкриємо  зміст  визначених  етапів  реалізації  моделі  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки.

Цільовий етап є  системоутворюючим  і  передбачає  наявність 

конкретної  мети та  відповідних завдань  у  контексті  дослідження.  Відтак, 

мета алгоритму  полягає  у  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.  Для  її  досягнення  визначено  провідні  завдання щодо 

формування досліджуваного явища:

1)  виявлення  й  аналіз  позитивної  мотивації,  мотивів  навчальної 

діяльності  майбутнього  вчителя  початкових  класів у  процесі  фахової 

підготовки;

2)  з’ясування  обізнаності  студентів  щодо  сутнісної  характеристики 

досліджуваного  процесу,  а  також  визначення  реального  стану 
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сформованості  загальних  та  професійних  знань,  комплексу  необхідних 

умінь  (навчально-організаційних,  навчально-інформаційних,  навчально-

інтелектуальних,  навчально-комунікативних)  та  навичок  для  майбутньої 

професійної діяльності;

3)  виявлення  емоційного  відношення  до  навчальної  діяльності  та 

професійно  важливих  вольових  якостей  студентів  у  руслі  досліджуваної 

проблеми;

4)  визначення  здатності  студентів  оцінювати  результати  своєї 

пізнавальної діяльності.

Постановка цілей студентом є усвідомленою й вираженою. У точних 

формулюваннях  потреб  і  бажань,  вона  допоможе  майбутньому  вчителю 

усвідомити,  чого  він  хотів  би  досягти.  Усвідомлені  студентом  цілі, 

сформульовані в ясній конкретній формі, зорієнтують його на досягнення 

результату, на перетворення результату ідеального (як суб’єктивного образ 

дії)  в  результат  реальний.  Правильно  поставлені  цілі  слугують  студенту 

критерієм оцінки витрат енергії, часу і коштів у процесі навчання у ЗВО.

Разом із  тим,  сформоване в студента вміння ставити,  коригувати та 

змінювати цілі відповідно до поставлених завдань, сприяють ефективному 

формуванню педагогічної комунікативної компетентності у процесі фахової 

підготовки.  У  процесі  вирішення  будь-якого  завдання  студент  повинен 

ставити питання: «Чи наближає мене те, що я роблю зараз, до досягнення 

мети?» Якщо відповідь буде позитивна, значить, що завдання для студента,  

саме ті,  які  необхідно вирішувати, якщо відповідь негативна,  то потрібно 

ставити  наступне  питання:  «Що  я  повинен  зробити,  аби  вирішуючи 

поставлену  задачу,  хоч  на  крок  наблизитися  до  досягнення  мети?» 

Постановка питань допоможе навчитися знайти найбільш доцільний спосіб 

дій у розвиткупедагогічної комунікативної компетентності.

Досвід учителів початкової школи зі  стажем педагогічної  діяльності 

свідчить,  що  слідувати  таким  простим  порадам,  –  значить  створити  в 

оточення стійку думку, що людина знає не тільки, чого вона хоче, але і як  

118



цього досягти. У процесі проведення педагогічного експерименту студент, 

приступаючи  до  визначення  особистих  цілей,  що  сприяють  формуванню 

педагогічної  комунікативної  компетентності,  дотримувався  основного 

правила:  спочатку  відзначав  далекі  перспективи,  стратегічні  цілі,  потім, 

відповідно до них, цілі середньострокові й тільки після цього – найближчі й  

тактичні .

Варто  зазначити,  що  цільовий  етап  реалізується  через  теоретико-

процесуальний  і  забезпечує  здійснення  оцінно-результативного  етапу 

алгоритму  реалізації  розробленої  моделі  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

Теоретико-процесуальний  етап алгоритму  реалізації  моделі 

досліджуваного  явища  віддзеркалює  передусім  методологічні  підходи 

(акмеологічний;  комунікативний,  проблемно-технологічний,  системно-

цілісний  та  суб’єктно-орієнтований),  загальні  дидактичні  принципи 

(науковості, системності й послідовності навчання, наочності, посильності 

та  доступності,  свідомості  й  активності,  міцності),  а  також  методичні  

принципи (комунікативної  спрямованості,  індивідуалізації,  ситуативності 

або  контекстуальної  зумовленості,  професійної  спрямованості),  які 

сприяють розкриттю теоретичних характеристик формування педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

Цей етап акумулює також структурні компоненти, форми, методи та 

засоби реалізації моделі означеної проблеми.

У  своєму  дослідженні  ми  виокремлюємо  такі  взаємопов’язані 

компоненти  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки: ціле-

мотиваційний,  який  передбачає  визначення  цілей,  мотивів,  мотивації, 

потреб,  інтересів,  що  спонукають  до  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів у 

119



процесі фахової підготовки; змістовно-операційний, який включає комплекс 

знань необхідний для успішного  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки,  а  також  набір  умінь  (навчально-організаційні,  навчально-

інформаційні,  навчально-інтелектуальні,  навчально-комунікативні)  та 

навичок,  яких  мають  набути  студенти  закладу  вищої  освіти  щодо 

самостійного  опанування  знаннями;  емоційно-вольовий,  що  пов’язаний  з 

емоційно-вольовими  процесами  студента,  позаяк  будь-яка  діяльність  не 

здійснюється без емоцій, вольових зусиль суб’єкта діяльності;  оцінний, що 

відстежує хід  виконання  навчально-пізнавальної  діяльності,  співвідносить 

отримані результати з загальноприйнятими нормами, передбачає адекватну 

оцінку,  критичний  аналіз,  за  допомогою  якого  студенти  технічного 

університету  осмислюють  результат  своїх  пізнавальних  здібностей  та 

досягнень.

На  основі  визначених  нами  компонентів  досліджуваного  явища 

виокремлено  форми,  засоби  та  методи  навчання,  які  сприятимуть 

ефективності  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки.

Форми  навчання підрозділяються  на  індивідуальну  (самостійна 

робота,  консультації,  науково-дослідна  робота,  робота  з  навчальною  та 

довідковою  літературою,  джерелами  інформації  тощо)  та  колективно-

групову  (практичні  заняття,  ділові  та  рольові  ігри,  інтерв’ю,  олімпіади, 

конференції, дискусії, проєкти тощо).

Спираючись  на  класифікацію  В. І. Загвязинського,  засновану  на 

критерії  взаємодії  суб’єктів  освітнього  процесу,  виділяємо  такі  форми 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  в  майбутніх 

учителів початкових класів:

-  індивідуальну  (організація  самостійної  роботи  студентів  і  її 

контроль,  індивідуальні  консультації  в  процесі  виконання  студентом 

практичних,  лабораторних,  курсових  робіт,  дипломних  проєктів,  заліки, 
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іспити тощо);

-  індивідуально-групову  (ділові  ігри,  кейс-проєкти,  колоквіуми, 

наукова  робота  студентів  при  кафедрі,  навчально-виробнича  практика 

тощо);

-  колективну  (лекції,  семінарські  заняття,  екскурсії,  участь  у 

конференціях, диспути, круглі столи тощо).

В  освітньому  процесі  виділено  дві  основні  форми  навчання  і 

виховання у виші: аудиторну й позааудиторну. У процесі аудиторної форми 

відбувається  безпосередня  взаємодія  студента  з  викладачем,  а 

позааудиторна  форма  передбачає  самостійне  вивчення  студентом 

навчального матеріалу, виконання практичних і курсових робіт, написання 

есе і рефератів, проходження виробничої практики.

Разом із тим, засоби навчання і виховання є предметною підтримкою 

освітнього процесу й трактуються в дидактиці як матеріальні або ідеальні  

об’єкти між педагогом і студентом і використовуються для засвоєння знань,  

формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. До них належить 

майстерність  педагога  в  широкому  сенсі  (володіння  голосом,  інтонацією, 

ораторське  мистецтво,  педагогічна  інтуїція  тощо).  А  також  матеріально-

технічна  база  ЗВО,  навчально-методичні  посібники,  що 

використовуютьновітні технології.

Відповідно до мети, завданнями йпроблемою нашого дослідження як 

основного засобу формування педагогічної комунікативної компетентності 

в майбутніх учителів початкових класів є розроблені нами спецкурси, які 

спрямовані  на  розкриття  шляхів  формування педагогічної  комунікативної 

компетентності  в  студентів,  засоби  задоволення  потреби  в  педагогічному 

спілкуванні, в отриманні нової інформації, у передачі накопиченого досвіду, 

тобто всього того, що складає суть комунікативно-мовленнєвої культури. 

Засобами  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовкиє 

інформаційні (підручники, навчальні посібники для самостійної навчальної 
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діяльності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової 

підготовки,  словники,  довідникова  література,  Інтернет-ресурси); 

дидактичні  (навчальні  таблиці,  програмні  засоби  навчання,  електронні 

навчальні курси) та технічні (ПК, засоби телекомунікацій, відеокомп’ютерні 

системи, мультимедіа, віртуальна реальність).

До  методів формування  досліджуваного  явища  відносимо: 

стимулювання  позитивної  мотивації  навчання  та  пізнавального  інтересу 

(олімпіади,  науково-практичні  конференції,  метод  навчальної  дискусії 

(roundtable,  microphone,  aquarium),  метод  проєктів);  сприятливого 

емоційного  мікроклімату,  вольових  якостей  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі  фахової підготовки (ігрові  методи,  змагання, 

заохочення та покарання); активізація, контроль та оцінювання навчально-

пізнавальної  діяльності  (інтерактивні  (case-study,  brainstorming,  interview), 

ігрові  (ділові  ігри,  рольові  ігри,  ігрові  завдання  типу  «AssociativeBush», 

«Grabaminute»,  «ChainStory»,  «AnItemDescription»),  поточний  контроль, 

тестовий,  письмовий  та  комп’ютерний  контроль,  конкурси,  семестровий 

контроль  (залік)  та  підсумковий  контроль  (іспит)),  їх  комбінування  й 

варіювання.

Також  на  цьому  етапі  представляється  поетапне  забезпечення 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя  початкових  класів  (комплекс  навчально-методичних  матеріалів, 

посібників, робочих зошитів, відеоматеріалів, які супроводжують лекційні 

курси;  контекстні,  проєктні,  позиційні  технології;  інтерактивні  методи 

аудиторної й позааудиторної, практичної роботи студентів тощо). 

Зазначимо,  що  забезпеченню  цього  етапу  моделювання  сприятиме 

поєднання  двох  складників  (теоретичного  й  практичного).  Теоретична 

частина  –  реалізація  освітнього  процесу,  через  зміни  (доповнення)  в 

робочих програмах із дисциплін, і з урахуванням виявлених проблем було 

проведено  детальний  аналіз  тематичних  планів  і  програм  дисциплін 

факультету  педагогіки  психології  напряму  «педагогіка  і  методика 
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початкового  навчання».  На  основі  аналізу  були  зроблені  доповнення  до 

програм  навчальних  курсів,  корекція  тематичних  планів.  У  практичній 

частині,  крім  традиційної  системи  практик,  виникла  необхідність  ввести 

індивідуальне  консультування,  яке  орієнтоване  на  можливість  корекції  в 

процесі формування педагогічної комунікативної компетенції та реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії на дисциплінах: «Практика мовлення і  

фонетика»,  «Література  з  основами  літературознавства»,  «Педагогічна 

риторика»,  «Психологія  людини»,  «Теорія  і  методика  музичного 

виховання»,  «Українська  мова  за  фаховим  спрямування»,  «Уведення  в 

теорію  міжкультурної  комунікації»,  «Сучасна  українська  мова  з 

практикумом».

Оцінно-результативний  етапформування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі  фахової  підготовки сприяє оцінці  досягнення  мети за  допомогою 

поєднання  критеріїв,  показників  та  рівнів  формування  досліджуваного 

феномену, а також містить у собі очікуваний результат. 

Оцінно-результативний  етап  моделі  педагогічної  комунікативної 

компетентності майбутнього педагога початкових класів передбачає оцінку 

схильності студентів до професійної діяльності вчителя початкових класів, 

через визначення їх установки,  переконання,  інтелекту,  здібностей тощо). 

Цей  блок  відображає  сукупність  критеріїв  і  показників,  а  також 

діагностичний інструментарій оцінки рівня сформованості.

Із  метою  здійснення  поетапного  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  в 

умовах  вищого  навчального  закладу  необхідно  проведення  поетапної 

діагностики,  оскільки,  при  реалізації  розробленої  моделі  тільки 

оперативний зворотний зв’язок забезпечує досягнення поставлених цілей.

Зазначимо,  що  педагогічна  комунікативна  компетентність 

майбутнього  вчителя  формується  на  тлі  рефлексії,  що  проявляється  в 

постановці  питань,  звернених  на  себе,  у  роздумах,  уточненнях, 
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припущеннях,  у пошуку причин,  висунення гіпотез  про приховані цілі  та 

мотиви,  аналізі  й  прогнозі  своїх  дій.  За  допомогою зворотного  зв’язку  в 

процесі  рефлексії  майбутній  учитель  рухається  по  етапах  формування 

власної  педагогічної  комунікативної  компетентності,  оцінюючи  себе 

завдяки інформації зовні: від викладача, від інших студентів, від керівника 

практики.

Особливості  реалізації  цього  етапу  моделі  підготовки  вчителя 

початкових класів полягають в тому, що програма підготовки передбачає 

реалізацію  нормативної  та  варіативної  частини  навчального  плану. 

Нормативна  частина  представлена  циклами  гуманітарної,  соціально-

економічної,  фундаментальної,  природничо-наукової,  професійної  та 

практичної підготовки. Варіативна частина навчального плану складається 

із  циклу  дисциплін,  що  відбивають  найбільш  актуальні,  значущі  та 

інноваційні  тенденції  розвитку  початкової  ланки  освіти.  Важливим 

складником процесі  підготовки майбутнього вчителя  початкових  класів  є 

викладач  ЗВО.  Особистість  викладача  відіграє  провідну  роль  у  процесі 

становлення професіоналізму майбутнього вчителя. Це пов’язано, по-перше, 

з  тим,  що  викладач  є  не  ізольованою  ланкою,  а  членом  єдиного 

університетського  колективу,  тобто  в  усій  його  діяльності  має  бути 

системний початок,  а,  по-друге;  з  тим,  що у  всій  його  діяльності,  у  всіх 

виконуваних ним ролей повинен бути присутнім інноваційний показник.

При  плануванні  результатів  процесу  формування  комунікативно-

мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів ми виходили також 

–  із  рівневого  підходу.  Вважаємо,  що в  міру  переходу  з  рівня  на  рівень 

відбувається  ускладнення  розвитку  елементів,  що  приводить  до 

ускладнення  структури,  а  також до  створення  більш досконалої  системи 

відносин між елементами (тобто створення більш досконалої структури).

