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I 

АНОТАЦІЯ 

 

Небитова І. А. Педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 

практики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Харків, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми й запропоновано 

нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному 

обґрунтуванні педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу 

на рівень професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у 

процесі педагогічної практики. 

Актуальність дослідження зумовлена такими основними чинниками, 

як: нові вимоги до особистості майбутнього вчителя початкових класів та 

його професійної діяльності; модернізація освітньої галузі, що передбачає 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів; значущість 

практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів, 

що покликана закласти фундамент для професійного зростання фахівця. 

Доцільність дослідження зазначеної проблеми зумовлюється також 

необхідністю подолання суперечностей між: посиленням вимог до якості 

навчання й виховання молодших школярів у контексті Концепції «Нової 

української школи» та недостатнім рівнем практичної підготовки вчителів 

початкових класів для реалізації цих вимог; можливостями педагогічної 

практики сприяти професійному зростанню майбутніх учителів початкових 

класів та недостатнім рівнем реалізації цих можливостей; необхідністю 

підвищення ефективності процесу професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів та недостатньою розробленістю теоретико-

методичних засад забезпечення цього процесу під час педагогічної практики.  



 

 

II 

На основі аналізу широкого спектру наукових джерел уточнено суть 

основних понять, що стосуються проблеми дослідження: професійне 

зростання майбутніх учителів початкових класів (цілеспрямований процес 

вдосконалення майбутнім педагогом своїх здібностей, професійно значущих 

якостей і професійної компетентності, що передбачає поглиблення та 

розширення професійних знань, умінь та навичок, посилення мотивації 

особистісного розвитку та формування професійно важливих особистісних 

цінностей, творчості та здатності до самоосвітньої діяльності); педагогічна 

практика (форма підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, 

що спрямована на успішне оволодіння ним знаннями, практичними вміннями 

і навичками організації освітнього процесу, розвиток творчості, формування 

цінностей і якостей, важливих для здійснення педагогічної діяльності, 

освоєння ролі вчителя в умовах, наближених до реальних). 

Визначено складові професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів. Висвітлено види педагогічної практики та їхні 

можливості сприяти професійному зростанню майбутніх учителів 

початкових класів.  

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів у процесі педагогічної практики (стимулювання позитивної мотивації 

студентів до професійного зростання у процесі педагогічної практики; 

науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття їхнього 

професійного потенціалу; актуалізація ціннісно-смислових аспектів 

самоосвіти, конструювання майбутніми вчителями початкових класів 

індивідуальної самоосвітньої програми на рефлексійній основі шляхом 

оптимізації їхньої практичної підготовки). Уточнено критерії та показники 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. Досліджено 

форми та методи вдосконалення професійної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. 
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Стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики передбачало проведення широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на роз’яснення 

важливості професійного зростання, формування професійних знань, умінь і 

навичок, цінностей та особистісних якостей, а також створення позитивної 

емоційної атмосфери навчання. З цією метою проводилися бесіди, диспути, 

проблемні лекції і семінари, індивідуальні консультації тощо.  

Науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики вимагав 

проведення спеціальної роботи, спрямованої на організацію навчання й 

підтримки студентів у закладах вищої освіти та загальної середньої освіти, а 

саме: виділення одного дня на тиждень для відвідування студентами закладів 

загальної середньої освіти і виконання завдань; вивчення навчальних 

дисциплін, які доповнювалися системною практичною діяльністю на базі 

закладів загальної середньої освіти; щотижневе проведення нарад і 

консультацій студентів із практикуючими вчителями тощо. 

Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання 

майбутніми вчителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої 

програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної 

підготовки передбачала роз’яснення ролі та значення самоосвітньої роботи, 

проведення лекцій, семінарів, виступів досвідчених педагогів із питань 

самоосвіти та самовиховання, систематичне підбиття підсумків самоосвітньої 

роботи студентів, складання програм самоосвіти, обмін досвідом щодо 

здійснення самоосвіти тощо.  

У дослідженні експериментально доведена ефективність виокремлених 

педагогічних умов. Проведений кількісний, якісний і статистичний аналіз 

отриманих даних засвідчив позитивну динаміку в рівнях професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 
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  вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики (стимулювання 

позитивної мотивації студентів до професійного зростання у процесі 

педагогічної практики; науково-педагогічний супровід професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 

практики для розкриття їхнього професійного потенціалу; актуалізація 

ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання майбутніми 

вчителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої програми на 

рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної підготовки); 

  уточнено суть професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів та його складові (мотиваційний, пізнавально-операційний, 

емоційно-вольовий і рефлексивний компоненти); суть педагогічної практики, 

її види (навчальна практика, навчальна-польова практика, безперервна 

пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, 

організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика у закладах загальної 

середньої та спеціалізованої освіти, науково-педагогічна практика в закладах 

вищої освіти, науково-дослідна практика) та їхні можливості сприяти 

професійному зростанню майбутніх учителів початкових класів; критерії та 

показники професійного зростання майбутніх учителів початкових класів 

(мотиваційно-ціннісний, змістовно-діяльнісний, креативний і особистісно-

рефлексивний); 

  подальшого розвитку набули форми та методи вдосконалення 

професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (практика 

«День у школі», тренінги, практикуми, методи: дискусійний, діалогізації, 

розв’язання педагогічних ситуацій, пошуковий, ігри: сюжетно-рольові, 

імітаційні, інтерактивні, ділові, комунікативні, позиційні). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретично обґрунтовані педагогічні умови професійного зростання 
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майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики 

пройшли успішну експериментальну перевірку, що дозволяє реалізувати їх в 

освітньому процесі сучасних закладів вищої освіти педагогічного профілю. 

Розроблено та впроваджено у практику закладів вищої освіти «Методичні 

рекомендації до проведення експерименту «Школа професійного зростання» 

(День у школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 013 – Початкова освіта». 

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Харківської 

гімназії № 169 (довідка № 01-30/110 від 19.06.2020 р.), Харківської гімназії 

№ 116 (довідка № 01-49/235-20 від 22.06.2020 р.), Комунального закладу 

«Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158» (довідка № 844 від 

17.06.2020 р.), Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-397 від 17.06.2020 р.),  

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка № 407-33/03 від 27.03.2019 р.). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послугуватися викладачі під час проведення аудиторних і 

позааудиторних занять зі студентами – майбутніми вчителями, розробці 

навчальних програм, створенні навчальних посібників; студенти під час 

педагогічної практики. Матеріали дослідження доцільно використовувати у 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає у визначенні та описі педагогічних умов професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів [4], розкритті ролі компетентнісного 

підходу у процесі професійного зростання майбутніх учителів початкової ланки 

освіти [6], обґрунтуванні доцільності запровадження експериментального виду 

педагогічної практики «День у школі» на факультеті початкового навчання [7], 

аналізі особливостей реалізації експерименту «Школа професійного зростання» 

(День у школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І 

року навчання в межах дисципліни «Вступ до спеціальності» [8], висвітленні 
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особливостей підготовки вчителів початкових класів за В. Сухомлинським [15], 

розкритті привабливості професії вчителя початкових класів для студентів 

факультету початкового навчання [16]. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових 

конференціях: міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 

2017, 2018, 2019), «Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і 

рефлексія досвіду» (Харків, 2017), «Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку психології і педагогіки» (Київ, 2017), «Освіта у констеляціях 

постсучасності» (Харків, 2017); всеукраїнських: «Роль освіти у формуванні 

життєвих цінностей молоді» (Мелітополь, 2017); регіональних: «Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019). 

Ключові слова: майбутні вчителі початкових класів, професійне 

зростання, педагогічні умови, педагогічна практика. 
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ABSTRACT 

 

Nebytova I. A. Pedagogical Conditions of Professional Growth of Future 

Primary School Teachers in the Process of Pedagogical Practice. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for PhD in specialty 011 – Educational, pedagogical sciences. 

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

and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The thesis presents the theoretical analysis of the problem and the new 

solution of the scientific task which is in revelation, theoretical substantiation of 

the pedagogical conditions and experimental verification of their influence on the 

level of professional growth of future primary school teachers in the process of 

pedagogical practice. 

The relevance of the study is caused by such main factors as: the new 

requirements for personality of a future primary school teacher and his professional 

activity; educational sector modernization which means improving the quality of 

professional training of future teachers; the importance of practical pedagogical 

training of future primary school teachers, as this training is aimed at laying the 

foundation for specialists’ professional growth. The expediency of studying this 

problem is also determined by the need to overcome the contradictions between: 

strengthening the requirements for the quality of education and upbringing of junior 

schoolchildren in the context of the Concept “New Ukrainian School” and 

insufficient level of practical training of primary school teachers to implement these 

requirements; the opportunities of pedagogical practice to promote the professional 

growth of future primary school teachers and insufficient level of realization of these 

opportunities; the need to increase the efficiency of the process of professional 

growth of future primary school teachers and insufficient development of theoretical 

and methodical foundations of ensuring this process during pedagogical practice. 

Based on the analysis of the different scientific sources, the essence of the 

main concepts on the studied problem has been specified, namely: professional 
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growth of future primary school teachers (the purposeful process of improving the 

abilities, professionally significant qualities and professional competence by a future 

teacher, which means deepening and expanding professional knowledge, skills and 

abilities, strengthening the motivation of personal development and formation of 

professionally significant personal values, creativity and capacity for self-

education); pedagogical practice (a form of training future teachers for the 

professional activity, which is aimed at successful mastering of knowledge, practical 

skills and abilities of organization of educational process, development of creativity, 

formation of values and qualities that are important for implementation of 

pedagogical activities, mastering the role of a teacher in conditions close to real). 

The components of professional growth of future primary school teachers 

have been revealed. The kinds of pedagogical practice and their opportunities to 

promote the professional growth of future primary school teachers have been 

identified.  

The effectiveness of the pedagogical conditions of professional growth of 

future primary school teachers in the process of pedagogical practice has been 

theoretically substantiated and experimentally verified. These conditions are: 

stimulation of students’ positive motivation for professional growth in the process 

of pedagogical practice; scientific-pedagogical support of professional growth of 

future primary school teachers in the process of pedagogical practice for revelation 

of their professional potential; actualization of value-sense aspects of self-

education, construction of an individual self-educational program by future 

primary school teachers on a reflective basis by optimizing their practical training. 

The criteria and indicators of professional growth of future primary school teachers 

have been specified. The forms and methods of improving future primary school 

teachers’ professional competence have been studied.  

The stimulation of students’ positive motivation for professional growth in 

the process of pedagogical practice included conducting extensive outreach work 

aimed at explaining the importance of professional growth, formation of 

professional knowledge, skills and abilities, values and personal qualities as well 
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as creation of positive emotional educational atmosphere. For this purpose, talks, 

debates, problem lectures and seminars, individual consultations etc. were held. 

The scientific-pedagogical support of professional growth of future primary 

school teachers in the process of pedagogical practice meant carrying out special 

work aimed at organization of training and support of students in institutions of 

higher education and general secondary educational institutions. It included 

students’ visiting general secondary educational institutions one day a week and 

performing tasks there, studying the subjects which were supplemented by 

systematic practical activities on the basis of general secondary educational 

institutions, weekly meetings and consultations of students with practicing teachers 

etc. 

The actualization of value-sense aspects of self-education, construction of an 

individual self-educational program by future primary school teachers on a 

reflective basis by optimizing their practical training meant explanation of the role 

and significance of self-educational work, conducting lectures, seminars, talks of 

experienced teachers concerning the problems of self-education and self-

upbringing, systematic summarizing of students’ self-educational work, drawing 

up self-education programs, exchange of experience in self-education etc. 

The effectiveness of the identified pedagogical conditions has been proved 

in the research. The conducted quantitative, qualitative and statistical analysis of 

the obtained data has shown the positive dynamics in the levels of professional 

growth of future primary school teachers. 

The scientific novelty of the obtained results is that: 

  for the first time: the effectiveness of the pedagogical conditions of 

professional growth of future primary school teachers in the process of pedagogical 

practice (stimulation of students’ positive motivation for professional growth in the 

process of pedagogical practice; scientific-pedagogical support of professional 

growth of future primary school teachers in the process of pedagogical practice for 

revelation of their professional potential; actualization of value-sense aspects of 

self-education, construction of an individual self-educational program by future 
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primary school teachers on a reflective basis by optimizing their practical training) 

has been theoretically substantiated and experimentally verified; 

  certain ideas have been specified, namely: the essence of professional 

growth of future primary school teachers and the components of it (motivational, 

cognitive-operational, emotional-volitional and reflexive components); the essence 

of pedagogical practice, the kinds of it (training practice, training-field practice, 

continuous propaedeutic pedagogical practice in general secondary educational 

institutions, organizational-educational pedagogical practice in children’s health 

and recreation facilities, pedagogical practice in general secondary and specialized 

educational institutions, scientific-pedagogical practice in institutions of higher 

education, research practice) and their opportunities to promote the professional 

growth of future primary school teachers; the criteria and indicators of professional 

growth of future primary school teachers (motivational-values, content-activity, 

creative and personal-reflexive);  

  the forms and methods of improving future primary school teachers’ 

professional competence (practice “A Day at School”, trainings, workshops, 

methods: discussion, dialogue, solving pedagogical situations, search, games: plot-

role, imitation, interactive, business, communicative, positional) have gained 

further development. 

The practical significance of the obtained results is that the theoretically 

substantiated pedagogical conditions of future primary school teachers’ 

professional growth in the process of pedagogical practice have been successfully 

experimentally verified, which enables to implement them into educational process 

of modern higher pedagogical educational institutions. “Methodical 

Recommendations for the Experiment “The School of Professional Growth” (A 

Day at School) for Applicants of the First (Bachelor) Level of Higher Education in 

Specialty 013 – Primary Education” have been developed and introduced in the 

practice of higher educational institutions.  

The thesis materials have been introduced in educational process of Kharkiv 

gymnasium № 169 (certificate № 01-30/110 dated June 19, 2020), Kharkiv 
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gymnasium № 116 (certificate № 01-49/235-20 dated June 22, 2020), Municipal 
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University (certificate № 01/10-397 dated June 17, 2020), Ternopil Volodymyr 
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March 27, 2019). 

The theoretical and practical materials can be used by lecturers during 

classroom and extracurricular activities with students – future teachers, in drawing 

up curricula, in compiling tutorials as well as by students during pedagogical 

practice. Besides, the research materials can be used in the process of advanced 

training of teaching staff. 

The personal contribution of the applicant in the works published in co-

authorship is: determination and description of the pedagogical conditions of future 

primary school teachers’ professional growth [4], revelation of the role of the 

competence approach in the process of professional growth of future primary 

school teachers [6], substantiation of expediency of introduction of the 

experimental kind of pedagogical practice “A Day at School” at the Faculty of 

Primary Education [7], analysis of the peculiarities of implementation of the 

experiment “The School of Professional Growth” (A Day at School) for applicants 

of the first (Bachelor) level of higher education in their first year while studying 

the subject “Introduction to the Specialty” [8], revelation of the specific features of 

training primary school teachers according to the ideas of V. Sukhomlynskyi [15], 

revelation of attractiveness of the profession of primary school teacher for students 

of the Faculty of Primary Education [16]. 

The approbation of the results of the study has been carried out at 

scientific conferences, namely: international conferences: “Psychological and 

Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in the Conditions of 

Modern Challenges: Theory and Practice” (Kharkiv, 2017, 2018, 2019), 

“Education and the Fate of the Nation. Modern School: Tendencies of 

Development and Reflection of Experience” (Kharkiv, 2017), “Modern Problems 
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and Prospects for Development of Psychology and Pedagogy” (Kyiv, 2017), 
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conference “The Role of Education in the Formation of Life Values of Young 

People” (Melitopol, 2017); regional conference “Pedagogical Heritage of 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Реформування сучасної системи 

освіти в Україні відбувається в напрямі її подальшої модернізації відповідно 

до загальноєвропейських і світових стандартів, інтенсифікації, технізації та 

інформатизації освітнього процесу, що відображено в низці державних 

освітніх нормативно-правових документів: Закон України «Про освіту» 

(2017 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (2013 р.), Концепція розвитку освіти України (2015 р.), Державний 

стандарт початкової освіти (2018 р.), Концепція «Нової української  школи» 

(2017 р.), Концепція розвитку педагогічної освіти (2018 р.) тощо. Цими 

документами розкривається важливість професійної підготовки вчителів, які 

здатні впроваджувати інноваційні підходи до організації освітнього процесу, 

мають високий рівень професіоналізму, творчості й особистої активності, 

виявляють прагнення до безперервного професійного зростання відповідно 

до потреб і вимог суспільства. 

Реалізація цих завдань потребує спеціальної підготовки вчителя, яка 

передбачає розвиток професійних компетентностей педагога, необхідних для 

успішної організації освітнього процесу, формування мотивації до 

педагогічної діяльності, виховання професійно значущих якостей, а також 

бажання та здатності навчатися впродовж життя. 

Водночас, особливого значення набуває якісна підготовка вчителів 

початкових класів, оскільки, працюючи з молодшими школярами, вони 

завдяки своїй діяльності закладають фундамент подальшого розвитку учнів, і 

від рівня професійного розвитку педагога, його готовності до самовиховання 

і саморозвитку залежить не лише якість освіти дітей, але й формування їх як 

особистостей, майбутніх фахівців, громадян України. Так, згідно з 

Державним стандартом початкової освіти (2018 р.) учитель початкових 

класів повинен володіти базовими знаннями та якостями, мати здатність до 

аналізу власної педагогічної діяльності, постійно вдосконалювати професійні 
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вміння та навички, використовувати педагогічні інновації, що і потребує 

розвитку особистісного ресурсу. 

Здійснений науковий пошук доводить, що основними напрямами 

досліджень проблеми професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики є: 

– психологічні засади професійного зростання майбутнього фахівця 

(Н. Дем’яненко, Л. Кондрашова, М. Левченко, А. Маркова, І. Михайлов, 

К. Роджерс, С. Рубінштейн, О. Сергеєнкова, В. Слободчиков, Д. Сьюпер, 

Г. Щедровський, Ю. Юкке, Л. Хомич, В. Якунін); 

– особливості впровадження компетентнісного підходу в освітній 

процес (Д. Іванов, О. Іонова, М. Кузнєцов, С. Лупаренко, Н. Нагорна, 

Н. Олефіренко, Т. Пільчук, Н. Побірченко, Л. Себало); формування 

професійної (В. Александрова, В. Введенський, І. Задорожня, І. Зязюн, 

Дж. Равен, О. Савченко, Т. Сорокіна, Т. Сорочан) і життєвої (І. Єрмаков, 

Г. Несен, Л. Сохань, І. Ящук) компетентності майбутніх фахівців;  

– суть професійного зростання майбутніх учителів (О. Бодальов, 

О. Жигло, Г. Ковальов, І. Мельничук, О. Прокопова, В. Семиченко, 

Л. Сущенко, Ю. Турчанінова, Т. Шестакова); складові професійного 

зростання майбутніх учителів (Є. Безниско, Л. Бондаренко, С. Єлканов, 

Т. Іванова, М. Рогозіна); етапи професійного зростання педагогів (Г. Мешко, 

І. Харламов); взаємозв’язок професійного зростання та ціннісних орієнтацій 

особистості майбутнього вчителя (І. Бех, З. Кокарєва, Е. Кузьміна, 

З. Курлянд, О. Мартинюк, М. Ружников, В. Сластьонін); самоосвітня і 

самовиховна діяльність учителя в контексті його професійного зростання 

(О. Анісімова, Д. Ануфрієва, А. Ахмедова, Н. Базилевич, Л. Бережнова, 

Л. Грень, Т. Дмитренко, Т. Зорочкіна, А. Килівник, А. Колісник, 

А. Кононенко, А. Кочетов, Л. Куликова, В. Малінкіна, Г. Наливайко, 

В. Оржеховська, С. Паршук, А. Рувинський, Л. Себало, А. Смолюк, 

В. Сухомлинський);  
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– специфіка професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів (О. Акімова, Л. Баліка, Л. Вовкочин. Т. Довженко, Л. Петриченко); 

особливості діяльності вчителя початкової школи (О. Будник, Л. Коваль); 

вимоги до вчителя початкових класів (С. Єрмакова, Л. Колбіна); 

– організація педагогічної практики та її місце в системі професійної 

підготовки майбутніх учителів (О. Абдулліна, С. Архангельський, 

Ю. Бабанський, В. Бриліна, М. Васильєва, В. Горленко, Л. Кацова, 

Л. Кондрашова, І. Лученцова, О. Мельник, Н. Мирончук, І. Мороз, 

І. Найдьонов, О. Попова, А. Сидоренко, В. Сластьонін, К. Ткаченко, 

Т. Шаріпова, Ю. Шереметьєва); мотивація майбутніх учителів до 

професійного зростання у процесі педагогічної практики (О. Антонова, 

В. Асєєв, В. Вілюнас, А. Гиро, О. Дубасенюк, Д. Леонтьєв, Т. Матіс, 

Н. Нємова, А. Орлов, К. Платонов, Н. Сєдова, Н. Сидорчук, О. Спірін, 

Н. Якса); науковий і методичний супровід педагогічної практики (А. Белухін, 

В. Богоявленський, І. Ворон, В. Гайденко, Т. Гуменюк, С. Довбенко, 

О. Захаренко, А. Іванченко, Г. Калмиков, Т. Каушан, Н. Клокар, 

І. Колеснікова, С. Крутієнко, В. Луговий, Н. Мартишина, А. Масалімова, 

Л. Почебут, Л. Прокопів, М. Палтишев, В. Сидоренко, О. Сидорук, 

Ю. Слюсарев, Д. Пащенко, Н. Переломова, Л. Пироженко, О. Подліняєв, 

І. Предборська, В. Стрельніков, Є. Фомін); оптимізація практичної 

підготовки майбутніх учителів (Є. Бондаревська, С. Кульневич). 

Водночас проблема професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики не була предметом 

окремого системного вивчення. 

Такий стан наукового знання зумовив необхідність розв’язання низки 

суперечностей щодо досліджуваної проблеми, які об’єктивно існують у 

педагогічній теорії та практиці:  

– між посиленням вимог до якості навчання й виховання молодших 

школярів у контексті Концепції «Нової української школи» та недостатнім 
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рівнем практичної підготовки вчителів початкових класів для реалізації цих 

вимог;  

– між можливостями педагогічної практики сприяти професійному 

зростанню майбутніх учителів початкових класів та недостатнім рівнем 

реалізації цих можливостей; 

– між необхідністю підвищення ефективності професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів та недостатньою розробленістю 

теоретико-методичних засад забезпечення цього процесу під час педагогічної 

практики.  

Отже, актуальність комплексного вивчення проблеми професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 

практики, необхідність подолання вищезазначених суперечностей 

зумовлюють вибір теми дослідження «Педагогічні умови професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 

практики». 

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

Дисертація є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності педагогічного процесу в 

середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (№ 0115U005821 від 

23.12.2015 р.). Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 8 від 06.12.2016). 

Мета дослідження – перевірити вплив теоретично обґрунтованих та 

реалізованих педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики на динаміку їх 

професійного зростання. 

Завдання дослідження:  
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1. На основі аналізу наукової літератури з’ясувати суть поняття 

«професійне зростання майбутніх учителів початкових класів» та визначити 

його складові. 

2. Розкрити види педагогічних практик та їхні можливості сприяти 

професійному зростанню майбутніх учителів початкових класів. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів. 

4. Уточнити критерії та показники професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. 

Об’єкт дослідження – процес професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів під час педагогічної практики. 

Предмет дослідження – педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів можна 

забезпечити за таких педагогічних умов:  

– стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики; 

– науково-педагогічний супровід професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для 

розкриття їхнього професійного потенціалу; 

– актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, 

конструювання майбутніми учителями початкових класів індивідуальної 

самоосвітньої програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої 

практичної підготовки. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки 

сформульованої гіпотези використані такі методи:  

– теоретичні: аналіз, узагальнення й систематизація наукової 

літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану 



 

 

9 

проблему, визначення поняттєво-категоріального апарату, обґрунтування 

педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів у процесі педагогічних практик; 

– емпіричні: анкетування, опитування, бесіди, тестування, методи 

експертних оцінок, ранжування, самооцінки, аналіз продуктів діяльності 

студентів, спостереження для визначення рівнів професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів; педагогічний експеримент для 

перевірки впливу теоретично обґрунтованих педагогічних умов на процес 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі 

педагогічної практики; 

– методи математичної статистики: кількісний і якісний аналіз 

емпіричних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

  вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів у процесі педагогічної практики (стимулювання 

позитивної мотивації студентів до професійного зростання у процесі 

педагогічної практики; науково-педагогічний супровід професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 

практики для розкриття їхнього професійного потенціалу; актуалізація 

ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання майбутніми 

учителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої програми на 

рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної підготовки); 

  уточнено суть професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів (цілеспрямований процес вдосконалення майбутнім 

педагогом своїх здібностей, професійно значущих якостей і професійної 

компетентності, що передбачає поглиблення та розширення професійних 

знань, умінь та навичок, посилення мотивації особистісного розвитку та 

формування професійно важливих особистісних цінностей, розвиток 
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творчості та здатності до самоосвітньої діяльності) та його складові 

(мотиваційний, пізнавально-операційний, емоційно-вольовий, рефлексивний 

компоненти); суть педагогічної практики (форма підготовки майбутнього 

вчителя до професійної діяльності, що спрямована на успішне оволодіння 

ним знаннями, практичними вміннями і навичками організації освітнього 

процесу, розвиток творчості, формування цінностей і якостей, важливих для 

здійснення педагогічної діяльності, освоєння ролі вчителя в умовах, 

наближених до реальних), її види (навчальна практика, навчальна-польова 

практика, безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах 

загальної середньої освіти, організаційно-виховна педагогічна практика в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика в 

закладах загальної середньої та спеціалізованої освіти, науково-педагогічна 

практика в закладах вищої освіти, науково-дослідна практика) та їхні 

можливості сприяти професійному зростанню майбутніх учителів 

початкових класів; критерії та показники професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів (мотиваційно-ціннісний, змістовно-діяльнісний, 

креативний і особистісно-рефлексивний). 

  подальшого розвитку набули форми та методи вдосконалення 

професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (практика 

«День у школі», тренінги, практикуми, методи: дискусійний, діалогізації, 

розв’язання педагогічних ситуацій, пошуковий, ігри: сюжетно-рольові, 

імітаційні, інтерактивні, ділові, комунікативні, позиційні). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретично обґрунтовані педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики 

пройшли успішну експериментальну перевірку, що дозволяє реалізувати їх в 

освітньому процесі сучасних закладів вищої освіти педагогічного профілю. 

Розроблено та впроваджено у практику закладів вищої освіти «Методичні 

рекомендації до проведення експерименту «Школа професійного зростання» 
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(День у школі) для здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського 

рівнів зі спеціальності 013 – Початкова освіта». 