Рівневий  підхід  становить  основу  дослідження  будь-якого  процесу 

розвитку, тому що суть останнього полягає в переході від одного рівня до  

іншого, більш складного і якісно відмінного. Поділяючи погляд на тісний 
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зв’язок  між  педагогічною  комунікативною  компетентністю  і  творчою 

діяльністю, і  спираючись на теорію формування умінь самоорганізаційної 

діяльності  в  процесі  професійного  навчання,  під  часпроведення 

педагогічного  експерименту  ми  виділили  рівні  сформованості 

комунікативно-мовленнєвої  компетентності.  У  педагогічній  науці 

загальноприйнятою є трирівнева шкала визначення сформованості  певних 

якостей:  низький,  середній  і  високий  рівні,  що  в  нашому  дослідженні 

відповідають  інтуїтивному,  адаптивному  і  професійному  рівням 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  вчителя 

початкових класів.  Для характеристики рівнів сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  вчителя  початкових  класів  як  складного 

особистісного  якості  доцільно  ми  розробили  критерії,  детально 

відображають зміст кожної компетенції в складі комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  вчителя  початкових  класів,  а  потім за  їхньою допомогою 

описати ступінь сформованості педагогічної комунікативної компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів.  До  критеріальних характеристик 

рівнів сформованості педагогічної комунікативної компетенції майбутнього 

вчителя  початкових  класів  ми  відносимо  такі  компетенції:  ціннісно-

аксіологічну,  когнітивно-значеннєву,  операційно-діяльнісну  й 

комунікативно-поведінкову. Для інтуїтивного рівня сформованої ціннісно-

аксіологічної  компетенції  характерне:  слабке  уявлення  студента  про 

комунікативний  ідеал;  він  не  володіє  комунікативними  нормами  й 

правилами (основи моралі, норми, звичаї, культурні традиції педагогічного 

спілкування,  моральні  принципи,  сформовані  в  руслі  гуманістичної 

педагогіки, не усвідомлює повною мірою роль педагогічної комунікативної 

компетентності в педагогічній діяльності, не співвідносить належні цінності  

педагогічної  комунікативної  компетентності  з  власними  інтересами, 

ідеалами,  переконаннями,із  цінностями  інших  особистостей;  проявляє 

низький  рівень  потреби  в  оволодінні  прийомами  педагогічної 

комунікативної компетентності,  не цікавиться специфікою комунікативної 
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компетентності  вчителя  початкових  класів.  Для  адаптивного  рівня 

сформованої  аксіологічної  компетенції  характерно:  загальне  уявлення 

студента про комунікативний ідеал, про роль педагогічної комунікативної 

докомпетентності  вчительської  професії;  співвідносить  власні  цілі  та 

інтереси  з  потребами  інших  людей;  проявляє  інтерес  до  вивчення 

педагогічної  комунікативної  компетентності  та  прагне  оволодіти  її 

технологіями;  проявляє  середній  рівень  потреби  в  оволодінні  прийомами 

педагогічної  комунікативної  компетентності;  усвідомлює   достатньою 

мірою  роль  педагогічної  комунікативної  компетентності  в  педагогічній 

діяльності;  співвідносить  ідеалипедагогічної  комунікативної 

компетентності  з  тим  рівнем,  який  актуальний.  Для  професійного  рівня 

сформованої  аксіологічної  компетенції  характерне:  глибоке  уявлення  про 

студента, комунікативний ідеал вчителя; розуміння суть компетентнісного 

підходу  в  педагогічній  діяльності  вчителя  початкових  класів;  виявлення 

стійкого  прагнення  до  самостійного  оволодіння  новими  знаннями 

педагогічної  комунікативної  компетентності;  має  позитивний  настрій  на 

професійну  діяльність  вчителя  початкових  класів  на  основі 

компетентнісного  підходу;  усвідомлює  повною  мірою  роль  педагогічної 

комунікативної  компетентності  в  педагогічній  діяльності;  співвідносить 

належні  цінності  педагогічної  комунікативної  компетентності  з  власними 

інтересами,  ідеалами,  переконаннями;  демонструє  володіння  цінностями 

педагогічної комунікативної компетентності тощо. 

Варто  зазначити,  що між усіма  етапами алгоритму існує  зворотний 

зв’язок,  який  дозволяє,  ґрунтуючись  на  отриманих  результатах,  вносити 

зміни до змісту, форм, засобів і методів навчання.

Зазначене  вище дає  нам можливість  графічно відобразити алгоритм 

поетапної  реалізації  розробленої  моделі  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки (див. рис. 1.1).

Графічне  зображення  висвітлює  процеси  взаємозалежності  та 
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взаємозумовленості кожного з етапів алгоритму, а саме: конкретна мета й 

завдання  цільового  етапу  визначають  складові  теоретико-процесуального 

етапу,  а  саме  методологічні  підходи,  дидактичні  та  методичні  принципи, 

які, зі свого боку, вливають на вибір компонентів, а також форм, засобів і  

методів  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки. 

Оцінно-результативний  етап  забезпечує  підґрунтя  для  подальшого 

визначення  критеріїв,  показників  і  рівнів  сформованості  досліджуваного 

явища.

Перевірка ефективності поетапного алгоритму реалізації розробленої 

моделіформування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової 

підготовкиздійснювалась в процесі експериментального дослідження.

Перевірка ефективності розробленої моделі формування педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі  фахової  підготовки  здійснювалась  у  процесі  проведення 

педагогічного  експерименту,  який  розглядався  як  провідний  метод 

дослідження,  що  дозволяє  одержати  найбільш  вірогідні  факти,  котрі 

об’єктивно  характеризують  можливості  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі  фахової  підготовки.  Схарактеризуємо  етапи  проведеного 

дослідження.

І етап – теоретичний. На цьому етапі проведено теоретичний аналіз 

проблеми  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки. 

Розкрито понятійний апарат дослідження, з’ясовано суть основних понять 

дослідження та понятійних конструктів. Важливе значення в теоретичному 

обґрунтуванні  проблеми  дослідження  належало  виокремленню  та 

обґрунтуванню  специфічних  особливостей  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів у 
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процесі  фахової  підготовки;  розроблено  педагогічну модель  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки.

ІІ  етап  –  пошуковий.  На  цьому  етапі  вивчався  рівень  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів у  процесі  фахової  підготовки.  Зокрема,  вивчалися 

питання  щодо  вимог  до  організації  систематичної  й  цілеспрямованої 

організації  освітнього  процесу  майбутнього  вчителя  початкових  класів у 

процесі фахової підготовки.

Установлювались  зв’язки  між  знаннями,  уміннями  та  навичками 

студентів сформованістю в них мотивації до означеної проблеми. На даному 

етапі  розглядалися  проблеми,  які  виникають  у  майбутнього  вчителя 

початкових  класів у  процесі  фахової  підготовки.  У  процесі  проведеного 

аналізу стану досліджуваної проблеми було сформульовано мету, завдання 

дослідження та його гіпотезу.

ІV  етап експериментальної  роботи  передбачав  формувальний етап 

педагогічного  експерименту,  тобто  здійснювалася  експериментальна 

перевірка гіпотези дослідження. 

Для  перевірки  гіпотези  дослідження  впродовж  2017-2019 рр.  було 

проведено  педагогічний  експеримент  на  базі  Харківського  національного 

педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди (довідка  № 01/10-61 від 

17.01.19 р.).

У  педагогічному  експерименті  брали  участь  485  осіб,  243  з  яких 

увійшли до контрольної групи (КГ) та 242 – до експериментальної (ЕГ).

V етап експериментальної роботи – оцінно-результативний. На цьому 

етапі  виявлялася  динаміка  сформованості  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів у 

процесі  фахової  підготовки,  узагальнювалися  результати 

експериментального дослідження.

Метою педагогічного експерименту було визначено перевірку дієвості 
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моделі  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки. Для 

здійснення  мети  необхідно  порівняти  рівень  сформованості  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки до та після експерименту в 

експериментальній і контрольній групах. Таке порівняння можна зробити на 

підставі єдиних критеріїв і показників. Зважаючи на це, ми визначили такі 

завдання педагогічного етапу експерименту: 

1. Розробити  критерії  й  показники  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

2. Окреслити  й  обґрунтувати  рівні  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

3. Визначити й схарактеризувати вибірку учасників експерименту.

4. З’ясувати  рівень  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.

Щодо  першого  завдання,  ми  передбачали  розробити  критерії  й 

показники  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки. 

Рівень  сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки і буде 

здійснений за чотирма критеріями, які дозволили визначити і процесуальні, 

і  результативні  показники.  Усі  критерії  взаємопов’язані  й  відображають 

цілісність  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки, 

зокрема,  мотиваційний  критерій  відображає  мотиви  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки;  когнітивний  критерій  
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відображає  сформованість  знань  студентів;  операційний  критерій  

відображає  сформованість  умінь  та  навичок  студентів;  особистісний  

критерій  ґрунтується  на  вмінні  студентів  бачити  кінцеву  мету  щодо 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки  та  самостійно 

знаходити  раціональні  шляхи  задля  досягнення  та  реалізації  поставленої 

мети.

Виконання другого завдання передбачало визначення й обґрунтування 

рівнів  сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки. Ми 

запропонували  три  рівні  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки:  низький,  середній,  високий.  Докладне  обґрунтування  рівнів 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі фахової підготовкибуде подано нижче.

Третє завдання полягало в тому, щоб вибірка охоплювала студентів 

Харківського  національного  педагогічного  університету  імені 

Г. С. Сковороди.

Під  час  завершального  етапу  констатувального  етапу  педагогічного 

експерименту за критеріями й показниками було встановлено реальний стан 

рівня  сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки. 

Отже, констатувальний етап педагогічного експерименту здійснений у 

кілька  кроків.  На  першому  –  реалізовані  завдання  підготовчого  та 

проєктувального  характеру,  на  другому  –  відбувалося  безпосереднє 

вивчення стану сформованості педагогічної комунікативної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки, а на 

завершальному  –  було  опрацьовано  й  узагальнено  дані  констатувального 

етапу педагогічного експерименту.

Відповідно  до  завдань  дослідження  було  розроблено  критерії 
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формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки, зважаючи на те, 

аби  критерії  відбивали  зміст  і  структуру  освітнього  процесу  студентів 

факультету початкового навчання, її складність і сучасні вимоги. 

У процесі розробки ми виокремили такі характеристики  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів у  процесі  фахової  підготовки,  які  можна  спостерігати, 

виміряти й аналізувати. У дисертації  розглядаємо критерій як основу для 

визначення  змін  щодо  рівні  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.  Уважаємо,  що  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовкиможна  оцінити  на  підставі  чотирьох  критеріїв,  які 

співвідносяться  з  двома  взаємопов’язаними  аспектами:  по-перше,  із 

інтегрованим  особистісним  станом  освітнього  процесу  студентів  і  в 

сукупності  характеризують  зміст  і  структуру  основного  поняття  нашого 

дослідження, і, по-друге, – із характеристикою педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки.

Кожний  критерій  схарактеризовано  за  допомогою  сукупності 

показників,  які  є  свідченням  чи  ознакою  чогось.  Отже,  показник  –  це 

характеристика певного аспекту критерію. Зауважимо, що, на нашу думку, 

оцінювання  рівня  сформованості педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовкимає  відбивати  виявлення  ступеня  сформованості  набутих 

студентом  знань,  умінь,  навичок.  Саме  тому  логічним  буде  застосування 

таких  показників,  які  відображають  наявність  знань,  умінь,  навичок 

студентів факультету початкового навчання. 

З  огляду  на  вищезазначене  ми  з’ясували,  що  перший  критерій  

стосується ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя початкових класів у 
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процесі  фахової  підготовки,  він  характеризує  рівень  активності,  потреби 

виявляти  сформовану педагогічну комунікативну компетентність 

майбутнього  вчителя  початкових  класів у  процесі  фахової  підготовки. 

Також  це прояв  мотивації  до  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки. Другий критерій когнітивний, який характеризує набуті знання 

вміння  та  навички  в  освітньому  процесі  студентів.  Третій  критерій  

дозволяє  сформувати педагогічну комунікативну компетентність 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки щодо 

вміння  організувати  систематичну  й  цілеспрямовану  власну  навчально-

пізнавальну діяльність. Четвертий критерій свідчить про набуття студентів 

елементів  саморефлексій,  тобто  до  здатності  здійснювати  адекватну 

самооцінку й саморегуляцію власної діяльності.

Розроблено  критерії  й  показники  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів у 

процесі  фахової  підготовки,  а  також  обґрунтовано  рівні  сформованості 

дозволяють  визначити  стан  проблеми  сьогодні,  запропонувати  шляхи  її  

розв’язання. 

Вірогідність  результатів,  отриманих  у  процесі  експериментальної 

роботи, зумовили такі чинники:

 експеримент  проводився  в  умовах  природного  навчального 

процесу, не порушуючи його логіки і перебігу;

 вибірку,  досліджувану  послідовно  на  всіх  курсах  навчання  –  з 

першого по четвертий, склали студенти факультету початкового навчання;

 і  в  експериментальній,  і  в  контрольній  групах  освітній  процес 

здійснювався відповідно до навчальних планів ЗВО;

 у всіх  групах використовувались однакові  методики діагностики 

сформованості  рівнів  едагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки.

У процесі проведення педагогічного експерименту використовувався 
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комплекс  методів  науково-педагогічного  дослідження,  провідними з  яких 

були:

1) педагогічні спостереження з метою з’ясування:

• характеру навчально-пізнавальних інтересів;

• виявлення  та  оцінки  рівнів  сформованості  знань  та  особистісних 

якостей студентів;

2) анкетування, опитування різних видів із метою:

• оцінки характеру уявлень викладачів та студентів щодо формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки;

• виявлення  цілей,  ціннісних  орієнтацій,  мотивів  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовки,  вимірювання  її 

вираженості  та  визначення  спрямованості  мотиваційної  структури 

особистості  (індивідуальна,  колективна);  рівнів  сформованості  навчально-

пізнавального інтересу;

• визначення  рівня  рефлексивності  поведінки  й  діяльності 

майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки;

• з’ясування  рівнів  сформованості  навчально-особистісних  якостей, 

самоконтролю  та  видів  самооцінки  студентів  щодо  сформованості  їхньої 

педагогічної комунікативної компетентності;

• отримання  первинної  інформації  для  визначення  рівня 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки;

3) метод бесіди та інтерв’ювання: 

• з  викладачами,  які  брали  участь  у  педагогічному  експерименті,  з 

метоюодержання  незалежних  експертних  оцінок  щодо  змісту,  методик  і 

результатів  відповідної  підготовки  студентів,  вираженості  сформованості 

педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки;
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• зі  студентами  факультету  початкового  навчання  для  уточнення 

отриманих даних експерименту;

4)  тестування,  метод  аналізу  продуктів  навчально-пізнавальної  

діяльності  студентів  для  перевірки  рівня  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки.

Коефіцієнти  повноти  засвоєння  теоретичного  матеріалу,  глибини 

знань  та  оперативності  дій  у  розв’язанні  завдань  кожним  студентом 

обчислювались за формулою (2.1):

m
k

n
= (2.1),

де m  – кількість правильно використаних елементів відповідних знань 

або  кількість  використаних  суттєвих  зв’язків,  або  кількість  правильно 

виконаних студентом відповідних дій;

– загальна кількість елементів знань або кількість суттєвих зв’язків, 

або кількість суттєвих операцій (дій), що ведуть до розв’язання поставлених 

завдань.