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Харківської 

гімназії № 169 (довідка № 01-30/110 від 19.06.2020 р.), Харківської гімназії 

№ 116 (довідка № 01-49/235-20 від 22.06.2020 р.), Комунального закладу 

«Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158» (довідка № 844 від 

17.06.2020 р.), Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-397 від 17.06.2020 р.),  

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 407-33/03 від 27.03.2019 р.). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послугуватися викладачі під час проведення аудиторних і 

позааудиторних занять зі студентами – майбутніми вчителями, розробці 

навчальних програм, створенні навчальних посібників; студенти під час 

педагогічної практики. Матеріали дослідження доцільно використовувати у 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає у визначенні та описі педагогічних умов професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів [4], розкритті ролі компетентнісного 

підходу у процесі професійного зростання майбутніх учителів початкової 

ланки освіти [6], обґрунтуванні доцільності запровадження 

експериментального виду педагогічної практики «День у школі» на 

факультеті початкового навчання [7], аналізі особливостей реалізації 

експерименту «Школа професійного зростання» (День у школі) для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І року навчання в 

межах дисципліни «Вступ до спеціальності» [8], висвітленні особливостей 

підготовки вчителів початкових класів за В. Сухомлинським [15], розкритті 

привабливості професії вчителя початкових класів для студентів факультету 

початкового навчання [16]. 
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Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових 

конференціях: міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 

2017, 2018, 2019), «Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і 

рефлексія досвіду» (Харків, 2017), «Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку психології і педагогіки» (Київ, 2017), «Освіта у констеляціях 

постсучасності» (Харків, 2017); всеукраїнській: «Роль освіти у формуванні 

життєвих цінностей молоді» (Мелітополь, 2017); регіональній: «Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2018). 

Основні результати й висновки виконаної роботи обговорювались і 

були позитивно оцінені на засіданнях кафедри педагогіки, звітних науково-

практичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017-

2020 рр.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження висвітлено в 

16 наукових публікаціях (10 – одноосібні), із них: 3 статті опубліковано в 

провідних наукових фахових виданнях України, 4 – в іноземних виданнях 

(Польща, Чехія), 1 – методичні рекомендації, 8 – тези доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Суть поняття професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів 

 

Для здійснення наукового аналізу проблеми професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики 

важливим є визначення суті ключових понять («зростання», «професійне 

зростання», «професійне зростання майбутніх учителів початкових класів») 

та характеристика структури професійного зростання майбутніх учителів, 

адже розкриття цих категорій відіграє суттєву роль для визначення 

педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів під час педагогічної практики. 

Так, згідно із довідниковими виданнями поняття «зростання» означає 

набувати досвіду, знань, уміння, поглиблювати свій світогляд, набувати 

професійності; виховувати, формувати погляди, смаки тощо під впливом 

кого-небудь або чого-небудь; досягати вищого ступеня розвитку; ставати 

розумнішим [192]; збільшуватися, підвищуватися (про рівень чого-небудь); 

набувати вищого ступеня; поширювати світогляд [193]. 

Водночас слід зауважити, що поняття «зростання» не є досить 

поширеним у науці. Так, у психології поняття «зростання» визначається як 

спрямована, закономірна кількісно-якісна конструктивна зміна у формуванні 

матеріальних та ідеальних об’єктів, пов’язана з перетворенням їх структури, 

ідеально очікуваним результатом якого є вдосконалення і 

самовдосконалення [172, с. 123]. 

Отже, поняття «зростання» позначає якісні зміни у формуванні 

суб’єктів, їх удосконалення відповідно до запланованих результатів, 

досягнення вищого рівня розвитку.  
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Натомість, більш поширеним є поняття «професійне зростання». 

Зокрема, психологи Ю. Юкке і А. Маркова розуміють професійне зростання 

як кар’єру та професійне просування; етапи сходження особистості до 

професіоналізму (вибір професії, оволодіння нею, оволодіння та укріплення 

професійних позицій, рух до майстерності) [111, с. 146].  

І. Михайлов розглядає поняття «професійне зростання» як 

послідовність якісно специфічних фаз, де розподільчим критерієм слугує 

зміст і форма переходу індивідуальних імпульсів у професійні 

бажання [121, с. 110].  

У наукових здобутках Дж. Сьюпера [121, с. 118] зазначено, що 

професійне зростання – процес розвитку особистості, що відбувається в 

онтогенезі людини, спрямований на мотивацію, засвоєння професійних 

ролей, професійних знань та навичок тощо. 

Погоджуємося з думкою вчених (І. Бех, О. Бодальов, Г. Ковальов, 

Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, В. Семиченко) [22; 26; 94; 99; 187], які визначають 

поняття «професійне зростання» як процес, у котрому відображається рівень 

обізнаності фахівця; діяльність, яка націлена на розвиток професійних 

якостей та умінь; засіб підготовки до інноваційної діяльності. 

Педагогічна наука пов’язує професійне зростання із становленням 

професійно значущих здібностей і особистісних якостей, професійних знань 

та вмінь, активне якісне перетворення світу, що сприяє творчій 

самореалізації у професії [118, с. 121].  

У дослідженні Ю. Турчанінової зазначено, що професійне зростання –

педагогічний процес, що здійснюється за умови його організації в контексті 

особистісно-орієнтованого навчання з метою переосмислення суб’єктом 

«системи своїх цінностей і відповідно до цього переоцінки накопиченого 

поведінкового досвіду» [211, с. 71].  

Окрім того, О. Жигло визначає поняття «професійне зростання» як 

характеристику або умову для вертикальної і горизонтальної соціально-

професійної мобільності, що виявляються в підвищенні освітнього, 
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кваліфікаційного рівня, накопичення досвіду у професійній галузі, 

удосконаленні професіоналізму і професійно-педагогічної культури, визнанні 

з боку колег і соціального оточення, найбільш ефективної реалізації своїх 

здібностей тощо, і може слугувати підставою для вертикальних і 

горизонтальних переміщень викладача в межах соціально-професійної 

структури [35, с. 96].  

Т. Шестакова розглядає професійне зростання як невід’ємну складову 

підготовки фахівців, результат його свідомої взаємодії з конкретним 

соціальним середовищем, під час якої він реалізовує потребу розвитку у себе 

відповідних знань і вмінь, професійно важливих якостей, що сприяють 

досягненню успіху у професійній діяльності і життєдіяльності, загалом 

[234, с. 448].  

Отже, поняття «професійне зростання» позначає процес розвитку 

фахівця, підвищення рівня його професійної мотивації, знань, умінь, навичок 

та якостей, потрібних у професійній діяльності.  

Погоджуємося з думкою І. Мельничук, яка зазначає, що процес 

професійного зростання майбутніх педагогів базується на певних 

закономірностях, котрі зумовлюють послідовність досягнення поставлених 

цілей, уможливлюють ефективне керівництво процесом професійного 

зростання, формують основи для наукового обґрунтування та оптимізації 

змісту, форм і методів підготовки майбутніх фахівців для їхнього 

професійного зростання [116, с. 411].  

У свою чергу, О. Прокопова [170, с. 9] і Л. Сущенко [207, с. 15] 

пов’язують професійне зростання майбутніх учителів із професійним 

самовдосконаленням – свідомою професійною діяльністю фахівця в системі 

його неперервної спеціалізованої освіти, яка спрямована на підвищення 

фахового рівня, його професійну самореалізацію, подальший розвиток 

професійно значущих якостей, підвищення ефективності роботи відповідно 

як до інтересів, потреб і можливостей, так і до вимог суспільства щодо 

соціалізації, особистісного і професійного зростання особистості [170, с. 9]. 
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Ця діяльність передбачає усвідомлення педагогом необхідності 

самовдосконалення, глибокого самоаналізу, власних роздумів і зіставлення 

власної педагогічної діяльності з діяльністю інших педагогів; мотивованого, 

цілеспрямованого й організованого саморуху до найкращого в собі [207, 

с. 15].  

Узагальнюючи виокремлені визначення, можна зробити висновок, що 

професійне зростання – цілеспрямований процес вдосконалення майбутнім 

педагогом своїх здібностей, професійно значущих якостей і професійної 

компетентності, що передбачає розширення та поглиблення професійних 

знань, умінь, навичок, посилення мотивації особистісного розвитку та 

формування професійно важливих особистісних цінностей, розвиток 

творчості та здатності до самоосвітньої діяльності. 

Необхідно підкреслити, що Л. Кондрашовою розроблена структура 

професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності, що 

складається з таких компонентів: 

 мотиваційний компонент (професійні інтереси, установки, 

прагнення особистості займатися педагогічною роботою). Його основа –  

професійно-педагогічна спрямованість (особисте прагнення індивіда 

застосувати власні знання в обраній професійній сфері), у якій виражається 

його позитивне ставлення до педагогічної професії, інтерес до неї, бажання 

постійно вдосконалювати рівень своєї підготовки тощо; 

 орієнтаційний компонент (ціннісно-професійні орієнтації 

особистості, основа яких – професійна етика, професійно-педагогічні 

принципи, ідеали, переконання, погляди, готовність діяти відповідно до них); 

 пізнавально-операційний компонент (професійна спрямованість 

уявлень, уваги, сприймання, пам’яті особистості, її педагогічне мислення, а 

також педагогічні здібності, знання, дії та заходи, які необхідні для 

успішного здійснення професійної діяльності); 

 емоційно-вольовий компонент (вольові процеси, почуття, які 

забезпечують успішний перебіг та результативність діяльності вчителя; 
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емоційна сприйнятливість, емоційний тонус, самовладання, 

цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, ініціативність, самостійність, 

самоконтроль, самокритичність); 

 психофізіологічний компонент (упевненість у власних силах, 

прагнення наполегливо доводити розпочату справу до кінця, здатність 

особистості вільно керувати своєю поведінкою та поведінкою інших людей, 

професійна працездатність, саморегулювання й активність, витримка і 

врівноваженість, значний темп роботи). Ці здібності та властивості 

забезпечують учителю високу працездатність при виконанні ним 

професійних функцій; 

 оцінювальний компонент передбачає самооцінку фахівцем рівня 

своєї професійної підготовки та відповідність процесу розв’язання 

професійних завдань оптимальним педагогічним зразкам.  

У свою чергу, Є. Безниско і Т. Іванова виокремлюють такі складові 

професійного зростання майбутніх учителів, як: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивно-змістовний, емоційно-вольовий, комунікативний, конструктивно-

практичний і рефлексивний компоненти. 

Аналіз наукових праць учених (Є. Безниско, Т. Іванова, Л. Кондратова, 

Л. Петриченко, В. Сластьоніна) дозволяє виокремити складові професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів, а саме: мотиваційний 

(інтереси, професійні установки, орієнтації, психологічна готовність до 

педагогічної діяльності, прагнення займатися педагогічною діяльністю), 

пізнавально-операційний (педагогічні здібності, знання, уміння і навички, 

необхідні для успішного здійснення професійної діяльності), емоційно-

вольовий (почуття, вольові процеси, цінності, особистісні якості, важливі для 

педагогічної діяльності) і рефлексивний (самооцінка власної діяльності та 

рівня професійного зростання) компоненти.  

Розглянемо це більш детально.  

Так, процес професійного зростання майбутнього учителя початкових 

класів неможливий без його належної професійної підготовки, що включає в 
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себе, зокрема, психологічну готовність і мотивацію до педагогічної 

діяльності. 

Аналіз наукових праць учених (Н. Дем’яненко, О. Сергеєнкова, 

Л. Хомич, В. Якунін) [56; 188; 223; 237] дав підстави стверджувати, що 

психологічна підготовка майбутніх учителів початкових класів основана на 

методологічних «Я»-концепціях професійного зростання. Найбільш відомі з 

них – «Я»-концепції професійного зростання, запропоновані психологами 

К. Роджерсом [177, с. 65 – 75] та Д. Сьюпером [121, с. 110-123] (порівняння 

їхніх «Я»-концепцій представлене в додатку А). 

Проведений аналіз дає підстави свідчити, що наукові позиції 

психологів збігаються та доповнюють одна одну. К. Роджерс вважає природу 

людини позитивною, вона рухається до зрілості, соціалізації і 

самоактуалізації, поведінка розглядається ним як спроба досягти 

узгодженості «Я»-концепції [177, с. 68]. На думку Д. Сьюпера, задоволеність 

індивіда роботою залежить від того, якою мірою він знаходить адекватні 

можливості для реалізації власних здібностей, інтересів, властивостей 

особистості у професійних ситуаціях, що значною мірою визначається 

можливістю грати ту роль, яка здавалася відповідною на стадії професійного 

розвитку [121, с. 115]. Водночас обидва психолога підкреслюють важливість 

соціальної орієнтації фахівця у процесі професійного зростання та його 

залежність від індивідуальних особливостей особистості.  

У свою чергу, М. Левченко зазначає, що психологічна готовність до 

педагогічної діяльності майбутнього вчителя включає в себе: 

 гуманістичну спрямованість; 

 потребу в певній спеціальній діяльності і спеціальних знаннях, 

інтерес, любов до них; 

 внутрішнє прийняття вимог діяльності; 

 усвідомлення відповідності своїх особистих якостей вимогам 

діяльності; 
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 усвідомлення мотивації особистих прагнень до даної 

спеціальності [97, с. 54].   

Психологічна готовність до педагогічної діяльності включає в себе 

важливий компонент – потребу фахівця у професійному 

самовдосконаленні [85, с. 11].  

Опираючись на вищевикладене, можемо зробити висновок, що 

психологічна готовність майбутніх учителів початкових класів до 

педагогічної діяльності має певну структуру і включає в себе потребу в 

педагогічній діяльності, усвідомлення соціального значення праці вчителя, 

ціннісного ставлення до вчительської професії, емоційну стійкість тощо. 

Безперечно, що психологічна готовність до педагогічної діяльності сприяє 

процесу професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. 

Процес професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів 

передбачає наявність у них мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, орієнтації на розкриття індивідуальності в освітній роботі з метою 

активного й успішного просування в ній. 