Під час перевірки виконаних завдань здійснювали фіксацію не самого 

факту  вирішення  проблеми,  а  виконаних  студентом  елементарних  дій  у 

процесі її розв’язання;

5) непараметричні  методи  математичної  статистики  з 

використанням критерію 2  (хі-квадрат) для порівняння розподілу об’єктів 

двох вибірок щодо сформованості формування педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутніх  учителів  початкових  класів  у  процесі  фахової 

підготовки експериментальної  і  контрольної  груп  у  процесі  навчально-

пізнавальної діяльності, що дало б можливість здійснити кількісний аналіз 

отриманих результатів [7, c. 66]. 

Значення статистики T  критерію 2  обчислювали за формулою (2.2), 

розподіливши  студентів  експериментальної  і  контрольної  груп  на  три 

категорії щодо сформованості педагогічної комунікативної компетентності 
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майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки: 
23

1 2 2 1

11 2 1 2

( )1 j j

j j j

n Q n Q
T

n n Q Q




                 (2.2.), 

де  1n і  2n  –  об’єм  вибірок  з  експериментальної  і  контрольної  груп 

відповідно;

ijQ  – число об’єктів i -тої вибірки, які попали в категорію j .

Експериментально  отримане  значення  статистики  T  порівнювали  з 

критичним значенням критT  за таблицями 2  із 1C   степенями свободи (де 

C  –  кількість  обраних  категорій)  з  урахуванням  прийнятого  рівня 

значущості   .  Результати порівняння надавали можливість  прийняти або 

відхилити нульову гіпотезу;

6) використання умовної шкали порядку рівнів, де низькому рівневі 

приписувалася оцінка «1» бал, середньому – «2» бали, високому – «3» бали 

для  порівняння  отриманих  констатувальних  даних  у  контрольній  та 

експериментальних  групах.  За  цією  шкалою  обчислювалася  середня 

вибіркова  оцінка  
ВX

_
 (3.3)  рівнів  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутніх  учителів  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки:         

n

nx
X i

ii

В




3

1
_                            (2.3),

де ix  – порядок рівня реальних навчальних можливостей студентів;

in  – кількість студентів, що виявили відповідний рівень 

сформованості педагогічної комунікативної компетентності ix ;

n  – загальна кількість студентів у групі.

Одним  з  важливих  завдань  констатувального  етапу  педагогічного 

експерименту  було  добір  та  використання  комплексу  діагностичних 

процедур  та  методик  для  з’ясування  вхідного  рівня  сформованості 
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педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя 

початкових  класів у  процесі  фахової  підготовки‒  експериментальної  і 

контрольної  груп  за  визначеними  критеріями  і  показниками.  Розглянемо 

детальніше результати проведеного оцінювання. 

На  цьому етапі  дослідження  застосовувався  «Тест-опитувальник 

мотивації  досягнення  (ТМД)  (А. Мехрабіан,  модифікація  Магомет-

Емінова)», використано багатофакторний опитувальник Кеттела [3]. 

Крім  того  використовувались  такі  методи  дослідження  як 

спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, бесіди.

У педагогічному експерименті брали участь ЕГ (242 особи) та КГ (243 

особи).

Відповідна діагностика відбувалась за допомогою використання таких 

методів  дослідження:  тестування,  бесіди,  експертне  оцінювання,  аналізу 

усних і письмових робіт студентів [1; 5; 8; 10 та ін.]. На констатувальному 

етапі педагогічного експерименту було встановлено, що тільки близько 2% 

студентів мають високий рівень сформованості педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовкиза  мотиваційним  критерієм.  Трохи  вищим  виявився  показник 

визначення студентами мотивів сформованості педагогічної комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки (ціннісні орієнтації, ціннісне відношення до навчання): високий 

рівень спостерігався  у  більше ніж 4% опитаних.  Приблизно такий самий 

відсоток  студентів  мають  сформовану  потребу  в  саморозвитку  творчої 

індивідуальності;  прагнення  щодо  осмислення  можливостей  власного 

потенціалу,  підвищення  адекватної  самооцінки  і  систематичного  аналізу 

власного досвіду. 

Таблиця 2.1

Результати констатувального етапу експериментальної перевірки 
мотиваційного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових 
класів у процесі фахової підготовки
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Продовження табл. 2.1

• низький 66,1 160 65,4 159
2. ціннісні  

орієнтації, ціннісне 

відношення  до 

навчання:

• високий 4,5 11 4,1 10
• середній 34,8 84 33,3 81
• низький 60,7 147 62,6 152
3. Потреби в  

саморозвитку:

• високий 

4,1 10 4,5 11

• середній 35,2 85 34,2 83
• низький 60,7 147 61,3 149

Узагальнені  констатувальні  дані  експериментальної  перевірки  щодо 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  майбутнього 

вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової  підготовкикогнітивного 

критерію відображено в таблиці 2.2.

Аналіз наведених у таблиці 2.2 даних засвідчив, що тільки в незначної 

частини  студентів  (близько  2,5%)  знання  на  особистісному  рівні, 

самоусвідомлення  власної  позиції  у  процесі  навчання  та  активність 

студентів  щодо  самоосвіти  відповідав  високому  рівню,  у  той  час  як  у 

більшості  студентів  зазначений  показник  знаходився  взагалі  на  низькому 

рівні.

Таблиця 2.2

Результати констатувального етапу експериментальної перевірки 
когнітивного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових 
класів у процесі фахової підготовки

К
ри

те
рі

йПоказники та рівні 
сформованості 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)
% Абсолют

ні дані
% Абсолют

ні дані
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майбутнього вчителя 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки

1 2 3 4 5 6

К
ог

ні
ти

вн
ий

 

1.  Знання  на  
особистісному рівні

• високий 
2,1 5 2,5 6

• середній 31,4 76 33,3 81
• низький 66,5 161 64,2 156
2. Активність 

студентів  щодо 
самоосвіти 

• високий 

2,5 6 2,1 5

• середній 35,1 85 36,6 89
• низький 62,4 151 61,3 149
3. Набуття знань,  

умінь, навичок щодо 
формування 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки

• високий

2,5 6 2,5 6

• середній 34,3 83 33,3 81
• низький 63,2 153 64,2 156

Такий  же  стан  речей  спостерігається  і  при  визначенні  показника 

набуття знань, умінь і навичок.

Узагальнені  констатувальні  дані  експериментальної  перевірки  щодо 

сформованості  операційного  критерію  щодо  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів  у 

процесі фахової підготовки відображено в таблиці 2.3 

Аналіз  наведених  у  таблиці  2.3  даних  засвідчив,  що  стан 

сформованості  умінь організувати систематичну й цілеспрямовану власну 

навчально-пізнавальну  діяльність  та  уміння  самостійно  забезпечувати 
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умови  для  сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності 

майбутнього  вчителя  початкових  класів  у  процесі  фахової 

підготовкивідповідав низькому рівню (майже 68,2 % та 62,8 % відповідно). 

Характер  прагнення  щодо  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовкина  основі  особистісно-рефлексійної  діяльності  (див.  табл.  2.3) 

вимірювали  за  допомогою  методик  діагностування  здатності  студентів 

факультету  початкового  навчання  до  самовдосконалення  (за 

М. Лукашевичем  [22])  й  адаптованої  до  умов  експерименту  методики 

виявлення рівня рефлексивності А. Карпова (див. додаток).

Узагальнені  констатувальні  дані  експериментальної  перевірки  щодо 

особистісного  критерію  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності  майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової 

підготовки відображено в таблиці 2.4.
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Таблиця 2.3

Результати констатувального етапу експериментальної перевірки 
операційного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових 
класів у процесі фахової підготовки

К
ри

те
рі

йПоказники та рівні 
сформованості 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)

%
Абсолют
ні дані

%
Абсолют
ні дані

1 2 4 5 6 7

О
пе

ра
ці

йн
ий1. Уміння організувати 

систематичну й 
цілеспрямовану власну 
навчально-пізнавальну 
діяльність 

• високий 

 – – – –

•середній 31,8 77 32,5 79
• низький 68,2 165 67,5 164
2.Уміння 

самостійно 
забезпечувати умови 
для сформованості 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки

• високий 

– – – –

• середній 37,2 90 35,4 86
• низький 62,8 152 64,6 157
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Таблиця 2.4
Результати констатувального етапу експериментальної перевірки 

особистісний критерію щодо сформованості педагогічної 
комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у процесі фахової підготовки

К
ри

те
рі

йПоказники та рівні 
сформованості 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 
майбутнього вчителя 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)

%
Абсолют
ні дані

%
Абсолют
ні дані

1 2 4 5 6 7

О
со

би
ст

іс
ни

й 1. Уміння 
студента бачити 
кінцеву мету та 
самостійно знаходити 

раціональні шляхи 
задля досягнення та 
реалізації 

поставленої мети 
• високий 

1,7 4 1,2 3

• середній 41,7 101 40,3 98
• низький 56,6 137 58,5 142
2. Здатність 

студентів створити 
індивідуальну 
стратегію і власний 
простір, що 
сприятимете 
сформованості 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності 

• високий 

– – – –

• середній 33,1 80 32,9 80
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Продовження табл. 2.4

Аналіз  наведених  у  таблиці  2.4  даних  засвідчив,  що  стан 

сформованості вміння студента бачити кінцеву мету навчально-пізнавальної 

діяльності та самостійно знаходити раціональні шляхи задля досягнення та 

реалізації  поставленої  мети  й  здатність  студентів  створити  індивідуальну 

стратегію і  власний простір,  що сприятимете  сформованості  педагогічної 

комунікативної компетентності відповідав низькому рівню (56,6 % та 66,9 

% відповідно). Такий же стан речей спостерігається і при визначенні уміння 

адекватно порівнювати здатності самостійно вносити корективи в стратегію 

особистісних досягнень у навчально-пізнавальній діяльності (63,2 % та 60,3 

% відповідно). Більшість респондентів фрагментарно формулювали цілі, не 

пропонували  власних  шляхів  виконання  педагогічних  завдань,  не 

здійснювали  самоаналіз  і  корекцію  власної  навчально-пізнавальної 

діяльності. 

2.2.  Практична  реалізація  технології  формування  педагогічної 

• низький 
66,9 162

67,
1

163

3. Уміння 
адекватно порівнювати 
результат власної 

діяльності
• високий

– – – –

• середній 36,8 89 35,8 87
• низький 63,2 153 64,2 156
4. Здатність 

самостійно вносити 
корективи в стратегію 

особистісних 
досягнень у навчально-
пізнавальній діяльності

• високий

1,7 4 2,1 5

• середній 38,0 92 36,2 88
• низький 60,3 146 61,7 150
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комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя 

початкових класів

На  формувальному  етапі  педагогічного  експерименту  перевірялась 

розроблена  модель  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класіву  процесі 

фахової підготовки.

При  розробці  моделі  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класіву  процесі 

фахової підготовки.

Як  основним  методом  дослідження  педагогічного  процесу 

скористаємося методом моделювання, який дозволяє адекватно відобразити 

реальний освітній процес.

Моделювання є відтворенням характеристик досліджуваного об’єкта у 

вигляді іншого, спеціально створеного об’єкта, який називається моделлю. 

Модель як аналог певного фрагмента природної або соціальної реальності 

слугує  для  зберігання  і  розширення  знань  про  першоджерела,  його 

структуру й властивості, для конструювання і управління ними.

1. Цільовий етап:

а)  усвідомлення  цілей  і  мотивів  актуальною  навчально-професійної 

діяльностівчителя  початкових  класіву  просторі  професії  і  в  просторі 

життєдіяльності;

б) цілеспрямованість, тобто визначення значущих цілей на найближчу 

і віддалену перспективу в просторі майбутньої професійної діяльності  і  в 

просторі життєдіяльності.

На  цьому  етапі  здійснювалася  постановка  мети  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових класів.

Цільовий етап передбачає постановку конкретних завдань навчання і 
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відбору  способів  конструювання  професійно-орієнтованого  змісту  освіти. 

Представлений  до  вивчення  навчальний  матеріал  додатково  включає 

актуальні  теми  професійно-комунікативної  спрямованості,  наприклад: 

установлення ділових відносин і контактів із колегами, вивчення сучасних 

навчальних матеріалів з  професійної  проблематики з  урахуванням правил 

комунікаціїта  особливостей  організації  спілкування,  і  передбачає 

оволодіння студентами професійними знаннями. Зазначений етап більшою 

мірою  орієнтований  на  розвиток  мотиваційного  компонента  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових класів у процесі фахової підготовки.

Реалізація  цього  етапу  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів 

відбувається  через  відпрацювання  цільового  компонента,  за  допомогою 

включення  через  відпрацювання  навичок  цілепокладання,  планування  і 

прогнозування  на  основі  можливостей  упровадження  комунікативно-

мовних  технологій  в  освітньо-виховний  процес  професійної  підготовки 

майбутніх  учителів  початкових  класів,  а  також  авторської  програми  та 

навчально-методичного комплексу дисципліни «Педагогічна комунікація». 

Складником спецкурсу є розділ «Педагогічне спілкування» як програмний 

компонент  педагогічних  ЗВО.  Однак  розв’язання  суперечності  між 

збільшеною потребою у високопрофесійному спілкуванні й рівнем реальної 

комунікативної готовності  до нього залишається актуальним. Формування 

професійних  якостей  входить  у  завдання  педагогічного  навчального 

закладу, одну з яких можна сформулювати таким чином: вироблення вміння 

психологічного  доцільного  використання  мовних  засобів  у  процесі 

педагогічного спілкування. Спецкурс має інтегративний характер, тому що 

містить  питання  психолого-педагогічної  теорії  й  різних  дисциплін 

(культури  мовлення,  риторики,  прагмалінгвістики),  що  становить 

принципову  новизну  курсу.  Для  педагогічного  працівника  мистецтво 

спілкування  є  найважливішою професійною рисою,  бо  головним засобом 
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реалізації навчання та виховання є комунікація. Отже, від рівня розвитку у 

викладача комунікативно-мовленнєвих компетентностей, здібностей багато 

в чому залежить ефективність роботи викладача. Прийшов час відмовитися 

від авторитарного спілкування, сформованого за багато років в установах 

управління та педагогічного впливу на студентів. Авторитарне спілкування, 

як  відомо,  легше,  ніж  демократичне,  бо  засноване  на  сліпому 

підпорядкуванні  й не вимагає кропіткої роботи.  Авторитарне спілкування 

залучається в адміністративно-командну систему, а це є серйозним гальмом 

в  економічному  й  політичному  розвитку  не  тільки  системи  освіти,  а  й 

країни загалом. Демократичне спілкування важче й складніше, передбачає 

реалізацію установок через  прийняття реципієнтами цілей комунікацій.  У 

будь-якому спілкуванні проявляються в нерозривній єдності три напрями:

• комунікативний (передача інформації);

• інтерактивний (узаємодія, узаємопідбурювання);

• перцептивний (узаємосприйняття).

Програма спецкурсу розрахована на 26 годин.

Спецкурс  «Комунікативно-мовленнєва  компетентність  майбутнього 

вчителя початкових класів як інструмент вирішення педагогічних завдань» 

складається з лекційного курсу й курсу лабораторно-практичних занять.

Мета  спецкурсу:  навчання  студентів  оптимальному  використанню 

вербальних (мовних) засобів у процесі педагогічного спілкування.