У зв’язку з прийняттям Концепції «Нової української школи» 

важливого значення набуває впровадження компетентнісного підходу в 

освітній процес закладу вищої освіти (далі – ЗВО), адже це значно впливає на 

процес професійного зростання майбутніх фахівців.  

Ми погоджуємося з думкою Д. Іванова, який слушно зауважує, що 

компетентнісний підхід акцентує увагу на результаті освіти, при цьому, в 

якості результату визначається не сума засвоєної інформації, а здатність 

особистості діяти в різноманітних проблемних ситуаціях; це підхід, при 

якому результати визнаються значущими за межами системи освіти [68, 

с. 23].  

Як зазначає Т. Пільчук, загальною основою компетентнісного підходу є 

компетентнісно-орієнтована освіта, що спрямовується на комплексне 

засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким особистість 

успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності. Найголовніша 
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специфіка компетентнісного підходу полягає в тому, що особистістю 

засвоюються не «готові знання», які передає викладач, а «прослідковуються 

умови походження даного знання» [173, с. 11 – 14].  

Основною особливістю компетентнісного підходу, як слушно зауважує 

Н. Олефіренко, є націленість освітнього процесу на реалізацію мети вищої 

освіти, що має випереджувальний характер, спрямованість на створення умов 

для професійного зростання, формування вмінь учитися та самостійно 

приймати відповідальні рішення, потреби у саморозвиткові, що вимагає 

дотримання науковості й системності у професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкових класів [146, с. 427].  

Як зазначає Л. Себало, компетентнісний підхід у підготовці 

майбутнього вчителя початкових класів забезпечує орієнтацію всього 

освітнього процесу на такі основні цілі освіти як: формування й розвиток 

здатності до навчання впродовж життя, самовизначення і самоактуалізації 

особистості, її активної професійної адаптації та соціалізації, безперервний 

розвиток індивідуальності тощо. Окрім того, учена переконана, що основна 

ідея компетентнісного підходу полягає в тому, що у процесі професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи студент має отримувати 

не окремі розрізнені знання, уміння та навички, у нього має формуватися й 

розвиватися здатність і готовність до діяльності в різних життєвих і 

професійних умовах [184, с. 34].  

Н. Нагорна слушно підкреслює, що компетентнісний підхід ставить на 

перше місце не поінформованість майбутнього фахівця, а вміння 

розв’язувати різні проблеми, котрі виникають у пізнавальній, психічній, 

технологічній діяльності, у сферах соціальних, етичних, професійних, 

правових, особистих взаємовідносин. З огляду на це зазначений підхід 

передбачає зміст освіти, який не зводиться лише до знаннєво-орієнтованого 

компонента, а передбачає формування цілісного досвіду розв’язання 

різноманітних життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних 

ролей і компетенцій [125, с. 266-268].  
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У дослідженні А. Хуторського акцентовано увагу на тому, що 

компетентнісний підхід є сукупністю загальних принципів визначення 

завдань освіти, відбору змісту освіти, реалізації освітнього процесу й оцінки 

освітніх результатів. До окреслених принципів учений відносить такі 

положення: 

 сенс освіти полягає в розвитку в особистості здатності самостійно 

розв’язувати проблеми в різних видах і сферах діяльності, використовуючи 

соціальний досвід, елементом якого є і її власний досвід; 

 змістом освіти є дидактичний адаптований соціальний досвід 

розв’язання світоглядних, пізнавальних, політичних, моральних та інших 

проблем; 

 сенс організації освітнього процесу полягає у створенні 

сприятливих умов для формування в особистості досвіду самостійного 

розв’язання пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних та 

інших проблем, що становлять зміст освіти; 

 оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі рівнів 

навченості, досягнутих на певних етапах навчання [226, с. 58 – 64].  

Погоджуємося з думкою Н. Побірченко, яка до особливостей реалізації 

компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів 

відносить:  

 визнання компетенцій як кінцевого результату навчання;  

 перенесення акцентів з поінформованості майбутніх фахівців на 

їхні вміння використовувати інформацію для розв’язання практичних 

проблем; 

 спрямованість навчання на процес професійного зростання; 

націленість фахової підготовки на майбутнє працевлаштування 

випускників [160, с. 29].  

Опираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що 

компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів спрямований на реалізацію особистісно-орієнтованого 
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навчання майбутніх фахівців, формування готовності і здатності майбутніх 

педагогів діяти в умовах сучасного освітнього ринку. 

Погоджуємося з думкою М. Кузнєцова про те, що компетентнісний 

підхід базується на такій схемі: компетенція (як заданий зміст освіти) – 

діяльність (як провідна вимога організації освітнього процесу) – 

компетентність (як засвоєна в діяльності компетенція) [93, с. 38].  

Для того, щоб більш повно розкрити суть компетентнісного підходу, 

необхідно детально розглянути поняття «компетенція» і «компетентність». 

Так, у науковій літературі термін «компетенція» має багато трактувань. 

Важливе зауваження робить Т. Сорочан, котра зазначає, що компетенцію слід 

розглядати «як можливість установлювати зв’язок між знанням і ситуацією, 

як здатність знайти, виявити процедуру (знання і дію), що підходить для 

розв’язання проблеми. Мати компетенцію – не означає бути вченим або 

освіченим. Мати компетенцію – означає опанувати вміння, бути здатним 

виявити в певній ситуації набуті знання й досвід» [198, с. 11].  

Ми погоджуємося з думкою О. Соловової, яка до основних 

компетенцій майбутнього вчителя відносить: 

 соціально-психологічну компетенцію (пов’язана з готовністю до 

розв’язання професійних завдань); 

 комунікативну і професійно-комунікативну компетенцію; 

 загальнопедагогічну професійну компетенцію (психолого-

педагогічну і методичну); 

 предметну компетенцію у сфері учительської спеціальності; 

 професійну самореалізацію [196, с. 8].  

Аналіз наукової літератури [105; 197; 199; 210; 238; 239] дає змогу 

визначити компетенцію як готовність майбутнього фахівця застосовувати 

набуті знання, уміння і навички на практиці. 

Щодо поняття «компетентність», воно також ґрунтовно досліджується 

в педагогічній літературі. На думку В. Введенського доцільність уведення 

поняття «компетентність» обумовлена широтою його змісту, інтегративною 
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характеристикою, яка об’єднує такі широко використовувані поняття, як 

«кваліфікація», «професіоналізм», «професійні здібності» тощо [34, с. 51].  

Найбільш поширеним є визначення компетентності як сукупності 

знань, умінь та якостей, потрібних для ефективної професійної діяльності, а 

саме: уміння використовувати інформацію,  аналізувати й передбачати 

наслідки професійної діяльності [48].  

Так, у своєму дослідженні І. Задорожна розглядає компетентність як 

сукупність взаємопов’язаних якостей і здібностей особистості, її знань, 

умінь, способів діяльності в межах певного кола предметів та процесів, 

потрібних для якісної, успішної продуктивної діяльності; сукупність знань, 

навичок та вмінь, які формуються у процесі вивчення навчальної дисципліни, 

а також здатність виконувати ту чи іншу діяльність на основі набутих знань, 

умінь і навичок [63, с. 11].  

Як важливу складову професіоналізму майбутнього вчителя, визначає 

компетентність Л. Коваль. На думку науковця, компетентний учитель –

професіонал, котрий не тільки отримав повний обсяг знань зі свого 

навчального предмета, а й уміння сформувати в учнів внутрішню мотивацію 

пізнавальної діяльності, логічно, чітко й доступно викласти власні думки, 

організувати співробітництво під час уроку, знайти шляхи організації 

оптимального спілкування, уміти розкрити творчий потенціал особистості, 

розвивати мислення [78, с. 42].  

За визначенням Дж. Равена, компетентність – специфічна здатність 

фахівця, яка потрібна для ефективного виконання певної дії в конкретній 

предметній області. Вона включає вузькоспеціальні знання, особливі способи 

мислення, предметні навички, а також усвідомлення власної відповідальності 

за свої дії [174, с. 6].  

У свою чергу, Т. Сорокіна визначає компетентність як один із ступенів 

професіоналізму, що складає основу педагогічної діяльності вчителя [197].  

Як зазначає І. Зязюн, компетентність – готовність і здібність учителя 

професійно виконувати педагогічні функції відповідно до прийнятих у 
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соціумі на цей час стандартами та нормативами, що потребує реальних знань, 

навичок і досвіду [67, с. 13 – 18].  

Компетентність, на думку О. Савченко, означає підтверджену здатність 

використовувати знання, уміння та особистісні, соціальні та методологічні 

здатності в роботі, навчанні для професійного і особистісного 

зростання [181, с. 18].  

Визначення компетентності як сукупності теоретичних знань, умінь, 

досвіду, індивідуальних якостей педагога, діалектичний перебіг яких 

забезпечує результативність та ефективність педагогічної дії, є найбільш 

поширеним у педагогічній літературі (В. Лозова, Л. Хоружа) [103; 225].  

Ми погоджуємося з думкою В. Александрової, яка визначає такі 

основні складові компетентності:  

 знання, однак це не проста інформація, а динамічна, 

швидкозмінювана, різноманітна інформація, яку ще треба вміти знайти, 

відокремити від непотрібної, перевести в досвід власної діяльності;  

 уміння використовувати ці здобуті знання в конкретній ситуації; 

розуміння, яким чином можна ці знання набути, який метод для цього 

потрібний;  

 адекватне оцінювання себе, світу, власного місця у світі, 

конкретного знання, його важливості або зайвості для власної діяльності, а 

також методу його формування чи використання [6, с. 5].  

На підставі аналізу та узагальнення різних підходів учених до 

трактування поняття «професійна компетентність» визначаємо професійну 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів як інтеграційну 

систему професійно-значущих особистісних властивостей, знань, умінь, 

якостей, сформованих у майбутніх педагогів як у процесі загальної і 

спеціальної освіти, так і на основі практичного досвіду, що забезпечують 

високий рівень педагогічної діяльності та власного професійного зростання. 

Опираючись на вищезазначене, можемо сказати, що компетентність –

успішно реалізована в діяльності компетенція. 
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Слід підкреслити, що особливого значення для професійного зростання 

майбутнього вчителя початкових класів, за вимогами Концепції «Нової 

української школи», набувають ключові компетентності – ті, яких потребує 

кожен для особистого розвитку, самореалізації, формування активної 

громадянської позиції, соціальної інклюзії й працевлаштування і які 

спроможні забезпечити життєвий успіх та особисту реалізацію впродовж 

усього життя [142, с. 10]. 

У Концепції «Нової української школи» виділено 10 ключових 

компетентностей, а саме: 

 спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; 

 математична компетентність; 

 спілкування іноземними мовами; 

 основні компетентності у природничих науках і технологіях; 

 інформаційно-цифрова компетентність; 

 ініціативність і підприємливість; 

 уміння вчитися впродовж життя; 

 обізнаність і самовираження у сфері культури; 

 соціальна і громадянська компетентності; 

 екологічна грамотність та здорове життя [142, с. 10 – 11].  

Усі перелічені компетентності однаково важливі і взаємопов’язані. 

Ключові компетентності створюють «канву», яка стає основою професійного 

зростання майбутнього учителя та формує його життєву компетентність, 

потрібну для успішної самореалізації в житті та професійній діяльності. 

Воднораз, Г. Коджаспірова визначає ключові компетентності як групи 

педагогічних умінь, якими повинен опанувати майбутній вчитель. 

Дослідниця виділяє десять груп умінь, які визначають вплив ключових 

компетентностей майбутнього вчителя на процес професійного зростання, 

що представлено в додатку Б [80, с. 428-429]. Ці групи педагогічних умінь, 

якими повинен оволодіти майбутній учитель початкових класів, формують 
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його професійну компетентність, що виступає рушійною силою у процесі 

професійного зростання.  

Окрім того, В. Введенський обґрунтував систему ключових 

компетентностей майбутнього педагога як багатопараметричну 

характеристику фахівця. Учений виділяє інформаційну, комунікативну, 

регулятивну та інтелектуально-педагогічну компетентності [34, с. 51].  

Інформаційна компетентність охоплює обсяг знань, інформації про 

себе, дітей та їхніх батьків, а такождосвід роботи інших педагогів. 

Комунікативна компетентність – професійно значуща, інтегративна 

якість, основними складовими якої є екстраверсія (корелює зі статусом та 

ефективним лідерством), емоційна стійкість (пов’язана з адаптивністю 

особистості), здатність будувати прямий і зворотний зв’язок, мовні вміння, 

уміння слухати, нагороджувати, робити комунікацію легкою, делікатність. 

Регулятивна компетентність майбутнього вчителя передбачає 

наявність у нього вмінь керувати власною поведінкою. Вона охоплює 

цілепокладання, планування, мобілізацію і стійку активність, оцінку 

результатів діяльності, рефлексію. 

Інтелектуально-педагогічна компетентність виступає комплексом 

умінь (з аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, узагальнення, 

конкретизації) та якістю інтелекту (фантазія, аналогія, гнучкість і 

критичність мислення) [34, с. 54].  

Аналіз системи ключових компетентностей майбутнього вчителя дає 

підстави стверджувати про те, що кожна із розкритих компетентностей 

впливає на процес професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів, оскільки передбачає наявність певних знань й навичок, потрібних для 

успішної професійної діяльності в подальшому. 

У наукових працях І. Єрмакової, Г. Несен, Л. Сохань, І. Ящук [199; 

238] також детально висвітлено поняття життєвої компетентності майбутніх 

педагогів. Так, І. Єрмакова, Г. Несен, Л. Сохань розглядають життєву 

компетентність як складне утворення, котре охоплює знання, уміння та 
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навички, життєвий досвід та досягнення особистості, її життєтворчі 

здатності, потрібні для розв’язання важливих життєвих завдань і 

продуктивної організації життя як індивідуального життєвого проекту. Вони 

передбачають відповідальне і свідоме ставлення до виконання особистістю її 

соціальних і життєвих ролей, повноту самореалізації особистості та 

досягнення нею вершин своєї самореалізації [199, с. 9 – 11].  

Ми погоджуємося з думкою І. Ящук, яка розглядає поняття життєвої 

компетентності як знання, уміння особистості, її життєвий досвід, 

необхідний для продуктивної організації життя та розв’язання різних 

життєвих завдань [238, с. 3].  

Аналіз різних трактувань поняття «життєва компетентність» дозволяє 

розглядати цей феномен стосовно особистості майбутнього вчителя 

початкових класів як здатність, що забезпечує її самореалізацію і 

продуктивне життєве самовизначення завдяки ефективному розв’язанню 

життєвих проблем. 

Ми погоджуємося з думкою вчених (І. Єрмакова, Г. Несен, Л. Сохань) 

про те, що життєва компетентність виконує важливі функції, як-то: 

 життєпізнання і самопізнання; 

 життєвого самовизначення; 

 самореалізації; 

 організацій і вдосконалення життєдіяльності [199, с. 31].  

Слід відзначити, що життєва компетентність є цілісною системою, 

котра володіє певної структурою, до якої входять: 

 знання: науково-теоретичні (про закони життя, світ, себе); 

практичні (знання норм поведінки, життєва мудрість); 

 уміння і навички: практичне застосування отриманих знань, норм 

поведінки; 

 життєтворчі здібності: прогностичні, аналітичні, поведінкові; 

 життєвий досвід: індивідуальний (усвідомлений та 

неусвідомлений), досвід інших людей (наслідування, творче використання); 
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 життєві досягнення: особисте щастя, соціальний статус, 

самореалізація [199, с. 20].  

Опираючись на вищезазначене можемо підсумувати, що формування 

життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів 

забезпечується завдяки визначенню людиною власного життєвого шляху, 

життєвих завдань, конкретних шляхів та засобів їх досягнення і виявляється в 

ціннісному сприйнятті нових знань, спроможності розв’язувати соціальні 

проблеми, здатності до самореалізації та комунікації, життєтворчості та 

професійного зростання в подальшій педагогічній діяльності. Перспектива 

впровадження компетентнісного підходу в освітній процес підготовки 

майбутніх учителів початкових класів передбачає розробку нових стандартів 

вищої освіти та співвідношення предметних галузей із різними видами 

компетентностей, що і виступає рушійною силою професійного зростання.  

У процесі дослідження з’ясовано, що важливу роль у процесі 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів відіграють 

ціннісні орієнтації.  

Як зазначає І. Бех, професійне зростання залежить значною мірою від 

того, наскільки цінності особистості поєднується із загальноприйнятою 

системою ціннісних орієнтацій, якою мірою зміцнюється її професійна 

свідомість. Остання відіграє роль тієї внутрішньої інстанції, де відбувається 

згадане єднання як процес набуття смислу соціальних вимог [22, с. 10].  

Аналіз психолого-педагогічних здобутків учених (С. Єрмакова, 

О. Мартинюк) [61; 113] дає підстави свідчити, що науковці по-різному 

трактують поняття «ціннісні орієнтації».  

Так, С. Єрмакова визначає ціннісні орієнтації як спрямованість 

суб’єкта на діяльність і певні цінності [61, с. 56]. О. Мартинюк розглядає 

ціннісні орієнтації як систему інтегрованих смислових установок, що 

визначає ставлення особистості до професійної діяльності та її 

суб’єктів [113, с. 97].  
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Окрім того, учені акцентують увагу на професійно-педагогічних 

цінностях, що впливають на процес професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів і складають систему їхніх ціннісних орієнтацій. 

Так, на думку Н. Кузьміної, професійно-педагогічні цінності 

виступають як готовність здійснювати педагогами професійну діяльність 

певним чином [94, с. 18]. У дослідженні З. Курлянд професійно-педагогічні 

цінності визначено як суб’єктивне, індивідуальне віддзеркалення у психіці і 

свідомості майбутнього педагога соціальних цінностей педагогічної 

професії [96, с. 43].  

Як зазначає В. Сластьонін, професійно-педагогічні цінності залежать 

від політичних, соціальних та економічних відносин у суспільстві, котрі 

значно впливають на розвиток освітньої практики [190, с. 211].  

На підставі узагальнення думок учених (І. Бех, С. Єрмакова, 

Н. Кузьміна, З. Курлянд, О. Мартинюк) ціннісні орієнтації майбутніх 

учителів початкових класів розглядаємо як прийняті майбутніми педагогами 

специфічні визначення об’єктів чи суб’єктів професійної сфери, що 

виступають регулятором її педагогічної діяльності за допомогою дії на 

систему професійних мотивів і пов’язані зі ставленням до учнів, предметів, 

що викладаються, та педагогічної діяльності, у цілому. Це цінності, які 

притаманні безпосередньо особистості майбутнього вчителя та є одними з 

найважливіших чинників професійного зростання.  

До таких цінностей відносяться: цілеспрямованість, принциповість, 

самостійність, ініціативність, стійкість, організованість, витримка тощо. 

Вони слугують важливою передумовою успішного становлення майбутнього 

вчителя початкових класів, його професійного зростання, формування у 

нього позитивних мотивів, що також визначають ставлення до майбутньої 

діяльності [17, с. 125].  

Погоджуємося з думкою Л. Петриченко і В. Сластьоніна, які 

стверджують, що професійна підготовка і зростання майбутнього вчителя 

включають емоційну стійкість, що забезпечує витримку і самовитримку; 
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професійно-педагогічне мислення, тобто таке мислення, яке дозволяє 

проникати у причинно-наслідкові зв’язки педагогічного процесу, аналізувати 

свою діяльність, відшукувати наукове пояснення успіхів і невдач, 

передбачити результати роботи [190; 157; 158].  

Надзвичайно важливою якістю майбутнього вчителя є його 

креативність, яка передбачає [151]: захопленість своїм навчальним 

предметом; почуття нового в роботі (активний пошук нових ідей і рішень 

педагогічних завдань); уміння творчо планувати навчальну роботу, 

використовувати різні організаційні форми та методи навчання з 

урахуванням вікових й індивідуальних особливостей учнів; знання і 

застосування сучасних психолого-педагогічних концепцій навчання; 

педагогічний контакт (дотримання міри і такту у спілкуванні з дітьми, 

вимогах, підході до учнів); індивідуальний підхід до учнів в освітньому 

процесі (вивчення особливостей учнів, реалізація індивідуального підходу у 

питаннях навчання: диференціація завдань, надання допомоги, контроль за 

виконанням завдань); роботу з розвитку у школярів навичок навчальної праці 

(формування вмінь і навичок раціональної організації навчальної праці: 

самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, 

належний темп читання, письма, обчислень); роботу з розвитку в учнів 

мислення (забезпечення активного розвивального впливу змісту, форм і 

методів навчання, формування в учнів уміння виділити суттєве у процесі 

вивчення матеріалу); розвиток в учнів інтересу до навчального предмета 

(застосування спеціальних прийомів роботи з розвитку у школярів інтересу 

до предмета, використання новизни змісту, порівняння понять, демонстрації 

їх практичної значущості, різноманітних методів навчання, організація 

позакласних заходів, забезпечення реалізації індивідуального підходу до 

дітей у формуванні їхніх пізнавальних інтересів); уміле використання 

критеріїв оцінок, об’єктивність оцінювання теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок учнів. Розвиток креативності майбутнього вчителя 

початкових класів сприяє підвищенню якості освітнього процесу, його 
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урізноманітненню легшому налагодженню стосунків педагога із оточуючими 

людьми, розвитку пізнавальної активності учнів.  

Водночас, багато вчених (В. Андрєєв, Д. Ануфрієва, А. Килівник, 

В. Малінкіна, С. Паршук) [7; 10; 75; 108; 149] підкреслюють важливість 

саморозвитку для процесу професійного зростання майбутнього педагога, 

адже робота над собою для майбутнього вчителя початкових класів – 

необхідна передумова набуття ним потрібного рівня професіоналізму. 

Майбутній фахівець має самостійно обирати ціль власного розвитку, 

аналізувати результати власної професійної діяльності й розвитку та 

займатися самовихованням і самоосвітою. 

Зокрема, Л. Виготський стверджував, що розвиток людини є 

неперервним процесом її саморуху і характеризується постійним 

виникненням чогось нового, чого не було на попередніх етапах [42].  

За визначенням Л. Куликової саморозвиток особистості – процес 

творчої цілеспрямованої зміни особистістю власних морально-естетичних, 

духовно-ціннісних, діяльнісно-практичних, інтелектуальних особливостей 

для успішного досягнення життєвої мети і ефективного виконання 

соціального призначення [95, с. 25].  

В. Сластьонін визначає професійний саморозвиток як процес інтеграції 

зовнішньої професійної підготовки і внутрішнього руху особистісного 

становлення людини [191, с. 82].  

Як слушно зазначає А. Колісник, не існує меж у професійному 

саморозвитку, оскільки цей процес діалектичний, динамічний, зумовлений 

новими вимогами й цілями, які виникають відповідно до змін стандартів 

професійної діяльності, ідеальних уявлень про мету, зміст, форми і методи 

професійної діяльності [84]. Окрім того, А. Колісник зауважую, що поняття 

«професійний саморозвиток» є центральним у психолого-педагогічній науці і 

розглядається як складний інволюційно-еволюційний поступ, під час якого 

мають місце прогресивні й регресивні особистісні, інтелектуальні, діяльнісні, 

поведінкові зміни в самій людині. Він значною мірою впливає на 
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професійний розвиток майбутнього вчителя – цілеспрямований, свідомий 

процес підвищення ним рівня власної професійної компетентності й розвитку 

професійно значущих здібностей та якостей відповідно до умов професійної 

діяльності, зовнішніх соціальних вимог і власної програми розвитку [84].  

За визначенням А. Кононенка, професійний саморозвиток є 

багатокомпонентним особистісно і професійно значущим процесом, що 

сприяє формуванню індивідуального стилю професійної діяльності педагога, 

допомагає осмисленню власної самостійної діяльності, і виступає засобом 

самовдосконалення і становлення професіонала [86].  

Поділяємо думку С. Єлканова, який досліджує саморозвиток із двох 

позицій: як зміни, котрі відбуваються в особистісному розвитку та 

професійному зростанні, і як здібності до самозміни, саморозвитку [58].  

Згідно ідей В. Сухомлинського основу професійного саморозвитку 

майбутнього вчителя складають: глибокі знання свого предмета, багатство 

методів вивчення дитини, педагогічна етика, педагогічна творчість, науково-

дослідна робота разом з вихованцями, єдність науки, майстерності, 

мистецтва і природи [205, с. 55]. 

Отже, аналіз наукових здобутків учених дає підстави визначити 

професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів як 

специфічну самоорганізацію майбутнім фахівцем власної педагогічної 

діяльності, у якій він виступає суб’єктом свого професійного розвитку, у 

процесі якого відбувається засвоєння і прийняття змісту і технологій 

сучасної освіти. 

Воднораз, результати професійного саморозвитку значною мірою 

залежать від: цілеспрямованості – здатності ставити перед собою професійно 

значущі мету і завдання саморозвитку; планування – здатності обирати 

засоби та способи саморозвитку; самоконтролю – здатності порівнювати хід і 

результати саморозвитку з тим, що планувалося; корекції – необхідності 

внесення змін унаслідок проведеної роботи над собою [58, с. 21 – 22].  



 

 

33 

Необхідно підкреслити, що у науковій літературі (А. Ахмедова, 

Л. Бережнова, Л. Березовська, А. Колісник, А. Смолюк) [12; 20; 21; 84; 194] 

зазвичай виділяють два напрями саморозвитку особистості – самовиховання 

(виховання якостей, рис характеру, волі, певної поведінки людини) та 

самоосвіта (інтелектуальне зростання, розумове виховання, накопичення 

знань). 

У дослідженні Л. Бондаренко самовиховання визначено як планомірну, 

усвідомлену роботу над собою, що орієнтується на формування таких 

суттєвих властивостей людини, які відповідають особистісній програмі 

розвитку й потребам соціуму [29, с. 49].  

Суть самовиховання також передбачає віру людини в людину, 

звертання до гідності й честі особистості. Педагогічне керівництво 

самовихованням охоплює, насамперед, відносини між вихованцем і 

педагогом, що просякнуті глибокою взаємною вірою в добрі наміри [218, 

с. 346]. 

Видатний педагог В. Сухомлинський стверджував, що самовиховання 

людини вимагає дуже важливого, могутнього стимулу – поваги до самого 

себе, почуття власної гідності, бажання стати сьогодні кращим, ніж був 

учора. Самовиховання стає можливим лише за умови, коли душа людини є 

надзвичайно чутливою до найтонших, суто людських засобів впливу – 

поради, доброго слова, ласкавого або докірливого погляду. На думку 

В. Сухомлинського головною метою самовиховання майбутнього педагога є 

досягнення згоди із самим собою, знаходження сенсу життя, самореалізація і 

самоактуалізація потенційних можливостей, розвиток природних здібностей і 

активне самоутвердження в суспільному житті [203, с. 120].  

Водночас, Г. Мешко вважає, що робота із самовиховання починається 

із самопізнання, тобто з усвідомлення власних невдач та успіхів, аналізу 

своїх психічних станів і переживань. Цьому значною мірою сприяють 

сформовані рефлексивні вміння особистості, які дають змогу об’єктивно 

аналізувати власні вчинки і думки. 
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Ми погоджуємося з думкою науковців (Є. Боброва, С. Васьковська, 

І. Чєснокова) [24; 33; 231], які вважають, що самопізнання – це процес 

цілеспрямованого отримання людиною інформації про розвиток якостей 

своєї особистості.  