Завдання спецкурсу:

1. Освоєння знань із теорії комунікації (мовленнєва діяльність, види 

педагогічного спілкування; мовленнєвий акт і його компоненти; стратегія, 

тактика, прийоми і засоби мовленнєвої поведінки вчителя);

2. Формування професійних комунікативно-мовленнєвих умінь (аналіз 

власного мовлення й мовлення учнів; оптимізація ефективної мовленнєвої 

поведінки в стереотипних ситуаціях педагогічного спілкування; створення 

професійно значущих усних текстів.

3. Озброєння студента знаннями про процес спілкування, його види і 
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функції.

4. Дати  уявлення  про  систему  необхідних  якостей  комунікативно-

мовленнєвої компетентності в умовах педагогічного ЗВО.

У структурі спецкурсу виділені чотири розділи.

Перший  розділ  присвячений  мовленнєвим  основам  курсу,  у  ньому 

розглядаються загальні питання мовленнєвої діяльності й лінгвопрагматики.

Другий розділ містить матеріал,  що розкриває  питання педагогічної 

лінгвопрагматики,  тобто  особливостям  мовленнєвої  поведінки  вчителя  в 

різних ситуаціях педагогічного спілкування.

Третій розділ знайомить з усними жанрами, що використовуються в 

професійній  діяльності  вчителя  (монологічне  висловлювання,  бесіда, 

евристичний  діалог,  оцінне  висловлювання).  Увагу  зосереджено  на 

виробленні  навичок  створення  зазначених  типів  висловлювань  (текстів) 

відповідно до особливостей педагогічної ситуації.

1-м  етапом  практичного  навчання  є  формування  умінь  соціальної 

комунікації,  умінь  спілкування.  Воно  починається  з  рефлексії,  з 

усвідомлення власної поведінки й спілкування.

Наприклад,  студент  за  завданням  викладача  виробляє  своє 

спілкування в тій чи тій ситуації.

Студентів  навчали  усвідомлювати  лакуни  спілкування, 

відокремлювати  його  зовнішню,  технічну  сторону  від  змістовних 

характеристик.

Потім наступний крок – установлення у свідомості студента зв’язку 

між  ставленням  і  його  виразом  у  спілкуванні.  Студентів  навчають 

аналітично підходити до поведінки інших людей, звертати увагу на значущі 

деталі цієї поведінки.

2-й етап обов’язково здійснюється в аудиторії. Він не передбачає ще 

активної участі студента в освітньому процесі, завдання інше – установити 

систему взаємовідносин «учитель – учень».

3-й  етап  –  те,  що  вище  було  названо  «мікроуроками».  Тут  уже  не 
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тільки встановлюється система взаємин «учитель – учень», як на другому 

етапі,  але  ці  відносини  реалізуються  в  активній  діяльності  майбутнього 

вчителя в умовах, максимально наближених до реальних, тобто у всій тій 

системі, яку повинен ураховувати вчитель.

Автори  програми  ставили  перед  собою  завдання:  студент  повинен 

усвідомлювати взаємодію свого спілкування на учнів  і  в  його довільних, 

усвідомлених  аспектах  і  в  його  неконтрольованих  або  слабо 

контрольованих аспектах.

У  професійному  становленні  молодого  фахівця  особлива  роль 

належала мовленнєвим умінням,  навчання  яким –  завдання  педагогічного 

навчального  закладу.  Вирішення  цього  завдання  ми  бачимо  в  оволодінні 

комунікативними  навичками  на  заняттях  спецкурсу  «Комунікативно-

мовленнєва  компетентність  майбутнього  вчителя  початкових  класів  як 

інструмент  вирішення  педагогічних  завдань»,  що  формує  комунікативно-

мовленнєвукомпетентність  майбутнього  вчителя  початкових  класів. 

Оптимальне педагогічне спілкування створило найкращі умови для творчої 

педагогічної  діяльності  та  дозволило  максимально  використовувати  в 

навчально-виховному процесі особистісний підхід до учнів.

Отже,  пройдений  огляд  усе  розширюються  практики  навчання 

педагогічного  спілкування  і  формування  комунікативно-мовленнєвої 

компетентності  майбутніх  учителів  початкових  класів  за  допомогою 

активних  методів  (групова  дискусія,  ігрові  ситуації,  управлінські  та 

організаційні ігри, відеотренінг тощо ), що розглядаються тут насамперед як 

одних  із  сучасних  методів  удосконалення  підготовки  до  професійного 

спілкування,  дозволив  розкрити  психологічну  суть  і  можливості  цього 

явища, чітко побачити перспективи й тенденції розвитку цього важливого 

напряму науково-практичної діяльності в системі освіти.

3.  Оцінно-результативний  етап  передбачає  усвідомлення  своїх 

емоційних  станів  як  стану  свого  «Професійного  Я»  в  процесі  вирішення 

навчально-професійних  завдань;  усвідомлення  захисних  стратегій 
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поведінки,  тобто  неусвідомлюваного  емоційного  компонента  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових  класів,  який,  як  правило,  супроводжується  негативними 

емоційними реакціями; відпрацювання навичок емоційної саморегуляції.

Реалізується цей етап через відпрацювання регуляційного компонента 

професійного  навчання,  залучення  студентів  у  групові  форми  роботи  – 

рольові та ділові ігри, групові дискусії.

Навчально-професійна  діяльність,  спрямована  на  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових  класів,  реалізується  як  в  аудиторній,  так  і  у  позааудиторній 

формах  навчання.  В  аудиторній  формі  навчання  для  студентів 

пріоритетними  стають  активні  групові  форми  навчання  в  поєднанні  з 

індивідуальною пошуково дослідницької діяльністю.

Аудиторні  форма  навчання  студентів  такі:  використання  активні  та 

інтерактивні  освітні  технології:  рольові  ігри,  проєкти,  робота  з 

електронними  словниками,  використання  ІКТ.  Позааудиторні  форми 

навчання,  що  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  у 

фаховій підготовці вчителя початкових класів, реалізуються за допомогою 

творчих і інтелектуальних конкурсів і науково-практичних конференцій.

Професійну спрямованість навчальної діяльності студентів реалізують 

активні  методи  навчання  з  професійно-орієнтованої  проблематики: 

проблемні  ситуації  створюються  за  допомогою  моделювання  реальних 

ситуацій,  зокрема  професійно-орієнтованих  ситуацій;  уявні  ситуації,  у 

процесі яких удосконалюються навички непідготовленої мови, відбувається 

оволодіння важливими професійними навичками: вислухати думку іншого, 

запропонувати рішення проблеми і виробити інструкції для нових творчих 

завдань;  рольові  ігри  та  ігрові  ситуації  забезпечують  формування  та 

закріплення  комунікативних  умінь  і  навичок  для  більш  високого  рівня 

практичного  володіння  мовою.  При  цьому  перевіряється  мовна  здатність 

здійснити  осмислену  професійну  комунікацію  через  наявні  мотиви  і  цілі 
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мовної  діяльності;  імітації,  які  створюються  за  допомогою  моделювання 

реальної ситуації з використанням елементів драматизації; інтерв’ювання, в 

основі якого лежить система «питання-відповідь», що дозволяє обмінятися 

особистим досвідом, думками. 

Виступ  перед  аудиторією  може  відображати  результати  вивчення 

будь-якого питання, літератури з певної тематики або підводити підсумки 

невеликий  дослідницької  роботи.  Презентація  є  справді  комунікативним 

вправою,  яке  зазвичай  використовується  на  більш  просунутому  етапі  і 

передбачає наступну побудову: короткий вступ, що включає в себе основну 

ідею  і  формулювання  мети  виступу;  докладне  уявлення  інформації, 

розвиток основної ідеї – її обґрунтування, уточнення, пояснення; висновки і 

висновок.

Слід  зазначити,  що  цю  професійно-орієнтовану  ситуацію  можна 

розігрувати на декількох рівнях складності:

1) стандартна ситуація певною мірою є типовою, досить часто може 

повторюватися при одних і  тих же обставинах,  має одні  й ті  ж джерела, 

причини, носить позитивний та негативний характери;

2)  критична  ситуація  нетипова  зазвичай  непередбачувана,  не 

відповідає запланованому, вимагає негайного втручання;

3) екстремальна ситуація або надзвичайна подія.

З огляду на особливості навчання студентів факультету початкового 

навчання, у яких має місце необхідність створення проблемних, нетипових 

педагогічних  ситуацій,  для  них  показано  рольова  гра  другого  і  третього 

рівня складності, тобто прийом на роботу в критичній або в екстремальній 

ситуації.  Інтеграція  форм і  методів роботи дозволяє  одночасно розвивати 

різні  види  мовленнєвої  діяльності:  читання,  говоріння,  аудіювання  та 

письмо.

Це  забезпечує  рішення  комунікативних  завдань  у  процесі  рольової 

гри,  у  вживанні  граматичних,  лексичних  форм,  що  дозволяє  реалізувати 

одночасне і паралельне оволодіння мовним матеріалом і мовної діяльністю, 
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тим самим забезпечуючи розвиток різних видів педагогічної комунікативної 

компетентності.

Цікавими для студентів є постановка проблеми щодо упровадження 

методу «круглого столу» і дискусій. Метод «круглого столу» є різновидом 

діалогу.  Він  вимагає  від  викладачів  реалізації  в  освітньому  процесі 

принципу колективного обговорення проблеми під час створення дискусії.  

Перед  проведенням  «круглого  столу»студентам  дається  час  на 

формулювання  власної  думки.  Далі  студент  висловлюється  від  свого 

обличчя  з  поставленої  проблеми.  Прикладами  організації  професійно-

орієнтованих  круглих  столів  можуть  служити  теми:  «Проблеми 

працевлаштування»,  «Аналіз  перспектив  розвитку  досліджуваної  науки», 

«Плюси і мінуси освіти в Україні та за кордоном».

Прикладами  організації  професійно-орієнтованих  дискусій  можуть 

служити  теми:  «Волонтерські  рухи»,  «Перспективи  кар’єрного  росту», 

діалог  –  обмін  враженнями  про  участь  в  інтернет  форумі,  web-семінарі 

тощо.

Відзначимо,  що  ведення  дискусії  мовою  вимагає  високого  рівня 

розвитку  комунікативних  умінь,  володіння  лексичним  і  граматичним 

матеріалом,  в  ній  має  місце  спонтанність  висловлювання,  невимушеність 

атмосфери, збагачення інформацією. Ці умови ведення дискусії показують, 

що саме для майбутніх учителів початкових класів даний метод навчання є 

найбільш адекватним. 

Оскільки  педагогічні  тексти  дуже  різноманітні  за  своїм  стилем, 

формою  і  змістом,  нами  був  розроблений  і  апробований  ряд  навчально-

ігрових процедур, орієнтованих на формування педагогічної комунікативної 

компетентності у фаховій підготовці вчителя початкових класів.

Наприклад, для формування формування педагогічної комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класіввикористовуються  професійно-орієнтовані  тексти  та  ігрові 

комунікативні вправи. 

151



Отже,  використання  активних  групових  форм  навчання  студентів 

дозволяє  ефективно  формувати  структурні  елементи  і  компоненти 

педагогічної комунікативної компетентності.

Організація  самостійної  роботи  у  процесі  формування педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів  грунтується  на  загальнодидактичних  принципах:  науковості, 

систематичності,  обліку особливостей досліджуваної дисципліни, принцип 

послідовності,  індивідуального  і  диференційованого  підходу,  принцип 

свідомості, активності і самодіяльності студентів, доступності забезпечення 

міжпредметних зв’язків та професійної спрямованості.

Процес  організації  самостійної  роботи  студентів  на  практиці  ми 

забезпечували шляхом:

а) програмного супроводу: самостійна робота на практичних заняттях 

(експрес-опитування, бліц-опитування, тестовий контроль тощо), в процесі 

виконання творчих і дослідницьких проєктів тощо;

б) на рівні навчально-методичного супроводу: розроблена дидактична 

модель творчих завдань, є фонд оцінкових засобів;

в)  на  рівні  науково-дослідницької  діяльності  студентів,  яка 

реалізується  в  трьох  видах:  вбудована  в  освітній  процес,  що  доповнює 

позанавчальну діяльність, паралельна самостійній навчальній діяльності.

г)  на  рівні  контролю і  самоконтролю – оцінка рівня сформованості 

структурних  елементів  і  компонентів  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів здійснюється в процесі  її  моніторингу, а також у формі поточного 

контролю  упродовж  семестру,  який  містить:  тести,  захист  науково-

дослідницьких та творчих проєктів тощо.

Зупинимося  докладніше  на  видах  дослідницької  діяльності,  так  як 

вони  є  складовою  частиною  самостійної  роботи  студентів,  формує  всі 

компоненти педагогічної комунікативної компетентності.

Дослідними роботами студентів або дослідницької діяльністю, яка є 
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складовою  освітнього  процесу,  є  завдання,  які  включені  в  програму 

навчання  «Педагогіка»  і  виконуються  в  обов’язковому  порядку.  Вони 

покликані  служити  розвитку  у  студентів  їх  задатків  і  інтересу  до 

дослідницької  діяльності.  В  процесі  аудиторних  і  самостійних  занять 

студенти  опановували  аналітичні,  постановочні,  пошукові  та  синтезують 

елементи наукової роботи. До навчально-дослідницької діяльності студентів 

факультету  початкового  навчання,  що  є  складовою  освітнього  процесу, 

належить і  підготовка студентами анотацій,  рефератів,  есе,  за  допомогою 

яких підвищується ерудиція студентів,  розвивається їх  уміння самостійно 

аналізувати,  систематизувати  і  узагальнювати  професійно-орієнтовану 

наукову  інформацію.  Складання  тез  і  виступи  з  повідомленнями  та 

доповідями з професійно-орієнтованих тем на практичних заняттях також є 

елементами дослідницької діяльності, що є основою сформованості навичок 

вивчення  наукових проблем і  питань,  і  аналізу,  розробки,  формулювання 

висновків і пропозицій. Саме виконуючи такі завдання,студенти освоюють 

підготовку  до публічних виступів  і  починають набувати  досвіду  участі  в 

них.  Науково-дослідницька  діяльність  студентів,  яка  доповнює  освітній 

процес  і  паралельна  освітнього  процесу  здійснюється  у  формі  творчих  і 

інтелектуальних конкурсів і  науково практичних конференцій.  Даний вид 

науково-дослідницької  діяльності  є  умовою  розвитку  всіх  структурних 

елементів і компонентів педагогічної комунікативної компетентності.

При  формуванні  педагогічної  комунікативної  компетентності  у 

фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класівзастосовували  засоби 

інформаційних  і  комунікаційних  технологій  у  різних  видах  навчально-

професійної діяльності студентів. 

Також нами упроваджувалися в освітній процес елементи інтеграції 

інформаційно-комунікаційних  технологій  з  індивідуальної  пошуково-

дослідницькою діяльністю студентів (творчі завдання, наукові дослідження, 

проєкти  тощо)  і  з  активними  груповими  методами  навчання  (дискусії, 

професійно-орієнтовані  рольові  ігри,  семінари  тощо)  підвищують 
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ефективність  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  у 

фаховій підготовці вчителя початкових класів.

Однією  з  універсальних  форм  самостійної  роботи  формування 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових  класівбув  навчальний  проєкт,  який  містить  виконання 

різноманітних  видів  навчальної  діяльності,  спрямованих  на  формування 

змістовних компонентів визначеної компетентності.