У психолого-педагогічній науці (В. Лекторский, К. Хорні, П. Фрейре, 

Є. Шорохова) [98; 224; 228; 235] виокремлюють три основні методи пізнання 

особистістю власного «Я»: 

 метод невербального (жести, міміка тощо) і вербального (за 

допомогою мовлення) зворотного зв’язку. Людина отримує оцінку власної 

поведінки з боку педагогів, батьків, друзів, знайомих. У дорослому віці цей 

метод застосовувати важче, адже люди частіше керуються міркуваннями 

такту, чемності і рідко висловлюють свою думку про вчинки інших людей, 

особливо коли ця думка негативна; 

 порівняння. Зазвичай людина порівнює себе з людьми друзями, з 

якими перебуває у близьких стосунках (друзі, родичі, колеги). Але до цього 

методу слід підходити обережно, адже результати самопізнання під час 

порівняння залежать від низки чинників, зокрема: особистості, з якою 

людина порівнює себе; думки колективу, у якому вона перебуває; суспільної 

ролі, котру вона виконує, тощо; 

 самоспостереження. Суть цього методу пізнання полягає в тому, 

що людина спостерігає за власними вчинками, діями, думками й почуттями, 

оцінює їх і здійснює самоаналіз. Самоспостереження є важливою 

передумовою контролю людини за власною діяльністю та поведінкою. 

Завдяки самопізнанню майбутній учитель усвідомлює необхідність 

самовиховання, поступово створює модель майбутньої роботи над собою 

[118, с. 99 – 101]. 

У перші роки самостійної педагогічної роботи майбутній учитель 

відчуває вплив студентського самовиховання, яке згодом продовжується у 

нових умовах практичної діяльності. Як правило, ті хто у студентські роки 

був більш вимогливим до себе, свідомо працював над собою, готував себе до 
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майбутньої професійної діяльності, в умовах реальної професійної діяльності 

активніше продовжує самовиховання. Очевидно, секрет цього – у досвіді 

особистості в самовдосконаленні. Абсолютна більшість учителів, які 

займаються самовихованням, визнають, що саме студентська самоосвіта і 

самовиховання є підґрунтям для їхньої успішної трудової діяльності, а також 

основою для подальшої роботи над розвитком своєї особистості. 

Учені (Л. Грень, А. Кочетов, В. Оржеховська, А. Рувинський, 

В. Сухомлинський) [50; 90; 148; 179; 203] акцентують увагу на тому, що 

студентське самовиховання охоплює три групи якостей особистості вчителя: 

соціальні, професійні та індивідуальні. З них найголовнішими стають 

професійні. Саме через професійні потреби освоюються світоглядні погляди, 

їм підпорядковуються індивідуально-типологічні особливості особистості. 

Саме ці напрями залишаються змістом самовиховання вчителя, однак на 

більш високому рівні [58, с. 38].  

Педагогічне самовиховання відрізняється від студентського більш 

високим рівнем індивідуалізації та самостійності. Найменші порушення в 

цих особливостях призводять до істотних відхилень від природного процесу 

в розвитку особистості вчителя. Зміст і характер самовиховання учителя 

формується під впливом його світогляду, рівня загальнокультурного 

розвитку і спеціальної підготовленості. Усі ці показники у кожного учителя є 

індивідуальними. 

Слід мати на увазі, що стійкі потреби і мотиви професійного 

самовиховання у майбутнього вчителя початкових класів можуть активно 

формуватися у процесі практичної та професійно-самовиховної діяльності. 

Для цього важливо, щоб потреба у самовихованні і завдання, що постають 

перед учителем з огляду на це, були не лише усвідомлені, але й прийняті 

ним. 

Учені (Н. Базилевич, Т. Дмитренко, І. Зязюн) [152, с. 140 – 141] 

виокремлюють таку структуру самовиховання: 
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 мета самовиховання. Вона регулюється суспільною метою і має 

такі напрями, як: моральний, професійно-трудовий, естетичний тощо; 

 зміст і завдання самовиховання. Вони передбачають таку 

поведінку та діяльність, які прискорюють досягнення мети самовиховання. А 

це значною мірою залежить від психічних характеристик особистості – її 

інтелектуальної та практично-вольової сфери; 

 засоби самовиховання. Це своєрідні знаряддя та способи впливу 

на себе, які опосередковують мету і результат. Головним засобом 

самовиховання є зміст практичної діяльності людини; 

 результати самовиховання як зміни, що з’являються в 

особистості або в колективі внаслідок самовиховних впливів. 

У власному професійному самовихованні перед учителем гостро постає 

питання про розвиток творчого педагогічного мислення, педагогічних умінь і 

навичок. Провідним засобом досягнення цих цілей є неформальна самоосвіта 

вчителя [59, с. 168 – 169].  

Слід зазначити, що процес самовиховання є тривалим, неперервним і 

охоплює кілька етапів. 

Перший етап. На цьому етапі виявляють ставлення майбутніх учителів 

до процесу самовиховання. Саме на першому етапі в майбутніх учителів 

початкових класів формують спонукальні мотиви, свідоме ставлення до 

самовиховання. 

Другий етап починається з появою в майбутнього вчителя бажання 

самовдосконалення. На цьому етапі повинен сформуватися ідеал, до якого 

слід прагнути, виробитися стійке бажання наслідувати його.  

Третій етап. Майбутній учитель починає систематично працювати над 

собою, здійснюючи самовиховання. Цей процес реалізується в різноманітних 

видах діяльності: навчанні, практичній діяльності тощо [218, с. 226 – 227].  

Для ефективності самовиховання використовують методи управління 

своїм психічним станом, тобто методи саморегулювання, зокрема: 
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 самонавіювання – психічний вплив особистості на саму себе, 

вироблення психічних станів, нових установок шляхом постійного 

повторення словесних формул чи викладання яскравих уявлень; 

 самопідбадьорення – зміцнення віри в себе; 

 самопереконання – процес доведення собі важливості 

формування певних якостей чи рис особистості, обов’язкових для досягнення 

мети діяльності або вдосконалення; 

 самозмушування – власний примус особистості щось зробити з 

огляду на певні негативні результати, які спричинені відсутністю дій; 

 самонаказ – спосіб формування самовладання й уміння 

контролювати себе в різних ситуаціях;  

 самосхвалення – висловлювання особистістю задоволення собою 

від досягнутого успіху; 

 самозаохочення – нагородження самого себе за досягнутий успіх; 

 самопокарання – необхідність у покаранні себе, коли особистість 

розуміє, що невдача в певній справі є наслідком її байдужості, лінощів, 

недбалості тощо;  

 самоконтроль –самостійне свідоме регулювання людиною своєї 

поведінки, її спонукань і мотивів на основі виявлення відхилень від 

загальноприйнятих вимог у вчинках, діях, думках [118, с. 105 – 109].  

С. Рубінштейн уважав, що однією з істотних умов досягнення високого 

результату самовиховання є діяльність, що спрямована на розв’язання 

життєво необхідних завдань, які мають певну соціальну цінність. Саме в 

такій діяльності формування і вдосконалення особистості виступає як 

природний результат [178, с. 173]. 

Поділяємо думку О. Анісімова, який визначає, що умовами для 

успішного процесу самовиховання та самоосвіти майбутніх фахівців є: 

 розвиток рефлексивної ланки в педагогічній діяльності; 

 ускладнення цінностей і цілей педагогічної діяльності; 
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 реалізація цінності культурно-діяльнісної і культурно-розумової 

організації та самоорганізації педагогічної діяльності; 

 перехід до управління груповими формами здійснення навчальної 

та педагогічної діяльності; 

 поступовий та цілеспрямований перехід від навчання і виховання 

до формування здатності до самонавчання і самовиховання [8, с. 341 – 342].  

Отже, самовиховання включає визначення рівню розвитку особистості 

майбутнього вчителя, його готовність та здібності до самопізнання, 

самокритичне ставлення до власної діяльності, формування стійкої настанови 

на постійне самовдосконалення. 

Другою складовою частиною професійного саморозвитку є 

самоосвіта – постійне поповнення особистістю професіональної та 

загальнокультурної інформації та систематичне оновлення індивідуального й 

соціального досвіду. Потреба в самоосвіті зумовлюється як об’єктивними так 

і суб’єктивними факторами, як-то: 

– творча атмосфера; 

– щоденна робота з інформацією; 

– зміни в суспільстві; 

– конкуренція; 

– громадська, суспільна думка. 

Погоджуємося з думкою вчених (А. Айзенберг, В. Буряк, Т. Зорочкіна, 

Г. Наливайко, Л. Себало) [2; 32; 38; 66; 129; 185], які розглядають самоосвіту 

майбутніх педагогів як творчий процес самостійного оволодіння 

професійними знаннями.  

Видатний педагог В. Сухомлинський визначав самоосвітню діяльність 

майбутнього вчителя як самостійне оволодіння педагогом теоретичним 

матеріалом і практичними вміннями, спрямування його особистих зусиль на 

підвищення власної культури праці та мислення, перетворення наукових 

істин у живий досвід творчої праці [202; 206].  
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Самоосвіта майбутнього вчителя сприяє, з одного боку, професійному 

зростанню майбутніх учителів, а з іншого – упровадженню сучасних 

педагогічних ідей у педагогічну практику. Система самоосвіти розглядається 

як нерозривне, постійне співвідношення між педагогічною теорією та 

реальною педагогічною практикою, тому її основною ціллю є теоретична й 

методична підготовка вчителя до впровадження в освітній процес 

педагогічних інновацій та мотивація його акмеологічного розвитку [182, 

с. 9 – 12]. 

Основними завданнями самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя 

є: 

 удосконалення теоретичних знань педагога, його професійної 

компетентності; 

 оволодіння новими формами і прийомами виховання й навчання; 

 вивчення й упровадження у практику цінного, перспективного 

педагогічного досвіду, новітніх досягнень психології та педагогіки, 

інноваційних педагогічних технологій; 

 розвиток особистісних здібностей, професійної 

компетентності [182, с. 12 – 13].  

У процесі самоосвіти, завдяки самостійному визначенню її цілей, 

майбутній педагог удосконалює свої здібності, якості та властивості. На 

думку М. Рогозіної мотивація до самоосвітньої діяльності залежить від: 

уміння вчителя створювати ситуації яскравого емоційного переживання 

стосовно конкретної навчальної, наукової або методичної інформації, 

значущої для його професійного розвитку; наявності у ЗВО організованої 

системи педагогічного забезпечення самоосвіти майбутніх учителів; умінь 

педагогів систематизувати власні думки, знання, висловлювати свої 

міркування стосовно отриманої інформації, знаходити логічні зв’язки між 

різними ідеями, поняттями, структурними елементами [176, с. 177].  
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Отже, самоосвіта потребує волі, уваги, організованості, працездатності, 

тобто тих здібностей та якостей, які легше і краще всього формуються у 

процесі самовиховання. 

Спираючись на вищевикладене, дійшли висновку, що саме 

професійний саморозвиток майбутнього вчителя початкових класів та його 

складові виступають запорукою успішного процесу професійного зростання.  

У наукових працях І. Харламова виділено такі етапи професійного 

зростання вчителя, як: педагогічна умілість; педагогічна майстерність; 

педагогічна творчість; педагогічне новаторство [221, с. 432].  

Розглянемо кожен із цих етапів детальніше.  

Педагогічна умілість як основа професіоналізму вчителя, що базується 

на достатній теоретичній та практичній підготовці, здійснюється під час 

навчання в закладах вищої освіти педагогічного профілю та вдосконалюється 

в подальшій професійній діяльності. Під педагогічною умілістю розуміється 

певний рівень професійної підготовки вчителя, що включає ґрунтовні знання 

з навчальних предметів, досконале володіння психолого-педагогічними 

знаннями й системою навчально-виховних умінь і навичок, а також 

розвинені професійно-особистісні якості, що у своїй сукупності дають 

можливість досить кваліфіковано здійснювати навчання і виховання учнів 

[221, с. 432 – 437]. Знання, уміння та навички, що необхідні для цього 

майбутнім учителям початкових класів, набуваються під час практичної 

діяльності за період навчання у ЗВО. 

Як зазначено у Концепції «Нової української школи», відповідальному 

і творчому вчителю, який постійно працює над собою, надається академічна 

свобода. Учитель може готувати власні авторські навчальні програми, 

обирати підручники, стратегії, методи, способи і засоби навчання; 

висловлювати власну фахову думку [142, с. 16].  

Безперечно, у процесі професійного зростання майбутній учитель 

початкових класів повинен відчувати свободу самовираження, адже саме за 

умови утвердження професійної свободи можлива успішна, ефективна 
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організація процесу професійного зростання майбутнього педагога, оскільки 

вчитель, котрий володіє свободою самовираження, може вільно спрямувати 

власні творчі сили на пошук нових шляхів виховання і навчання дітей.  

Наступним етапом професійного зростання майбутнього вчителя є 

педагогічна майстерність – досконала виховна і навчальна умілість, яка 

виявляється в особливій відшліфованості прийомів та методів використання 

психолого-педагогічних знань на практиці, що сприяє високій ефективності 

освітнього процесу. Це означає, що педагогічна майстерність відрізняється 

від звичайної педагогічної умілості тим, що вона є вищім її рівнем. Для 

педагогічної майстерності найголовнішим є досконала реалізація і втілення в 

життя психолого-педагогічних знань і новітнього, передового досвіду 

освітньої роботи, що сприяє досягненню високих показників у вихованні та 

навчанні майбутніх учителів. 