Навчальний  проєкт  –  це  самостійна,  творча,  завершена  робота 

студента, відповідна його здібностям і виконана відповідно до узагальненим 

алгоритмом проєктування: від ідеї до її втілення в реальність. Результатом 

роботи  над  проєктом  є  новий  продукт,  конкретний  досвід  або  знання, 

придбані  самостійно.  Образно  процес  проєктування  можна  уявити  як 

«розширену воронку», до якої залучаються нові знання, образи дій, набутий 

досвід,  що  дозволяє  вважати  проєктне  навчання  методом  розвивального 

навчання, що сприяє творчій самореалізації студента. Виконання проєкту – 

це  здебільшого  самостійна  робота  студента  або  групи  студента,  тому 

викладач  стає  незалежним  консультантом,  який  здійснює  педагогічну 

підтримку студентів.

Зміст  формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  у 

фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  при  виконанні  проєкту,  а 

також  умови  творчої  самореалізації  студентів  в  процесі  навчального 

проєктування  було  реалізовано  на  чотирьох  етапах:  пошуковий, 

конструкторський, технологічний та регулятивно-оцінний, які забезпечують 

формування  визначеної  компетентності.  На  кожному  етапі  вирішуються 

певні завдання, встановлюється характер діяльності студентів і викладача. 

Одну із значних ролей при організації проєктної діяльності виконував сам 

викладач.

Роль контрольно-оцінної функції на завершальному етапі зростає, бо 

викладач  бере  участь  у  підведенні  підсумків  роботи  в  як  незалежний 

експерт.  Контрольно-оцінна  функція  викладача  полягає  в  оцінюванні 
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проєктної діяльності та підведенні підсумків.

Для  здійснення  контролю  і  оцінки  результативності 

експериментальної  роботи  по  формуванню   педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класіввпроваджена  і  використовується  система  моніторингу  рівня 

сформованості  виділених структурних елементів і  компонентів визначеної 

компетентності.  Моніторинг  здійснюється  в  формі  самоконтролю  і 

поточного  контролю  упродовж  семестру,  який  містить:  тести,  експертну 

оцінку за допомогою анкетування, захист науково-дослідницьких і творчих 

проєктів.

З цією метою були визначені структурні елементи, показники, а також 

методи  оцінки  та  рівні  сформованості  педагогічної  комунікативної 

компетентності у фаховій підготовці вчителя початкових класів.

На практиці біло доведено, формування педагогічної комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  багато  в 

чому залежить від того, як побудувати процес навчання, за допомогою яких 

форм і методів залучати студентів до пізнавальної діяльність. Зміст, форми і 

методи  роботи  повинні  передбачати  оптимальне  освітній  простір  для 

активного,  вільного  і  творчого  саморозвитку  студентів,  що  забезпечує 

варіативність і відкритість освітнього процесу, що дає можливість студенту 

свободу  вибору  навчально-професійної  комунікативної  діяльності.  Варто 

зазначити, що засоби реалізації пропонованих форм і методів не суперечать 

вимогам  діючих  Державних  освітніх  стандартів,  а,  швидше,  сприяють  їх 

реалізації.  Однією  з  істотних  характеристик  навчально-професійної 

діяльності студентів є науково дослідницька активність і самостійність, що 

виникають при вирішенні  різного роду навчально-професійних,  творчих і 

дослідницьких  задач,  що  забезпечує  формування  змістовних  компонентів 

педагогічної  комунікативної  компетентності.  При  цьому  у  студента 

формується  високий  рівень  усвідомлення  себе  як  суб’єкта  освітньої 

діяльності,  здатного  самостійно  проявляти  творчу  активність  в  процесі 
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спілкуванні в галузі майбутньої професії. 

Тому  метод  дискусій  застосовувався  на  заняттях  при  професійно 

орієнтованому  навчанні,  головним  чином  тому,  що  дозволяє  органічно 

інтегрувати  знання  студентів  з  різних  областей  при  вирішенні  будь-то 

проблеми, дає змогу застосувати мовні знання і навички на практиці.

При використанні дискусії  як методу і  форми будувалися навчальні 

цикли відповідно до рівня комунікативної підготовки поетапно, для початку 

формуючи  базові  вміння  міркування,  аргументації  за  допомогою  методу 

дискусії  від  простого  обміну  думками  з  допомогою  викладача,  до 

повноцінної дискусії. Одним із складних моментів у дискусії для студентів є 

необхідність залишатися весь час в межах мови.

Відтак,  наше подальше дослідження буде спрямоване на визначення 

динаміки рівнів сформованості педагогічної комунікативної компетентності 

у фаховій підготовці вчителя початкових класів.

2.3. Аналіз результатів дослідження

Проведена  дослідницько-експериментально  робота  у  своїй  основі 

передбачала перевірку ефективності поетапності впровадження розробленої 

моделі  формування  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів,  а  також 

аналіз приросту на констатувальному та контрольному етапах педагогічного 

експерименту.

Динаміка  змін  відстежувалася  за  допомогою  порівняння  даних 

констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту за 

виокремленими нами компонентами,  критеріями,  показниками та  рівнями 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці  вчителя  початкових  класів.  Метою  контрольних  зрізів  було 

з’ясування кількісних та якісних показників, які відбулися в мотиваційному, 

когнітивному,  операційному,  особистісному  критеріях  досліджуваного 
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феномена.  Засобом  визначення  результатів  експериментального  навчання 

були  діагностичні  методи,  які  використовувались  і  на  констатувальному 

етапі дослідження, що свідчить про його логіку і цілісність. Емпіричні дані,  

отримані в процесі діагностики стану сформованості визначених критеріїв,  

табулювалися і  представлені у формі відсоткових розподілів, які,  зі  свого 

боку, репрезентовані графічно.

Дані таблиці 2.5 свідчать, що в ЕГ, де було запроваджено розроблену 

модель, показники щодо вияву мотиваційного критерію є значно вищими: 

збільшився  відсоток  студентів  ЕГ  на  27,3%  високого  рівня  та  на  11,7% 

середнього рівня, (КГ – на 0,8% й 4,8% відповідно). Можна стверджувати, 

що  спостерігається  позитивна  та  статистично  значуща  динаміка  зміни  у 

формування  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці  вчителя початкових класівза  мотиваційним  критерієм, а  саме: 

домінування  мотивації  на  успіх  (позитивна  мотивація),  а  не  мотивації 

уникнення невдачі, мотивації досягнення успіху та інтересів до професійної 

пізнавальної  діяльності.  Це  свідчить  про  впевненість  студентів  в  собі,  у 

власних  силах,  про  відповідальність,  ініціативність  та  активність,  вони 

вирізняються  наполегливістю  у  досягненні  мети,  цілеспрямованістю, 

готовністю до подолання труднощів в організації професійної діяльності 

Відповідна діагностика відбувалась за допомогою використання таких 

методів  дослідження:  тестування,  бесіди,  експертне  оцінювання,  аналізу 

усних і письмових робіт студентів [1; 5; 8; 10 та ін.].

На констатувальному етапі експерименту було встановлено, що тільки 

близько  2%  студентів  мають  високий  рівень  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класіввіти за мотиваційним критерієм, тоді як на конттрольному 39,2%.

Таблиця 2.5

Результати контрольного етапу експериментальної перевірки 
мотиваційного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності у фаховій підготовці вчителя 
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початкових класів

К
ри

те
рі

й Показники та рівні 
сформованості 
педагогічної 

комунікативної 
компетентності у 

фаховій підготовці 
вчителя початкових 

класів

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)

%
Абсолют
ні дані

%
Абсолют
ні дані

1 2 3 4 5 6

М
от

ив
ац

ій
ни

й 
кр

ит
ер

ій 1. Соціальна 
активність:

• високий 
39,2 95 8,2 20

• середній 52,9 128 50,2 122
• низький 7,9 19 41,6 101
2. ціннісні  

орієнтації, ціннісне 
відношення  до 

навчання:
• високий 

34,7 84 8,6 21

• середній 56,6 137 37,1 90
• низький 8,7 21 54,3 132
3. Потреби  в  

саморозвитку: 
• високий 

31,4 76 9,9 24

• середній 58,3 141 35,0 85
• низький 10,3 25 55,1 134

Трохи  вищим  виявився  показник  визначення  студентами  мотивів 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці  вчителя  початкових  класів (ціннісні  орієнтації,  ціннісне 

відношення до навчання):  високий рівень спостерігався  у більше ніж 4% 

опитаних на початку педагогічного експерименту, тоді як на кінець – 34,7%. 

Приблизно  такий самий відсоток  студентів  мають  сформовану  потребу  в 

саморозвитку  творчої  індивідуальності;  прагнення  щодо  осмислення 

можливостей  власного  потенціалу,  підвищення  адекватної  самооцінки  і 

систематичного аналізу власного досвіду. 

Узагальнені  констатувальні  дані  експериментальної  перевірки  щодо 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 
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підготовці вчителя початкових класівкогнітивного критерію відображено в 

таблиці 2.6.

Отримані  результати  пояснюємо  тим,  що  освітній  процес  закладів 

вищої освіти було упроваджену низку заходів, які сприяли їх переконанню в 

тому, що їхня підготовка носить переважно інноваційний, а не традиційний 

характер.  Якісний  аналіз  проведеного  анкетування  свідчить  про  зміну  й 

розширення діапазону мотивів студентів, а саме домінування пізнавальних 

мотивів, а також мотивів власної навчально-пізнавальної діяльності.

Аналіз наведених у таблиці 2.6 даних засвідчив, що тільки в незначної 

частини  студентів  (близько  2,5%)  знання  на  особистісному  рівні, 

самоусвідомлення  власної  позиції  у  процесі  навчання  та  активність 

студентів  щодо  самоосвіти  відповідав  високому  рівню  на  початок 

педагогічного експерименту, тоді як на кінець він склав 31,4%.  Такий же 

стан речей спостерігається і при визначенні показника набуття знань, умінь 

і навичок на початок та на кінець проведення педагогічного експерименту.

Таблиця 2.6

Результати контрольного етапу експериментальної перевірки 
когнітивного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності у фаховій підготовці вчителя 
початкових класів

К
ри

те
рі

й Показники та рівні 
сформованості 
педагогічної 

комунікативної 
компетентності у 

фаховій підготовці 
вчителя початкових 

класів

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)

%
Абсолют
ні дані

%
Абсолют
ні дані

1 2 3 4 5 6
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К
ог

ні
ти

вн
ий

 

1.  Знання  на  
особистісному рівні
• високий 

31,4 76 7,8 19

• середній 64,5 156 36,2 88
• низький 4,1 10 56,0 136
2. Активність 
студентів  щодо 
самоосвіти 
• високий 

34,3 83 7,0 17

• середній 64,1 155 32,5 79
• низький 1,6 4 60,5 147
3. Набуття знань, 
умінь, навичок щодо 
формування 
педагогічної 
комунікативної 
компетентності у 
фаховій підготовці 
вчителя початкових 
класів
• високий

33,9 82 8,2 20

• середній 63,6 154 31,7 77
• низький 2,5 6 60,1 146

Діагностика  стану сформованості  когнітивного  критерію засвідчила, 

що  значно  зріс  показник  набуття  знань,  умінь  та  навичок  у  процесі 

навчально-пізнавальної  діяльності  у  порівнянні  з  контрольним  і 

констатувальним етапом педагогічного експерименту. 

Результати  діагностики  цього  ж  критерію  на  контрольному  етапі 

педагогічного експеримента (див. табл. 2.7) засвідчили, що студенти мають 

низький (ЕГ – 2,5 %, КГ – 31,7%) та середній (ЕГ – 63,6 %, КГ – 60,1 %) 

рівні сформованості  едагогічної  комунікативної компетентності  у фаховій 

підготовці вчителя початкових класів.

Узагальнені  констатувальні  дані  експериментальної  перевірки  щодо 

сформованості  операційного  критерію  щодо  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класіввідображено в таблиці 2.7. 
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Особливо  слід  звернути  увагу  на  те,  що  оволодіння  студентами 

відбувається в процесі  активної  діяльності,  що надає можливість  здобути 

відповідний досвід. Це підтверджується значним зростанням високого рівня 

сформованості  означених  умінь  у  групі експериментальній  групі  (ЕГ) 

(приріст  показника  умінь  самостійно  забезпечити  умови + 28,9  %;  умінь 

організувати ‒  +  27,7%),  тобто  значно  зросла  кількість  студентів,  які 

демонструють зазначені вміння на високому рівні. 

Зауважимо,  що  після  проведення  формувального  експерименту 

відбулися позитивні зміни, як в ЕГ, так і в КГ, хоча більш суттєва динаміка 

спостерігається  у  показниках  ЕГ,  що пов’язуємо зі  спеціальною роботою 

запровадження у освітній процесрозроблену модель.

Позитивна  динаміка  рівнів  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класівбула  також  зафіксована  після  проведення  формувального  етапу 

педагогічного експерименту. 

У  результаті  проведеної  експериментальної  роботи  зросла  кількість 

респондентів з високим рівнем сформованості педагогічної комунікативної 

компетентності у фаховій підготовці вчителя початкових класів.
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Таблиця 2.7

Результати контрольного етапу експериментальної перевірки 
операційного критерію щодо сформованості педагогічної 

комунікативної компетентності у фаховій підготовці вчителя 
початкових класів

Порівняльно-узагальнювальні  результати  розподілу  студентів 

К
ри

те
рі

й Показники та рівні 

сформованості 

педагогічної 

комунікативної 

компетентності у 

фаховій підготовці 

вчителя початкових 

класів

ЕГ (242 особи) КГ (243 особи)

%
Абсолют

ні дані
%

Абсолют

ні дані

1 2 4 5 6 7

О
пе

ра
ці

йн
ий1. Уміння 

організувати 

систематичну й 

цілеспрямовану власну  

навчально-пізнавальну  

діяльність 

• високий 

28,9 70 4,1 10

•середній 63,2 153 54,3 132
• низький 7,9 19 41,6 101
2.Уміння самостійно 

забезпечувати умови 

для сформованості   

педагогічної 

комунікативної 

компетентності у 

фаховій підготовці 

вчителя початкових 

класів

• високий 

27,7 67 3,7 9

• середній 60,7 147 51,5 125
• низький 11,6 28 44,8 109
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експериментальної  і  контрольної  груп  за  рівнями  сформованості 

педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя 

початкових  класів  на  початок  і  кінець  експерименту  представлено  на 

діаграмах рис. 2.1-2.4.

Рис.2.1.  Розподіл  за  рівнями  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів експериментальної  ЕГ групина  початок  проведення  педагогічного 

експерименту (у %).

Рис.2.2.  Розподіл  за  рівнями  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класівконтрольної  КГ групина  початок  проведення  педагогічного 

експерименту (у %).
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Рис.2.3.  Розподіл  за  рівнями  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів експериментальної  ЕГ групина  кінецьпроведення  педагогічного 

експерименту (у %).

Рис.2.4.  Розподіл  за  рівнями  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класівконтрольної  КГ групина  кінець  проведення  педагогічного 

експерименту (у %).

Аналіз  емпіричних  даних,  що  були  отримані  в  процесі  проведення 

діагностики  стану  оцінювання  визначених  компонентів  за  обраними 

критеріями, було здійснено за поданим нижче алгоритмом: 

1.  Було складено таблиці,  до яких вносилися кількісні та відсоткові 

значення за визначеними рівнями (високий, середній, низький). 

2. Пудувалися гістограми та діаграми на основі табличних даних. 

3. На основі використання методів математичної статистики, зокрема 

χ2 критерію Пірсона, обчислювалися показники оцінювання за визначеними 
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критеріями та порівнювалися з табличними значеннями. 

Аби  визначити  чи  ефективною виявилася  розробленамодель 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці вчителя початкових класівнами було застосовано статистичний 

критерій χ2 – критерій Пірсона. 

Перевага методу полягає в тому, що він дозволяє зіставляти розподіли 

ознак,  які  представлені  в  будь-якій  шкалі,  починаючи  від  шкали 

найменувань. У найпростішому випадку альтернативного розподілу «так – 

ні», «одружився – не одружився», «розв’язав задачу – не розв’язав задачу» 

тощо.  Ми вже можемо застосувати критерій χ2.  Чим більше розходження 

між двома розподілами, що зіставляються, тим більше емпіричне значення 

χ2.

Ми  ставили  перед  собою  завдання  для  визначення  статистичної 

достовірності виявлених відмінностей між студентами КГ та ЕГ за рівнями 

сформованості  показниківмотиваційного,  когнітивного,  операційного  та 

особистісного  критеріївна  формувальному  етапі  педагогічного 

експерименту.

Нами  було  введено  Н0  гіпотезу,  аби  показати  статистичну 

недостовірність   сформованості  показників  мотиваційного,  когнітивного, 

операційного  та  особистісного  критеріїв  на  формувальному  етапі 

педагогічного експерименту у студентів ЕГ та КГ.

Гіпотеза  Н1  було  введено  аби  показати  статистичну  достовірність 

сформованості  показників  мотиваційного,  когнітивного,  операційного  та 

особистісного  критеріїв  на  формувальному  етапі  педагогічного 

експерименту у студентів ЕГ та КГ.

Аби  перевірити  гіпотези  Н0  та  Н1  ми  викристали  програму  Statistica 

(формула 1).

(1)

де  mi –  емпірична  частота,  результати  якої  ймовірніше  за  все 

отримуються  під  час  спостережень  за  майбутніми  учителями  початкових 
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класів у процесі фахової підготовки; ni – теоретична частота (2).

(2)

де  – сума емпіричних частот; h – різниця між двома сусідніми 

варіантами;  – вибіркове середньоквадратичне відхилення; ;  – 

вибіркове середнє арифметичне;  – локальна функції Лапласа.

Отже, за допомогою програми  було отримано такі результати   = 

50,646.

 = 50,646, тоді як табличне значення для  порівняння з отриманим 

значеннм  = 5,991. Тому нами доведено, що > .

Нами  прийнято альтернативну  гіпотезу  і  відхилено нульову,  що  і 

потрібно було довести.

За  мотиваційним  критерієм  =50.646.  за  когнітивним   –   

=25.404.  за  операційними  –   46.867,  а  за  особистісним  –     

19.624.

Отже,  результати отримані  у  процесі  проведення  педагогічного 

експерименту  засвідчили приріст  за   рівнями  сформованості  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів  внаслідок  упровадження  розробленої  моделі  та  дають  підстави 

стверджувати,  що  мета  дослідження  досягнута,  визначені  завдання 

виконано, гіпотезу доведено.
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Висновки до розділу 2

Експериментальна робота тривала в умовах природного експерименту 

упродовж  2016-2019  рр  в  освітньому  процесі  студентів  факультету 

початкового  навчання  Харківського  національного  педагогічного 

університету  імені  Г. С. Сковороди.У  педагогічному  експерименті  брали 

участь 485 осіб, 243 з яких увійшли до контрольної групи (КГ) та 242 – до 

експериментальної (ЕГ).

Розроблена  модель  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  була 

реалізована на таких етапах як: цільовий; теоретико-процесуальний, оцінно-

результативний.

Цільовий  етап  був  системоутворювальним  і  передбачав  наявність 

конкретної  мети  та  відповідних  завдань  у  контексті  дослідження. 

Теоретико-процесуальний  етап  алгоритму  реалізації  розробленої  моделі 

досліджуваного  явища  віддзеркалював,  передусім,  методологічні  підходи 

(акмеологічний;  комунікативний,  проблемно-технологічний,  системно-

цілісний  та  суб’єктно-орієнтований),  загальні  дидактичні  принципи 

(науковості, системності й послідовності навчання, наочності, посильності 

та  доступності,  свідомості  й  активності,  міцності),  а  також  методичні 

принципи  (комунікативної  спрямованості,  індивідуалізації,  ситуативності 

або контекстуальної зумовленості, професійної спрямованості), які сприяли 

розкриттю  теоретичних  характеристик  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів.  Для  досягнення  поставленої  мети  нами  використовувалися  такі 

форми  навчання,  які  поділялися  на  індивідуальну  (самостійна  робота, 

консультації, науково-дослідна робота, робота з навчальною та довідковою 

літературою,  джерелами  інформації  тощо)  та  колективно-групову 

(практичні заняття, ділові та рольові ігри, інтерв’ю, олімпіади, конференції, 

167



дискусії, проєкти тощо). Засобами формування педагогічної комунікативної 

компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя початкових класівбули такі: 

інформаційні (підручники, навчальні посібники для самостійної навчальної 

діяльності студентів, словники, довідникова література, Інтернет-ресурси); 

дидактичні  (навчальні  таблиці,  програмні  засоби  навчання,  електронні 

навчальні курси) та технічні (ПК, засоби телекомунікацій, відеокомп’ютерні 

системи, мультимедіа,  віртуальна реальність).  Серед методів чільне місце 

належали:  стимулювання позитивної  мотивації  навчання  та  пізнавального 

інтересу  (олімпіади,  науково-практичні  конференції,  метод  навчальної 

дискусії  (roundtable,  microphone,  aquarium),  метод проєктів);  сприятливого 

емоційного мікроклімату, вольових якостей майбутніх учителів початкових 

класів у процесі фахової підготовки(ігрові методи, змагання, заохочення та 

покарання);  активізація,  контроль  та  оцінювання  навчально-пізнавальної 

діяльності (інтерактивні (case-study,  brainstorming,  interview), ігрові (ділові 

ігри,  рольові  ігри,  ігрові  завдання  типу «AssociativeBush»,  «Grabaminute», 

«ChainStory»,  «AnItemDescription»),  поточний  контроль,  тестовий, 

письмовий  та  комп’ютерний  контроль,  конкурси,  семестровий  контроль 

(залік) та підсумковий контроль (іспит)), їх комбінування й варіювання.

Оцінно-результативний  етап  формування  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів сприяв оцінці  досягнення мети за допомогою поєднання критеріїв, 

показників та рівнів формування досліджуваного феномену.

У  результаті  контрольної  діагностики  доведено  ефективність 

теоретично  обґрунтованої  моделі,  що  засвідчено  позитивною  динамікою 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці вчителя початкових класів.

Матеріали, представлені в розділі, висвітлено в таких публікаціях: [6; 

7; 8; 9; 10; 11; 12].
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ВИСНОВКИ

Проведене  дослідження  підтвердило  основні  положення  висунутої 

гіпотези й дало підстави для формулювання таких висновків відповідно до 

поставлених завдань:

1.  На  основі  аналізу  наукової  літератури  з’ясовано  термінологічне 

поле дослідження. Суть поняття «комунікативна компетентність» визначено 

як  здатність  вільно  оперувати  знаннями  мовної  системи в  різних  сферах 

людського  буття  (приватній,  навчальній,  професійній,  соціальній  тощо). 

Наголошено  на  розбудові  професійних  комунікативних  знань,  умінь  і 

навичок,  що  сприяють  ефективному  виконанню  виробничих  питань  і 

становлять комунікативну компетентність фахівця. 

2.  Педагогічна  комунікативна  компетентність  сучасного  вчителя 

початкових  класів  характеризується  інтегрованим  поєднанням  знань, 

здібностей і установок, оптимальних для виконання трудової діяльності  в 

сучасній  педагогічній  галузі;  здатністю  діяти  ефективно  в  широкому 

форматі комунікативних контекстів із високим ступенем саморегулювання, 

рефлексії,  самооцінки; швидкої,  гнучкої й адаптивної реакції  на динаміку 

обставин і середовища.

3.  З’ясовано, що в процесі професійної підготовки майбутні вчителі 

початкових  класів  засвоюють  знання  кількох  мовних  систем  (державної, 

рідної  та  іноземної)  під  час  вивчення  дисциплін  гуманітарного  циклу  й 

формують фахове мовлення через опанування дисциплін методичного блоку 

(сучасна українська мова, методика навчання української мови, педагогічна 

майстерність,  виразне  читання,  основи  культури  і  техніки  мовлення, 

методика літературного читання, мовотворчість та інші).

4.  Розроблена  технологія  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  була 

реалізована на таких етапах як: цільовий; теоретико-процесуальний, оцінно-

результативний.
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Цільовий  етап  був  системоутворювальним  і  передбачав  наявність 

конкретної  мети  та  відповідних  завдань  у  контексті  дослідження. 

Теоретико-процесуальний етап алгоритму реалізації розробленої технології 

віддзеркалював  передусім  методологічні  підходи  (акмеологічний; 

комунікативний,  проблемно-технологічний,  системно-цілісний  та 

суб’єктно-орієнтований),  загальні  дидактичні  принципи  (науковості, 

системності  й  послідовності  навчання,  наочності,  посильності  та 

доступності,  свідомості  й  активності,  міцності),  а  також  методичні 

принципи  (комунікативної  спрямованості,  індивідуалізації,  ситуативності 

або контекстуальної зумовленості, професійної спрямованості), які сприяли 

розкриттю  теоретичних  характеристик  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів.  Для  досягнення  поставленої  мети  нами  використовувалися  такі 

форми  навчання,  які  поділялися  на  індивідуальну  (самостійна  робота, 

консультації, науково-дослідна робота, робота з навчальною та довідковою 

літературою,  джерелами  інформації  тощо)  та  колективно-групову 

(практичні заняття, ділові та рольові ігри, інтерв’ю, олімпіади, конференції, 

дискусії, проєкти тощо). Засобами формування педагогічної комунікативної 

компетентності у фаховій підготовці вчителя початкових класів були такі:  

інформаційні (підручники, навчальні посібники для самостійної навчальної 

діяльності студентів, словники, довідникова література, Інтернет-ресурси); 

дидактичні  (навчальні  таблиці,  програмні  засоби  навчання,  електронні 

навчальні курси) та технічні (ПК, засоби телекомунікацій, відеокомп’ютерні 

системи, мультимедіа,  віртуальна реальність).  Серед методів чільне місце 

належали:  стимулювання  позитивної  мотивації  до  комунікації  (мовні 

олімпіади,  науково-практичні  конференції,  метод  навчальної  дискусії 

(круглий  стіл,  мікрофон,  акваріум,  метод  проєктів,  зокрема  випуск 

факультетської  газети);  сприятливого  емоційного  мікроклімату,  вольових 

якостей майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки 

(ігрові методи, змагання, заохочення та покарання); активізація, контроль та 
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оцінювання  навчально-пізнавальної  діяльності  (інтерактивні  (кейс-стаді, 

мозковий штурм, інтерв ю), ігрові (ділові ігри, рольові ігри, ігрові завдання՚  

різного типу),  поточний контроль,  тестовий,  письмовий та  комп’ютерний 

контроль, конкурси, семестровий контроль (залік) та підсумковий контроль 

(іспит), їх комбінування й варіювання.

Оцінно-результативний етап формування педагогічної комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  сприяв 

оцінці  досягнення  мети за допомогою поєднання критеріїв,  показників та 

рівнів формування досліджуваного феномену.

У  результаті  контрольної  діагностики  доведено  ефективність 

теоретично обґрунтованої технології, що засвідчено позитивною динамікою 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці  вчителя  початкових  класів.  На  цьому  етапі  здобувачі  освіти 

укладають  мовне  портфоліо,  що  демонструє  вільне  володіння  мовами  та 

різними видами комунікативної взаємодії в освітньому процесі (пояснення, 

розповідь, діалог, полілог, мовний практикум).

Вірогідність  отриманих  даних  підтверджена  методом  математичної 

статистики (за  χ2– критерієм Пірсона),  який в експериментальних групах 

показав значну перевагу емпіричних значень показників над критичними на 

рівні вірогідності 95 %. При довірчій імовірності, що α = 0,95, Т = 21,18 > 

Тк = 4,320 для ЕГ.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Одержані  теоретичні  й  практичні  результати  становлять  основу  для 

подальшого  її  вивчення  в  річищі  розробки  навчально-методичного 

супроводу  процесу  підвищення  кваліфікації  вчителів  до  формування  та 

розвитку педагогічної комунікативної компетентності в майбутніх учителів 

початкових  класів;  здійснення  ґрунтовного  аналізу  зарубіжного  досвіду 

формування в майбутніх учителів початкових класів готовності до розвитку 

педагогічної  комунікативної  компетентності  в  процесі  вивчення 

гуманітарних дисциплін.
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Експериментальна робота тривала в умовах природного експерименту 

упродовж  2016-2019  рр.   в  освітньому  процесі  студентів  факультету 

початкового  навчання  Харківського  національного  педагогічного 

університету  імені  Г. С. Сковороди.У  педагогічному  експерименті  брали 

участь 485 осіб, 243 з яких увійшли до контрольної групи (КГ) та 242 – до 

експериментальної (ЕГ).

Розроблена  модель  формування  педагогічної  комунікативної 

компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових  класів  була 

реалізована на таких етапах як: цільовий; теоретико-процесуальний, оцінно-

результативний.

Цільовий  етап  був  системоутворювальним  і  передбачав  наявність 

конкретної  мети  та  відповідних  завдань  у  контексті  дослідження. 

Теоретико-процесуальний  етап  алгоритму  реалізації  розробленої  моделі 

досліджуваного  явища  віддзеркалював,  передусім,  методологічні  підходи 

(акмеологічний;  комунікативний,  проблемно-технологічний,  системно-

цілісний  та  суб’єктно-орієнтований),  загальні  дидактичні  принципи 

(науковості, системності й послідовності навчання, наочності, посильності 

та  доступності,  свідомості  й  активності,  міцності),  а  також  методичні 

принципи  (комунікативної  спрямованості,  індивідуалізації,  ситуативності 

або контекстуальної зумовленості, професійної спрямованості), які сприяли 

розкриттю  теоретичних  характеристик  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів.  Для  досягнення  поставленої  мети  нами  використовувалися  такі 

форми  навчання,  які  поділялися  на  індивідуальну  (самостійна  робота, 

консультації, науково-дослідна робота, робота з навчальною та довідковою 

літературою,  джерелами  інформації  тощо)  та  колективно-групову 

(практичні заняття, ділові та рольові ігри, інтерв’ю, олімпіади, конференції, 

дискусії, проєкти тощо). Засобами формування педагогічної комунікативної 

компетентності  у  фаховій підготовці  вчителя початкових класівбули такі: 

інформаційні (підручники, навчальні посібники для самостійної навчальної 
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діяльності студентів, словники, довідникова література, Інтернет-ресурси); 

дидактичні  (навчальні  таблиці,  програмні  засоби  навчання,  електронні 

навчальні курси) та технічні (ПК, засоби телекомунікацій, відеокомп’ютерні 

системи, мультимедіа,  віртуальна реальність).  Серед методів чільне місце 

належали:  стимулювання позитивної  мотивації  навчання  та  пізнавального 

інтересу  (олімпіади,  науково-практичні  конференції,  метод  навчальної 

дискусії  (roundtable,  microphone,  aquarium),  метод проєктів);  сприятливого 

емоційного мікроклімату, вольових якостей майбутніх учителів початкових 

класів у процесі фахової підготовки(ігрові методи, змагання, заохочення та 

покарання);  активізація,  контроль  та  оцінювання  навчально-пізнавальної 

діяльності (інтерактивні (case-study,  brainstorming,  interview), ігрові (ділові 

ігри,  рольові  ігри,  ігрові  завдання  типу «AssociativeBush»,  «Grabaminute», 

«ChainStory»,  «AnItemDescription»),  поточний  контроль,  тестовий, 

письмовий  та  комп’ютерний  контроль,  конкурси,  семестровий  контроль 

(залік) та підсумковий контроль (іспит)), їх комбінування й варіювання.