Для успішного оволодіння педагогічною майстерністю майбутній 

учитель початкових класів повинен володіти певними природними 

задатками, як-то: гарний слух, голос, зовнішня чарівність тощо. Проте, 

незважаючи на важливе значення індивідуальних, природних задатків, 

виняткову роль також відіграють надбані якості. 

Важливим є той факт, що вчитель повинен удосконалювати свою 

педагогічну майстерність, збагачуючи свій методичний арсенал та 

аналізуючи допущені помилки і власні досягнення.  

Особливе значення для професійного зростання вчителя має 

педагогічна творчість, яка передбачає елементи новизни і пов’язана не 

тільки з висуненням нових принципів та ідей виховання і навчання, але й з 

видозміною прийомів освітньої роботи, їх певною модернізацією. 

Педагогічна творчість майбутніх учителів початкових класів 

характеризується внесенням в освітню діяльність певних методичних 

модифікацій, раціоналізацією прийомів і методів виховання та навчання без 

будь-якого порушення перебігу освітнього процесу [120, с. 13].  
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Останнім та найвагомішим етапом педагогічного зростання майбутніх 

учителів початкових класів є набуття інноваційного педагогічного досвіду 

під час педагогічної практики, що може вважатися педагогічним 

новаторством. Цей термін походить від лат. «novator», що означає людину, 

обновителя, який уносить і реалізує нові, прогресивні ідеї, принципи, 

прийоми в певній сфері діяльності. 

Педагогічне новаторство включає в себе пошук і реалізацію нових, 

прогресивних виховних і навчальних ідей, прийомів в освітньому процесі, що 

значно змінює і підвищує його якість. Це обумовлюється тим, що, коли 

майбутній педагог творчо і сумлінно ставиться до власної справи, вивчає нові 

психолого-педагогічні ідеї, передовий освітній досвід, знаходиться у 

безперервному активному пошуку, він не лише досягатиме успіхів у 

вихованні та навчанні, але й самовдосконалюватиметься, рухаючись у своєму 

професійному зростанні  від одного ступеня до іншого [221, с. 432 – 437].  

У дослідженні Г. Мешко зазначає [118, с.110 – 111], що професійне 

зростання майбутнього вчителя початкових класів залежить від:  

 оволодіння майбутнім учителем передовим педагогічним 

досвідом, методикою здійснення пошукової дослідної роботи. Унаслідок 

ознайомлення з освітньою діяльністю кращих педагогів та проведеного 

аналізу досвіду їхньої роботи майбутні вчителі глибше осмислюють 

закономірності освітнього процесу, учаться врівноважено, педагогічно 

правильно сприймати кожен учинок дитини, шукати причини конфліктів та 

способи їх розв’язання; 

 систематичного вивчення філософської і психолого-педагогічної 

літератури, законодавчих документів держави про освіту, виховання й 

навчання; зустрічей із новаторами; участі в роботі семінарів, методичних 

об’єднань, конференцій, педагогічних читань тощо; 

 ознайомлення з педагогічною пресою, телебаченням, радіо, 

Інтернетом. Засоби масової інформації швидко реагують на всі зміни, котрі 

відбуваються в системі педагогічної освіти та освітньому процесі, 
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знайомлять із науково-педагогічними новинками, досвідом роботи педагогів-

новаторів, матеріалами різноманітних конференцій, зустрічей тощо; 

 ознайомлення із особливостями національної системи виховання, 

яка втілює багатовікову виховну мудрість українського народу, його кращих 

учених, освітян, прогресивні традиції українців у сімейному вихованні, 

значення українських народних традицій, звичаїв, обрядів,  свят тощо.  

Отже, у процесі дослідження ми дійшли висновку про те, що процес 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів ґрунтується 

на засадах психологічної підготовки, під час якої формується мотивація до 

майбутньої педагогічної діяльності, розвивається професійна самосвідомість, 

готовність до майбутньої професійної діяльності, відбувається творча 

реалізація власних професійних цілей і цінностей, а також на оволодінні 

компетентностями, завдяки чому майбутній учитель початкових класів 

удосконалює свої професійно значущі якості та здібності, розширює і 

поглиблює професійні знання, уміння та навички, що стає запорукою його 

професійного зростання.  

Загалом процес навчання (зміст освіти, форми, методи, засоби 

навчання) в системі підготовки майбутніх вчителів початкових класів 

повинен спрямовуватися на формування особистості фахівця, оскільки 

процес навчання не може бути лише процесом засвоєнням теоретичного 

матеріалу, а й повинен формувати значущі професійні якості майбутнього 

педагога шляхом практичної діяльності. Саме у процесі практичної 

професійної діяльності у майбутніх вчителів початкових класів відбувається 

вдосконалення професійної компетентності, формується прагнення до 

самовдосконалення та самоосвіти – важливі складові професійного зростання 

майбутнього педагога, котрі забезпечують розширення його творчих 

можливостей і пізнавальних інтересів.  
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1.2. Види педагогічних практик майбутніх учителів початкових 

класів та їх можливості для професійного зростання студентів-

практикантів 

 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної 

діяльності неможлива без засвоєння фундаментальних психолого-

педагогічних знань та набуття спеціальних умінь та навичок. Найбільш 

активно й ефективно їх формування відбувається у період проходження 

майбутніми вчителями педагогічної практики. Саме вона виступає провідним 

чинником у процесі професійного зростання майбутніх фахівців. 

Педагогічна практика в закладах вищої педагогічної освіти є складовою 

освітнього процесу, що орієнтується на навчання майбутніх фахівців творчо 

застосовувати під час практичної діяльності науково-теоретичні знання і 

практичні навички, набуті у процесі теоретичної підготовки [195, с. 577]. 

Педагогічна практика є важливою ланкою освітнього процесу в ЗВО, яка має 

свої специфічні цілі та завдання. Значення педагогічної практики полягає в 

задоволенні соціальних потреб у рівні професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. 

Теоретична підготовка майбутніх педагогів має високий ступінь 

наукового узагальнення. Педагогічна практика, у свою чергу, 

характеризується конкретністю, доповнює й узагальнює теоретичні знання 

майбутніх фахівців, підводить їх до свідомого аналізу, наукового пошуку та 

узагальнення педагогічного досвіду, розкриває суспільну роль майбутньої 

професії, формує необхідні знання, уміння і навички та зміцнює позитивну 

мотивацію навчання у ЗВО. 

Педагогічна практика майбутніх учителів у сучасних закладах вищої 

педагогічної освіти здійснюється на основі «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджено 

наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993р.), «Положення про 

освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (затверджено постановою 
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Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р.) та інших нормативних 

документів, що регламентують практичну підготовку майбутніх 

фахівців [154, с. 9-10].  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року акцентується увага на потребі «залучення роботодавців до 

співпраці з вищими навчальними закладами, зокрема, до організації 

проходження практики студентами, розв’язанні питань надання першого 

робочого місця випускникам» [131].  

Слід зауважити, що питання організації педагогічної практики знайшли 

відображення у працях низки науковців (О. Абдулліна, Ю. Бабанський, 

В. Бриліна, С. Гончаренко, В. Горленко, І. Зязюн, Л. Кацова, Л. Коваль, 

Л. Кондрашова, І. Лученцова, І. Найдьонов, А. Сидоренко, В. Сластьонін, 

К. Ткаченко, І. Харламов, А. Хуторський, Т. Шаріпова, Ю. Шереметьєва та 

інші) [1; 13; 48; 49; 67; 152; 74; 78; 85; 106; 127; 190; 191; 210; 221; 222; 226, 

227; 232; 233], які розкривають необхідність педагогічної практики в 

підготовці майбутніх учителів та особливості її організації і проведення.  

Про важливість практичної підготовки педагогів говорили й видатні 

освітяни минулого. Так, К. Ушинський зазначав, що метод викладання можна 

вивчити з підручника або зі слів викладача, але набути навичок при вживанні 

цього методу можливо лише під час практики [214, с. 178].  

Поділяємо думку Ю. Бабанського, який підкреслює, що саме у процесі 

педагогічної практики можна повною мірою осягнути закономірності та 

принципи навчання і виховання, оволодіти професійними вміннями та 

навичками, досвідом практичної діяльності [14, с. 59].  

Ми також погоджуємося з думкою І. Лученцової, яка розглядає 

практику як важливу складову процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Різноманітні види педагогічної практики, як слушно зауважує 

дослідниця, покликані навчити майбутніх учителів практично застосовувати 

набуті науково-теоретичні знання в педагогічній діяльності, удосконалювати 

відповідні практичні навички [106, с. 12 – 13].  



 

 

46 

Аналіз наукових здобутків учених дав підстави узагальнити, що 

педагогічна практика розглядається як: форма професійного навчання, яка 

забезпечує практичне пізнання закономірностей та принципів професійної 

діяльності (О. Абдулліна, В. Сластьонін,) [1; 191], сприяє зростанню 

педагогічної майстерності (І. Зязюн) [67]; спосіб вивчення освітнього 

процесу при безпосередній участі в ньому практикантів (С. Гончаренко) [48]; 

«професійне випробування» на придатність до педагогічної діяльності 

(Л. Кондрашова) [85]. 

Педагогічна практика сприяє осмисленню майбутніми вчителями 

власної педагогічної діяльності та оволодінню новими засобами розв’язання 

професійних проблем. Ми поділяємо думку більшості дослідників 

(Н. Грицай, Л. Кацова, Н. Уйсімбаєва, В. Чепіков) [52; 74; 212; 230] що саме 

під час педагогічної практики відбувається становлення і розвиток інтересу 

до педагогічної професії. 

Педагогічна практика – вища й найефективніша форма підготовки 

педагога до професійної діяльності, важлива ланка в системі озброєння 

майбутнього вчителя професійними вміннями та навичками, зокрема:  

діагностувати рівні розвитку учнів, особливості протікання і сформованості 

психічних процесів та різних видів діяльності; ураховувати результати 

діагностики в освітній діяльності, планувати її; створювати навчально-

розвивальне середовище в закладах освіти; забезпечувати всебічний 

гармонійний розвиток учня; організовувати освітній процес у різних закладах 

освіти; здійснювати професійну діяльність за певною, обраною 

спеціалізацією тощо [201, с. 4].  

Необхідно підкреслити, що педагогічна практика – це безпосередня 

педагогічна дійсність, практика і досвід навчання і виховання. Вона є і 

об’єктом педагогічної підготовки студента до професійної діяльності і 

водночас засобом пізнання освітнього процесу, тобто є практичною 

педагогічною діяльністю, під час якої пізнаються і перетворюються 

педагогічні явища [201, с. 5].  



 

 

47 

У період проходження студентами різних видів практик у початковій 

школі створюються належні умови для виявлення їхніх здібностей до 

соціально-педагогічної діяльності, спілкування з учителями й адміністрацією 

закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), що є ефективним засобом 

можливого працевлаштування після закінчення закладу вищої педагогічної 

освіти. Діяльність студентів у період педагогічної практики є аналогом 

професійної діяльності вчителя, вона організовується в реальних умовах 

роботи закладу освіти [60 с. 647].  

Не випадково Н. Кузьміна, О. Щербаков вважають, що педагогічна 

практика розкриває ставлення майбутніх учителів до професії і впливає на 

спрямованість їхньої особистості. Так, на думку вчених, педагогічна практика 

сприяє: формуванню у студентів психологічної готовності до педагогічної 

діяльності; розвитку їхніх педагогічних здібностей та нахилів; озброєнню 

необхідними педагогічними вміннями: тримати себе перед колективом учнів, 

орієнтуватися в евристичних ситуаціях, завойовувати авторитет, оволодівати 

увагою дітей, організаторськими вміннями; ознайомленню з особливостями 

праці вчителя, класного керівника та вимогами до педагогів [62, с. 131].  

Необхідно підкреслити, що кращі якості вчителя набуваються у процесі 

педагогічної практики, адже педагогічна практика акумулює життєвий і 

педагогічний досвід, правильні поняття і уявлення, спонукає до більш 

глибокого і творчого вивчення педагогічної теорії. Робота з дітьми сприяє 

вихованню самостійності та творчої активності, спрямовує самоосвіту і 

самовиховання, мотивує приймати самостійні рішення із розв’язання 

різноманітних педагогічних завдань, вимагає вияву сили волі, 

наполегливості, витримки, такту. У пошуках відповідей на запитання, що 

виникають, та шляхів розв’язання ситуацій, що складаються, майбутній 

учитель вимушений багато і наполегливо працювати над собою, 

розширювати свій загальний і професійний кругозір.  

Педагогічна практика є необхідним етапом у підготовці майбутнього 

вчителя до педагогічної діяльності. Під час її проходження майбутні фахівці 
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знайомляться з практичною педагогічною діяльністю, елементами науково-

дослідної роботи, що дозволяє їм оволодівати методами педагогічного 

дослідження (спостереження, бесіди з учнями та вчителями, анкетування, 

тестування, вивчення шкільної документації, дослідне навчання тощо), 

розвинути здатність до аналізу, узагальнення, формулювання висновків, 

рефлексії. Під час проходження педагогічної практики майбутні вчителі 

здійснюють педагогічну взаємодію з учителями-класоводами та учнями для 

досягнення поставленої мети, засвоюють прийоми і методи, що активізують 

пізнавальну діяльність учнів та розвивають їхній творчий потенціал. 

Організація педагогічної практики майбутніх учителів початкових 

класів спрямована на забезпечення безперервності та послідовності 

оволодіння майбутніми фахівцями педагогічною діяльністю відповідно до 

вимог рівня професійної підготовки. Педагогічна практика дозволяє 

майбутнім учителям цілеспрямовано здійснювати діагностичну діяльність, 

адаптуватися до ЗЗСО як до освітньої установи, зрозуміти суть і специфіку 

професії вчителя, розвивати організаторські вміння, форми педагогічного 

спілкування, формувати культурну і естетичну компетенцію майбутнього 

педагога, дбайливе і коректне ставлення до дітей, комунікативну культуру 

майбутнього вчителя, засвоювати прийоми спілкування під час проведення 

творчих заходів з учнями тощо.  