Оцінно-результативний  етап  формування  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів сприяв оцінці  досягнення мети за допомогою поєднання критеріїв, 

показників та рівнів формування досліджуваного феномену.

У  результаті  контрольної  діагностики  доведено  ефективність 

теоретично  обґрунтованої  моделі,  що  засвідчено  позитивною  динамікою 

сформованості  педагогічної  комунікативної  компетентності  у  фаховій 

підготовці вчителя початкових класів.
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Додаток А
Тест-опитувальник мотивації досягнення (ТМД) (А. Мехрабіан,

модифікація Магомет-Емінова)

Мета.  Вивчення  мотивів  прагнення  успіху  та  запобігання  невдач. 

Дослідження  визначає  один  із  головних  мотивів.  Дану  методику 

викостовували  в  освітньому  процесі  студентів  –  майбутніх  учителів 

початкових класів у процесі фахової підготовки.

Структура ТМД. Має дві форми: А (для чоловіків) та Б (для жінок).

Інструкція.  Вам  пропонується  низка  тверджень,  про  окремі 

особливості характеру, можливу оцінку певних життєвих ситуацій. Є кілька 

варіантів відповідей:  +3 – повністю згодний; +2 – згодний; +1 – швидше 

згодний,  ніж  не  згодний;  0  –  нейтральний;  –1–  швидше  незгодний,  ніж 

згодний; –2 – незгодний;  –3 – зовсім незгодний.

На бланку проти номера твердження поставте цифру, яка відповідає 

Вашій  оцінці  (+3,  +2,  +1,  0,  –3,  –2,  –1).  Не  гайте  часу  на  обдумування,  

фіксуйте першу відповідь, яка спадає на думку.

Результати  тесту  будуть  використані  для  наукових  цілей.  Дається 

повна гарантія нерозголошення отриманої інформації. Якщо у вас виникли 

питання, то запитуйте до початку роботи.

Текст опитувальника (форма А)

1.  Я швидше сподіваюсь на гарну оцінку, ніж на погану.

2.  Якщо мені доведеться виконувати складне, невідоме завдання, я 

не хотів би робити його самостійно.

3.  Я швидше віддам перевагу складним завданням, навіть якщо в їх 

розв’язанні буду сумніватися.

4.  Найбільше мене цікавить справа, яка не потребує напруження і в 

успіху якої я впевнений, ніж важка, у якій можливі несподіванки.

5.  Я швидше докладатиму зусиль для виконання  складної  справи, 

ніж перейду до легкої, яка швидко вирішується.

6. Я  надав  би  перевагу  роботі  з  чіткими  функціями  та 
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високою  зарплатою,  ніж  із  середньою  зарплатою  і  невизначеною 

роллю.

7.  Я витрачаю більше часу на читання спеціальної, а не художньої 

літератури.

8. Незважаючи  на  ймовірність  невдачі,  я  віддав  би  перевагу 

важливій, складній справі, ніж важливій, але нескладній.

9. Для розваги я, швидше, вивчу ігри, які знає більшість людей, ніж 

рідкісні, які відомі небагатьом і вимагають майстерності.

10.  Я буду виконувати свою роботу якісно, навіть якщо це призведе 

до непорозумінь з товаришами.

11.  Якби  я  зібрався  грати  в  карти,  то,  швидше,  погодився  б  на 

розважальну гру, ніж на важку, яка вимагає роздумів.

12.  Я віддаю перевагу тим змаганням, де сильніший за інших, ніж, 

тим, де у всіх учасників приблизно однакові можливості.

13.  У вільний час я розвиваю техніку гри, швидше, для набуття вмінь, 

а не для відпочинку або розваги. 

14.  Незважаючи на ризик, я швидше за все віддам перевагу справі,  

яку вважаю потрібною, ніж ту, яку мені радять.

15.  Маючи  вибір,  я  швидше  віддам  перевагу  роботі  зі  стабільною 

заробітною  платою,  ніж  з  невисокою,  але  з  перспективою  найближчим 

часом отримувати значно більше.

16.  Швидше за  все,  я  гратиму в команді,  ніж змагатимусь один на 

один.

17.  Я  буду  працювати  без  поспіху,  доки  не  отримаю  повного 

задоволення від результату.

18.  На  екзамені  я  хотів  би  відповідати   конкретні  питання  з 

пройденого матеріалу, а не ті, які вимагають власних роздумів.

19.  Швидше  я  віддам  перевагу  справі,  де  є  небезпека  невдачі  і 

перспективи досягнути більшого, ніж справі, виконання якої не сприятиме 

погіршенню мого становища, але істотно його не покращить.
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20.  Після  успішного  складання  екзамену  я  швидше  відчую 

полегшення, ніж радітиму гарній оцінці.

21.  Якби я міг повернутися до однієї з двох незавершених справ, то,  

мабуть, повернувся б до складнішої.

22.  Виконуючи  контрольне  завдання,  я  більше  турбуюсь  не  про 

правильність виконання, а про помилки.

23.  Якщо щось не виходить, то я,  швидше, звернуся за допомогою, 

ніж самостійно шукатиму вирішення.

24.  Після  невдач  я  стаю  більш  зосередженим  та  енергійним,  не 

втрачаю бажання продовжувати справу.

25.  Я не стану ризикувати і  брати активну участь у справі,  якщо є 

сумніви в успішному її вирішенні.

26.  Коли я беруся за важку справу, то більше турбуюся про невдачу, 

ніж сподіваюся на успіх.

27. Ефективніше я працюю не самостійно, а під керівництвом.

28.  Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, 

ніж те, де я впевнений в успіху.

29.  Я продуктивніше працюю над завданням, якщо маю не загальні 

рекомендації про його виконання, а конкретні вказівки.

30.  Якби я успішно вирішував завдання, то з більшим задоволенням 

почав би виконувати аналогічне, а не іншого типу.

31.  У змаганнях я, швидше, відчуваю інтерес та азарт, ніж тривогу та 

неспокій.

32.  Мабуть,  я  більше  мрію  про  майбутнє,  ніж  прагну  його 

реалізувати.

Текст опитувальника (форма Б)

1. Я більше думаю про гарні оцінки, ніж хвилююся з приводу поганих.

2. Я надаю перевагу складним завданням, навіть якщо не впевнена, що 

зможу їх розв’язати.

3.  Мене більше приваблюють справи, не пов’язані з несподіванками, 
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напруженням, в успіху яких я впевнена.

4.  Я швидше докладатиму зусиль до виконання складної справи, ніж 

перейду до легкої, яка швидко виконується.

5. Я  віддала  б  перевагу  роботі  з  чіткими  функціями  та  високою 

зарплатою, ніж з середньою зарплатою і невизначеними обов’язками.

6. Страх невдачі викликає в мене сильніші переживання, ніж 

сподівання на успіх.

7. Я віддаю перевагу не розважальному жанру, а науково-популярній 

літературі.

8. Я  віддала  б  перевагу  складній  справі,  імовірність  успіху  в  якій 

незначна, ніж справі досить важливій, але нескладній.

9. Для розваг я швидше вивчу відомі багатьом ігри, ніж рідкісні, які 

вимагають майстерності і багатьом не відомі.

10.  Я буду виконувати свою роботу якісно, навіть якщо це призведе 

до непорозумінь з товаришами.

11.  Після  успішної  відповіді  на  екзамені  я  радітиму  не  гарній 

оцінці, а тому, що закінчився іспит.

12.  Якби я зібралася грати в карти, то швидше для розваги, а не у 

важку гру, яка вимагає зусиль.

13.  Я віддаю перевагу тим змаганням, де сильніша за інших, а не 

тим, де у всіх приблизно однакові можливості.

14. Після невдачі я стаю більш зібраною та енергійною і не втрачаю 

бажання продовжувати справу.

15. Невдачі псують моє життя набагато більше, ніж успіхи приносять 

радість.

16. У нових ситуаціях я хвилююсь і переживаю неспокій, а не інтерес і 

цікавість.

17. Швидше за все, я вигадаю нову цікаву страву, хоча вона може не 

вийти, але не стану готувати щось повсякденне, що добре виходить.

18.  Я швидше займуся справою приємною та необтяжливою, ніж 
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стану виконувати щось важливе, але не дуже цікаве.

19.  Я  швидше витрачу  свій  час  на  владнання  однієї  справи,  ніж 

швидко буду виконувати одночасно дві-три справи.

20. Якщо я хвора і залишилася вдома, то, швидше за все, використаю 

нагоду і відпочину, а не буду працювати.

21. Якби я жила з кількома дівчатами в одній кімнаті і вирішила б 

улаштувати вечірку, то сама б зайнялася її організацією, а не доручила це 

комусь.

22. Якщо в мене щось не виходить то я швидше, звернуся за 

допомогою.

23. У змаганнях я відчуваю інтерес і азарт, а не тривогу та неспокій.

24.  Коли я  беруся  за  важку  справу,  то  боюся  не  впоратися  і  не 

сподіваюсь на успіх.

25.  Ефективніше я працюю під керівництвом інших, а не тоді, коли 

сама відповідаю за справу.

26.  Мені  більше  подобається  виконувати  складне  незнайоме 

завдання, а не те, в успіху якого я впевнена.

27.  Якби я успішно виконала завдання, то з більшим задоволенням 

почала б виконувати аналогічне, а не іншого типу.

28.  Продуктивніше  я  виконую  завдання  тоді,  коли  мені 

формулюють  їх  у  загальних  рисах,  а  не  конкретно  вказують  як  і  що 

виконувати.

29.  Якщо  я  помиляюсь  у  важливій  справі,  то  впадаю  у  відчай, 

засмучуюся,  замість  того  щоб  опанувати  себе  та  швидко  виправити 

ситуацію.

30.  Мабуть, я більше мрію про майбутнє, ніж прагну його реально 

здійснити.

Обробка даних. У підрахунку сумарного результату відповіді на 

прямі твердження (позначені знаком “+” у ключі) отримують такі бали:

-3 -2 -1 0 1 2 3
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1 2 3 4 5 6 7
Відповіді на інші твердження (позначені знаком “-”) отримують такі 

бали:

-3 -2 -1 0 1 2 3
7 6 5 4 3 2 1

Ключ до форми А: +1, -2. +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, 

+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, 

+31, -32.

Ключ до форми Б:  +1, +2, -3, +4, -5, -6,+7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, 

+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21,-22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30.

Сумарний результат указує на домінувальну мотиваційну тенденцію 

опитуваного. За отриманими балами експериментальна вибірка поділяється 

на дві групи:

1)  верхні 27% – мотив прагнення 

успіху.

2) нижні 27% – мотив запобігання невдач.
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Додаток Б

Опитувальник

«Стиль саморегуляції поведінки»

Послідовно  прочитавши  кожне  висловлювання,  оберіть  одну  із 

чотирьох  відповідей:  «Вірно»,  «Скоріше  вірно»,  «Мабуть  невірно», 

«Невірно».  Не  пропускайте  жодного  висловлювання.  Пам’ятайте,  що  не 

буває  гарних  чи  поганих  висловлювань,  оскільки  це  не  випробування 

Ваших  здібностей,  а  лише  виявлення  індивідуальних  особливостей 

поведінки.

1. Свої плани на майбутнє люблю розробляти до найменших дрібниць.

2. Люблю будь-які пригоди, можу ризикувати. 

3. Намагаюся завжди приходити вчасно, утім часто спізнююся. 

4.  Дотримуюся  девізу:  «Вислухай  пораду,  зроби  як  уважаєш  за 

потрібне». 

5. Найчастіше покладаюсь на власні здібності орієнтуватися в процесі 

виконання справи і не намагаюся завчасно уявляти наслідки своїх дій. 

6. Оточуючі відзначають, що я недостатньо критичний до себе і своїх 

дій, але сам я цього не помічаю. 

7.  На  передодні  іспитів  або  контрольних  робіт  у  мене  зазвичай 

виникає відчуття, що не вистачило 12 діб для підготовки. 

8. Щоб почуватися впевнено, слід знати, що чекає тебе завтра. 

9.  Мені  важко заставити  себе  щось  переробити,  навіть  якщо якість 

виконаного мене не влаштовує. 

10.  Не  завжди  помічаю  свої  помилки,  частіше  це  роблять  за  мене 

оточуючі. 

11.  Перехід  на нову систему роботи не  викликає  в мене особливих 

утруднень. 

12.  Мені  важко  відмовитися  від  прийнятого  рішення  навіть  під 
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впливом близьких для мене людей. 

13.  Я  не  належу  до  категорії  людей,  життєвим  принципом  яких  є 

принцип: «Сім разів відміряй, а один раз відріж». 

14. Не переношу, коли мене опікають і щось за мене вирішують. 

15. Не люблю багато розмірковувати про своє майбутнє. 

16. У новому одязі часто почуваюся незручно.

17.  Завжди  завчасно  планую  свої  витрати,  не  люблю  робити 

незапланованих покупок. 

18. Уникаю ризику, погано справляюсь із неочікуваними ситуаціями. 

19.  Моє  ставлення  до  майбутнього  часто  змінюється:  то  будую 

райдужні плани, то майбутнє бачу в сірих кольорах. 

20. Завжди намагаюся продумати способи досягнення цілі, перш ніж 

розпочну роботу. 

21.  Віддаю  перевагу  збереженню  незалежності  навіть  від  близьких 

мені людей. 

22.  Мої  плани  на  майбутнє  зазвичай  реалістичні,  і  я  не  люблю  їх 

змінювати.

23.  У  перші  дні  відпустки  (канікул),  що  супроводжуються  зміною 

способу життя, завжди з’являється почуття дискомфорту. 

24.  При  виконанні  великого  обсягу  роботи  завжди  страждає  якість 

результатів. 

25. Люблю зміни в житті. 

26.  Не  завжди  вчасно  помічаю  зміни  обставин  і  через  це  зазнаю 

невдач.

27. Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не впевнений у своїй 

правоті. 

28. Люблю дотримуватися заздалегідь накресленого плану дня. 

29.  Перш ніж виясняти  стосунки,  намагаюся  представити  собі  різні 

способи подолання конфлікта. 

30.  У  випадку  невдачі,  завжди  шукаю,  що  ж  було  зроблено 
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неправильно. 

31. Не люблю ділитися своїми планами, рідко слідую чужим порадам.

32.  Уважаю дієвим принцип:  спочатку слід зав’язати  бійку,  а  потім 

шукати засоби для перемоги. 

33.  Люблю  помріяти  про  майбутнє,  але  це  скоріше  фантазії,  чим 

реальність. 

34. Намагаюся завжди враховувати думку товаришів про себе й свою 

роботу. 

35.Якщо  я  зайнятий  важливою  справою,  то  можу  виконувати  її  за 

будь- яких обставин. 

36. В очікуванні важливих подій намагаюся завчасно уявити наслідки 

своїх дій за тих чи інших обставин. 

37.  Перш  ніж  узятися  за  справу,  мені  необхідно  зібрати  детальну 

інформацію про умови її виконання. 

38. Рідко відступаюся від розпочатої справи. 

39. Часто допускаю недбале ставлення до своїх обов’язків у випадку 

хвороби або поганого самопочуття. 

40.  Якщо  я  вважаю,  що  правий,  то  мене  мало  хвилюють  думки 

оточуючих. 

41.  Про  мене  кажуть,  що  я  не  вмію  відокремити  головне  від 

другорядного. 

42. Не вмію й не люблю завчасно планувати свій бюджет. 

43. Якщо в роботі не вдалося досягти бажаного результату і належної 

якості, намагаюся її переробити, навіть якщо оточуючим це не важливо. 

44.  Після розв’язання конфліктної ситуації  часто мисленнєво до неї 

повертаюся, перевіряю дії й результати. 

45.  Невимушено  почуваюся  в  незнайомій  компанії,  нові  люди 

викликають у мене зацікавленість.

46.  Зазвичай  гостро  реагую  на  заперечення,  намагаюся  думати  і 

робити так, як уважаю за потрібне. 
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Додаток В

Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості(ДХСО) 

Твердження  діагностичної  методики  формулювалися  на  основі 
змістової  характеристики  процесу  саморозвитку  та  виокремлення  його 
чинників.  В  інструкції  респондентам  пропонувалося  визначити  ступінь 
відповідності  твердження  власному  внутрішньому  світу,  оцінивши  її  від 
одного до п’яти балів. 

1) Я прагну вивчити і зрозуміти себе; 
2) Я постійно займаюся самовдосконаленням; 
3) Наявні життєві труднощі стимулюють мою активність; 
4) У житті я визначився з близькими і далекими цілями; 
5)  Мені  не  вдається  повною  мірою  використовувати  свої  сили  і 

здібності; 
6) Мене цікавить мій внутрішній світ і внутрішній світ інших людей; 
7)  Мені  подобається  займатися справами,  котрі  вимагають від  мене 

максимального напруження й зусиль; 
8) Я систематично аналізую і коригую свої почуття, думки, вчинки; 
9) Мене ображає, коли люди ставляться до мене не так, як я хотів би; 
10) Я часто відчуваю незадоволеність ступенем своєї самореалізації. 
11) Мені важливо знати, як інші люди сприймають мене; 
12) Я вірю у свої потенційні можливості і прагну до їх максимальної 

реалізації; 
13) Я не помічаю, щоб у ході життя я змінювався і ставав іншим. 
14) Моє життя наповнене цікавими справами; 
15) У своєму житті  я намагаюсь керуватися ідеалами істини, добра, 

краси; 
16) Я поки повністю не усвідомив свої потреби і цілі; 
17)  Я  прагну  постійно  підвищувати  рівень  майстерності  та 

компетентності; 
18) Для мене неважлива думка інших про мене і життя у цілому;
 19)  Я  керую  своїм  професійним  розвитком  і  отримую  позитивні 

результати; 
20)  У  моєму  житті  було  мало  цікавих  зустрічей,  захоплень,  подій, 

пригод; 
21) Для мене важливо зрозуміти сенс свого існування; 
22) Якщо я зробив помилку, я її ретельно аналізую і перебудовуюсь;
23) Зростаюча відповідальність і складність життєвих завдань лякають 

мене; 
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24)  Важливий  для  мене  факт  (подія,  фільм,  книга)  я  обдумую 
(приміряю до себе), обговорюю зі значущими іншими;

25) Я отримую задоволення від пізнання і освоєння нового; 
26)  У  мене  не  виходить  повністю  управляти  своїми  емоціями, 

почуттями, поведінкою; 
27) Я вважаю, що нерозумно витрачати час на читання і роздуми; 
28) Я не прагну бути відкритою людиною; 
29) Я вважаю, що життя має бути насиченим та продуктивним; 
30)  Я  настільки  зайнятий  справами,  що  не  залишається  часу  для 

власного розвитку.
Твердження  опитувальника  були  розподілені  за  трьома  шкалами 

(кластерами). 
Потреба  у  саморозвитку (прямі  твердження  -  6,  14,  29;  зворотні 

твердження -  5,  13,  20,  26,  27,  28,  30).  Зміст  шкали становить потреба у 
самовдосконаленні, особистісному зростанні, усвідомленому самотворенні, 
відкритість, інтерес до навколишнього, внутрішнього світу свого та інших 
людей, повнота і насиченість життя, потреба в експансії – розширенні світу, 
оволодінні ним.

Умови  саморозвитку (прямі  твердження -  2,  3,  4,  7,  12,  17,  19,  25; 
зворотні  твердження  -  16,  23).  Зміст  шкали  становить  автономність, 
позитивне самосприйняття,  сила, зрілість Я, визначеність у цілях, активні 
життєві  стратегії  (пошукова  активність,  самовдосконалення), 
сприйнятливість (толерантність) до нового.

Механізми (функціональні засоби) саморозвитку (прямі твердження - 
1,  8,  10,  11,  15,  21,  22,  24;  зворотні  твердження  –  9,  18).  Зміст  шкали 
становить  самопізнання  (прагнення  до  автентичності),  самоаналіз 
(рефлексія),  усвідомлення  розбіжності  між  реальним  і  бажаним  Я, 
чутливість  до  зворотного  зв’язку,  здатність  до  саморегуляції  і 
самотворення.

При  обробці  підраховується  кількість  балів  за  кожною  зі  шкал 
методики,  а  також  загальний  бал  за  всіма  шкалами.  Кожній  відповіді 
прямих  тверджень  надається  один  бал  від  одного  до  п’яти,  відповідям 
зворотних тверджень бали надаються у дзеркальному порядку.
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Додаток Г
Протокол експертного оцінювання від _______________________ 

р.
Група:___________________________________________________
Викладач:________________________________________________
Назва заходу:______________________________________________
Мета  оцінювання:  виявлення  рівня  сформованості  педагогічної 

комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів 
у процесі фахової підготовки.

Експерт:_________________________________________________

№ Прізви
ще,  ім’я 
студента

Знання Вміння

№
1

№
2

№
3

№
1

№
2

№
3

№
4

ра
зо

м
1

.

2

.
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Додаток Д
Методика оцінки здатності до самовдосконалення 

(за М. П. Лукашевичем)
Інструкція: заповніть, будь-ласка, бланк. При відповіді на питання 

необхідно вибрати тільки один варіант відповіді. 
№ Питання Варіанти 

відповідей
н

і
Ча

стково
т

ак
1 2 3 4 5
1 Чи знаєте Ви що-небудь про принципи, 

методи, правила, способи самоосвіти, 
самовиховання, саморозвиток особистості?

2 Чи маєте Ви серйозне прагнення до 
самоосвіти, самовиховання, саморозвитку своїх 
особистісно-професійних якостей?

3 Чи відзначають друзі й знайомі Ваші 
успіхи в самоосвіті, самовихованні, 
саморозвитку?

4 Чи прагнете Ви глибше пізнати самого 
себе, реалізувати свої творчі здібності?

5 Чи маєте ви свій ідеал і чи спонукує він 
Вас до самоосвіти, самовиховання, 
саморозвитку?

6 Чи працюєте Ви самостійно для 
підвищення власної професійної 
компетентності?

7 Чи здатні Ви до самостійного оволодіння 
новими видами діяльності?

8 Чи здатні ви продовжувати вирішувати 
важке завдання чи проблему, якщо довгий час 
Ваші зусилля не дають очікуваного результату?

9 Чи ведете Ви щоденник, де плануєте своє 
життя (на рік, найближчі місяці, тиждень, день) 
й аналізуєте, що із запланованого вдалося чи не 
вдалося виконати й чому?

1
0

Чи вважають Вас Ваші друзі людиною 
здатною до наполегливої праці для подолання 
труднощів? 

1
1

Чи знаєте Ви свої сильні й слабкі якості?

1
2

Чи наполегливі Ви удосягненні мети?
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1
3

Чи прагнете Ви до того, щоб Вас 
поважали найближчі друзі й батьки?

1
4

Чи здатні Ви керувати собою?

1
5

Чи прагнете Ви виховати в собі силу волі 
або інші якості?

1
6

Чи вважаєте Ви себе цілеспрямованою 
людиною?

1
7

Чи здійснюєте Ви конкретні дії для 
власного розвитку?

1
8

Чи  аналізуєте Ви свої почуття і досвід?

1
9

Чи керуєте Ви своїм професійним 
розвитком?

2
0

Чи працюєте Ви над власним 
особистісним і професійним удосконаленням?

2
1

Чи вірите Ви в себе, навіть, тоді, коли 
внутрішньо відчуваєте труднощі?

2
2

Чи вмієте Ви себе мобілізувати, щоб 
успішно виконати професійне завдання?

2
3

Чи вмієте Ви програмувати процес 
власного розвитку?

2
4

Чи працюєте Ви наполегливо, щоб досягти 
бажаного результату?

2
5

Чи вважаєте Ви, що перешкоди не 
заважають, а допомагають рухатися вперед?

2
6

Чи вважаєте Ви, що зусилля, витрачені на 
планування діяльності, варті того?

2
7

Чи розширюєте Ви власні знання, 
працюючи зі спеціальною літературою.

2
8

Чи плануєте Ви своє майбутнє на декілька 
днів, тижнів, місяць,  рік уперед?

2
9

Чи роблять Вас невдачі наполегливішим у 
досягнення мети?

Обробіть отримані результати. Підрахуйте число отриманих балів, з 
огляду на те, що «Ні» -1 бал, «Частково» - 2 бали, «так»- 3 бали.

Разом  балів:
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Інтерпретація результатів
Кількість 

балів
Рівень розвитку Рівень 

розвитку
21-28 1-й – дуже низький Низький
29-36 2-й – низький
36-43 3-й – нижче за середній
43-48 4-й – дещо нижче за 

середній 
Середній

49-55 5-й – середній
56-60 6-й – дещо вище за середній
61-67 7-й – вище за середній Високий
68-76 8-й – високий
77-87 9-й – дуже високий
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Додаток Е
Адаптована методика А. Карпова для діагностики рефлексивності 

особистості

Шановні студенти! Відповідаючи   на  запитання   анкети,   
проставте, будь ласка, бали, що відповідають Вашій думці:

«5» – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;
«4» – скоріше відповідає, ніж ні;
«3» – і так, і ні;
«2» – скоріше не відповідає;
«1» – не відповідає.

№ Запитання «1» «2» «3» «4» «5»
1.  Я довго думаю про прочитану книгу, мені 

хочеться її з будь-ким обговорити.
2. Я завжди здійснюю самоаналіз зробленого
3. Перш, ніж почати телефонну розмову, я 

планую її зміст.
4. Здійснивши будь-яку помилку, я довго потім 

не можу відволіктись від думки про неї.
5. 5. Коли я думаю над чимось або бесідую з 

іншими, мені буває цікаво раптом згадати, що 

стало початком ланцюжка думок.
6. Я аналізую свої почуття та досвід.
7. 8. Я  завжди  аналізую  свою  поведінку, 

досягнення й невдачі.
8.  Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 
9. Я завжди визнаю свої помилки й намагаюсь 

їх виправити.
10. Мені вдавалося б складним написати 

серйозного листа ьез раніше визначеного 

плану.
11. Я вважаю за краще діяти, а не думати про 

причини своїх невдач. 
12.  Я доволі легко приймаю рішення стосовно 

дорогої покупки. 
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13. Зазвичай, щось замисливши, я визначаю 

декілька можливих сценаріїв розвитку подій. 
14. Я турбуюсь про своє майбутнє. 
15. Я завжди замислююсь про причини своїх 

помилок та невдач. 
16. Закінчивши розмову, я часто продовжую її 

вести подумки, надаючи все нові аргументи 

на захист своєї точки зору. 
17. В конфліктних ситуаціях, шукаючи винного, 

я в першу чергу, починаю з себе. 
18. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди 

намагаюсь усе ретельно обдумати. 
19.  Вирішуючи складне завдання, я думаю про 

нього навіть тоді, коли роблю інші справи.
20.  Буває, що, обдумуючи розмову з іншою 

людиною, я подумки веду діалог з нею. 

Підрахуйте загальну суму балів.
Якщо Ви набрали 65 та більше балів, значить Ви активно реалізуєте 

свої можливості та потреби в саморозвитку;
при 35-64 балах Вам необхідно визнати, що у Вас відсутня 

організована система саморозвитку;
при 15-34 балах Ви повинні зрозуміти, що знаходитесь на стадії 

зупиненого саморозвитку.
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Додаток Є
Протокол зовнішнього спостереження

Термін спостереження ___________________ 
Навчальний заклад _______________________________ 
Мета спостереження 

___________________________________________ 
Спостереження здійснюється в освітньому процесі майбутніх учителів 

початкових класів у процесі фахової підготовки
Дата Захід (вид), 

спрямований 
на формування 

педагогічної 
комунікативної 
компетентності 

майбутніх 
учителів 

початкових 
класів у 
процесі 
фахової 

підготовки

Аналіз 
діяльності 
майбутніх 
учителів 

початкових 
класів у процесі 

фахової 
підготовки

Висновки Примітка 

Розроблено автором.
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Додаток Ж
Список публікацій здобувача

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації:

1.  Звєрєва  Н.  Л.  Проблема  педагогічної  комунікативної 

компетентності  вчителя початкових класів:  аналіз актуальних досліджень. 

Педагогічний альманах. 2014. Вип. 21. С. 129 – 134.

2. Звєрєва Н. Л. Структурні компоненти педагогічної комунікативної 

компетентності вчителя початкових класів. Педагогіка та психологія. 2017. 

Вип. 58. С. 15 – 22.

3.  Звєрєва  Н.  Л.  Технологічний  підхід  до  формування  педагогічної 

комунікативної  компетентності  майбутнього  вчителя.  Педагогіка  та 

психологія. 2018. Вип. 59. С 161 – 169.

4.  Звєрєва  Н.  Л.  Сучасні  підходи  до  формування  комунікативної 

культури викладача. Освітній простір України. 2018. Вип. 14. С. 155 – 159.

5.  Звєрєва  Н.  Л.  Шляхи  реалізації  моделі  формування  педагогічної  

комунікативної  компетентності  у  фаховій  підготовці  вчителя  початкових 

класів. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 25. Том 2. С. 68 – 72.

6.  Zvierieva  N.  Implementation  of  the  technology  of  formation  of 

pedagogical  communicative  competence  in  future  primary  school  teacher. 

Innovative Solutions in modern Science. 2020. № 8(44). P. 51 – 61

Опубліковані праці апробаційного характеру:
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