Отже, педагогічна практика – форма підготовки майбутнього вчителя 

до професійної діяльності, що спрямована на успішне оволодіння ним 

знаннями, практичними вміннями і навичками організації освітнього 

процесу, розвиток творчості, формування цінностей і якостей, важливих для 

здійснення педагогічної діяльності, освоєння ролі вчителя в умовах, 

наближених до реальних. Вона здійснюється на основі здобутих теоретичних 

знань і характеризується такими процесуальними ступенями: мета, завдання, 

зміст, методи, форми, досягнуті результати [127, с. 8].  

Головною метою педагогічної практики є створення умов для 

успішного оволодіння майбутніми учителями початкових класів 
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педагогічним досвідом, практичними вміннями і навичками організації та 

проведення освітньої роботи, освоєння ролі вчителя в умовах, наближених до 

реальних. Як слушно зазначає О. Абдулліна, «педагогічна практика часто 

розглядається як засіб набуття практичних умінь і навичок, оволодіння 

прийомами педагогічної роботи» [1, с. 112].  

Педагогічна практика є однією з найважливіших ланок у професійній 

підготовці вчителів. Вона розв’язує низку завдань, основним з яких є 

забезпечення подальшого формування в майбутніх фахівців любові та 

стійкого інтересу до педагогічної професії, педагогічної майстерності та 

практичного застосування професійних знань, умінь і навичок, набутих під 

час навчання у ЗВО. Саме під час проходження педагогічної практики 

виробляються основні якості, необхідні вчителю: творча уява, схильність до 

роботи з дітьми, спостережливість і терплячість, здатність до аналізу, 

систематизації та узагальнення, організаторські здібності, педагогічний такт  

тощо [49; 62]. Водночас, майстерність учителя формується у процесі реальної 

роботи в ЗЗСО [222]. 

Загальними завданнями педагогічної практики як обов’язкової 

складової професійної підготовки майбутнього вчителя є:  

 надбання та усвідомлення майбутніми вчителями досвіду 

педагогічної діяльності під час виконання основних функцій учителя; 

 навчити студентів творчо використовувати теоретичні знання й 

практичні вміння в педагогічній діяльності;  

 сприяти опануванню ними сучасними технологіями навчання, 

вихованню й соціальному розвитку школярів; 

 формувати потребу майбутніх учителів у систематичному 

професійному самовдосконаленні і творчому використанні теоретичних 

знань у практичній педагогічній діяльності; 

 виховання професійних якостей особистості майбутнього 

вчителя;  
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 залучення студентів до педагогічної діяльності, формування в 

них професійних умінь, необхідних для успішного здійснення освітньої 

роботи з учнями;  

 установлення зв’язків між теоретичними знаннями, отриманими 

при вивченні психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін та практикою; 

 ознайомлення із сучасним станом освітньої роботи в ЗЗСО, 

передовим досвідом, особливостями надання допомоги вчителям; вивчення 

вікових та індивідуальних особливостей школярів, специфіки освітньої 

діяльності з учнями різного віку;  

 вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності [127; 227].  

Водночас, основними завданнями педагогічної практики майбутніх 

учителів початкових класів є:  

 ознайомлення з основними напрямами та змістом педагогічної 

діяльності в початкових класах; аналіз навчальних програм і підручників із 

фахових методик початкової школи; планування власної навчально-виховної 

і методичної роботи на період практики;  

 опанування загальними прийомами роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку, специфікою використання індивідуального підходу у роботі з 

ними; формування умінь і навичок розв’язання типових соціально-

педагогічних ситуацій, які виникають у роботі з учнями (обдарованими, з 

особливостями психофізичного розвитку, дітьми «групи ризику» тощо);  

 розвиток умінь самостійно використовувати теоретико-методичні 

знання у практичній діяльності, аналізувати результати педагогічної 

діяльності, проектувати розвивальне освітнє середовище в початковій школі;  

 використання інноваційних педагогічних технологій у практичній 

діяльності, зокрема: інформаційно-комунікаційних, проектних, 

інтерактивних, естетотерапевтичних тощо;  

 виконання функцій класного керівника; участь у проведенні 

батьківських конференцій, лекторіїв, консультування батьків щодо 
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підвищення рівня їхньої педагогічної культури, діагностування рівня 

вихованості дитини; налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями 

початкових класів, їхніми батьками, колегами;  

 методична і науково-дослідницька діяльність: ведення щоденника 

практики та іншої документації; вивчення кращого досвіду роботи педагогів 

ЗЗСО; участь у засіданнях ради ЗЗСО, методичних об’єднаннях класних 

керівників і предметних комісій [154, с. 7-8].  

Аналіз наукових праць (Л. Ілійчук, Н. Козакова, Н. Матвєєва, 

С. Сливка, О. Цюняк, В. Шулдик Г. Шулдик) [81; 154; 236] засвідчив, що 

педагогічна практика має значний потенціал щодо професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. Так, вона забезпечує: оволодіння 

майбутніми вчителями сучасними технологіями навчання, виховання та 

розвитку учнів, методами й формами організації педагогічної взаємодії, 

навичками професійної майстерності; формування у студентів педагогічних 

умінь і навичок роботи з усіма групами школярів (зокрема, обдарованими 

учнями, дітьми з особливостями психофізичного розвитку тощо); виховання 

в майбутніх учителів потреби систематичного оновлення здобутих 

теоретичних знань та їх використання у шкільній практиці; формування у 

студентів прагнення до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення й 

самореалізації; стимулювання до саморефлексивної діяльності тощо.   

На думку А. Хуторського, «практика – це активне, діяльне освоєння і 

перетворення дійсності» [227]. Правильно організована практика, як уважає 

дослідник, повинна моделювати всі елементи діяльності вчителя. Серед них 

провідне місце займає дидактична діяльність: планування системи занять, 

розробка конспекту уроку, реалізація плану заняття залежно від наявних 

умов; ситуативне розв’язання освітніх завдань, рефлексивний аналіз 

освітньої діяльності; педагогічна рефлексія проведених занять 

тощо [227, с. 481].  

У системі професійної підготовки вчителя педагогічна практика 

виконує низку важливих функцій, зокрема: навчальну, розвивальну, виховну, 
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діагностичну, комунікативну, організаторську, прогностичну, 

попереджувально-профілактичну тощо [31, с. 15].  

Так, навчальна функція передбачає актуалізацію, поглиблення і 

застосування теоретичних знань, формування різноманітних педагогічних 

умінь і навичок.  

Прерогативою розвивальної функції є розвиток творчої і пізнавальної 

активності майбутніх педагогів, їхнього педагогічного мислення.  

Під час здійснення виховної функції формується світоглядна культура 

студентів, їхня соціальна активність, професійно значущі якості педагога.  

Зміст діагностичної функції полягає в перевірці рівня професійної 

спрямованості майбутніх учителів, ступеня їхньої професійної 

підготовленості і придатності до здійснення педагогічної діяльності.  

Комунікативна функція передбачає налагодження соціальної взаємодії 

особистості педагога з усіма учасниками освітнього процесу в мікросоціумі.  

Організаторська функція характеризує освітню діяльність з погляду 

соціального менеджменту, що полягає у структуруванні, плануванні, 

розподілі різних видів діяльності, координації роботи з різними соціальними 

інститутами; управління соціокультурним вихованням учня в умовах 

відкритої соціально-педагогічної системи, а також уміння студента 

організувати дитячий колектив.  

Прогностична функція означає передбачення майбутнім учителем 

результатів своєї діяльності.  

Попереджувально-профілактична функція має на меті запобігання 

асоціальним явищам і вчинкам, створення належних умов для формування 

соціально активної особистості [31, с. 16 – 20].  

В основу організації педагогічної практики майбутніх учителів 

початкових класів, як зазначає Г. Кіт [76, с. 4 – 5], беруться такі основні 

принципи: 
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 зв’язок педагогічної практики із життям, відповідність її змісту і 

форм проведення вимогам, які висуваються перед ЗВО і вчителем на 

сучасному етапі; 

 навчальний характер педагогічної практики від 2 до 5 – 6 курсу; 

 комплексний характер практики на всіх її етапах, який 

передбачає єдність навчальної і виховної роботи майбутніх фахівців; 

 органічний взаємозв’язок педагогічної практики із вивченням 

теоретичних курсів та позанавчальною діяльністю майбутніх учителів; 

 диференційований характер практики з урахуванням специфіки 

подвійної чи додаткової спеціальності та індивідуальних особливостей 

майбутніх фахівців; 

 наступність усіх видів практики, систематичність, послідовність і 

неперервність практики, поступове ускладнення її змісту, форм і методів 

організації, а також видів діяльності студентів від курсу до 

курсу [119, с. 109]. Окрім того, як зазначає Ю. Шереметьєва, наступність у 

змісті педагогічної практики розуміється як неперервний процес розгортання 

структурних компонентів змісту, поступовий перехід, рух від одного етапу 

практичної підготовки до іншого, поступове ускладнення навчальної 

інформації, послідовна зміна рівня вимог до глибини й обсягу засвоєння 

знань, умінь та навичок і їх практичного застосування. Кожен новий етап 

педагогічної практики повинен бути пов’язаний із попереднім, слугувати 

передумовою для подальшої практичної підготовки. Зв’язок і наступність 

етапів педагогічної практики сприяє поступовому нарощуванню складності й 

розвитку практичних здібностей майбутніх педагогів, що забезпечує 

цілісність, системність у формуванні знань, умінь і навичок у майбутніх 

фахівців [233, с. 15].  

Поділяємо думку І. Данилової [54], яка вважає, що педагогічна 

практика майбутніх учителів має включати в себе три ступеня.  

Перший ступінь (1-2-3 курси) – безперервна педагогічна практика, що 

має ознайомлювально-діагностичний характер. Майбутні вчителі 
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ознайомлюються з досвідом роботи ЗЗСО, надають допомогу класному 

керівнику в організації конкретних форм виховної роботи, відвідують уроки, 

проводять анкетування, допомагають учням, які відчувають труднощі в 

навчанні.   

Другий ступінь (4 курс) – педагогічна практика, що має дослідницький 

характер. Майбутні педагоги більше дізнаються про клас за допомогою 

спостереження, опитування та анкетування, визначають та аналізують 

особливості класного колективу та особистості кожного з учнів. Усі 

результати опитувань, анкет і спостережень обговорюються з класним 

керівником. 

Третій ступінь (5-6 курс) – педагогічна практика, що включає 

переважно навчально-предметну та наукову діяльність майбутнього вчителя. 

Майбутні фахівці проводять уроки та аналізують їх разом з учителем, 

допомагають в оформленні кабінету, розробляють дидактичний матеріал, 

проводять індивідуальні заняття з учнями, наукові дослідження. 

У свою чергу, Т. Шаріпова, також виходячи з принципу наступності, 

розділяє педагогічну практику на три «види практичної діяльності, що 

поскладнюються»: теоретичне навчання і організація практики студентів 

молодших курсів з школярами молодшого віку в позаурочний час у ЗЗСО 

(1 – 3 курси); річна педагогічна практика (1-3 курси); навчально-виховна 

практика в ЗЗСО (4 – 5 курси).  Кожен вид практики розділений на три етапи: 

підготовчий (теоретично-методична підготовка); основний (реалізація 

теоретичних і методичних знань);  завершальний (підведення підсумків на 

конференціях у ЗЗСО і на факультеті) [232, с. 35].  

Багато науковців (С. Бобраков, В. Бондар, О. Котiкова, М. Хайдеггер) 

[23; 27; 89; 220] уважають, що будь-яка практика є поєднанням трьох 

компонентів: перший – це сукупність інструментів, засобів, необхідних для 

розв’язання певних педагогічних завдань; другий – це соціокультурний 

простір, який обмежує діяльність, що виконується як єдність практичного 

завдання, інструментів і навичок людини; третій – це залучення до 
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практичної діяльності студента, який набуває в цьому просторі власної 

соціальної і суб’єктної ідентичності.  

Водночас О. Будник зауважує, що практична підготовка майбутніх 

учителів, а зокрема й учителів початкової ланки освіти, характеризується 

сукупністю взаємозалежних і взаємозумовлених складових: концептуальної, 

змістової, технологічної та діагностичної [154, с. 6].  

Відповідно до цих складових виокремлюють такі етапи практичної 

підготовки майбутніх учителів.  

Перший етап включає актуалізацію наявного досвіду студента та його 

збагачення в контексті психолого-педагогічної підготовки шляхом посилення 

її практичної зорієнтованості. Майбутній фахівець має змогу ознайомитися з 

професійно важливими ролями, прийняти їх як моделі поведінки в межах 

вибраного професійного фаху (навчально-ознайомлювальна практика 

студентів на першому курсі). Усвідомлення студентами професійної ролі 

вчителя початкових класів допомагає критично оцінити наявний рівень 

педагогічних домагань, спонукає до професійної рефлексії. На цьому етапі 

відбувається спостереження за діяльністю вчителя та учнів у реальних 

умовах ЗЗСО, міжособистісна комунікація професійного спрямування, тобто 

застосування набутого досвіду у процесі входження в педагогічну професію, 

формується психолого-педагогічна компетентність фахівця, що синтезує 

знання, уміння, навички, цінності, необхідні для виконання відповідних 

ролей.  

Другий етап передбачає проходження студентами педагогічної 

практики в початковій школі у процесі професійної підготовки на старших 

курсах. На цьому етапі відбувається відтворення засвоєних на попередньому 

етапі теоретичних знань і практичних умінь, тобто майбутній учитель 

набуває досвіду професійно-рольової діяльності. 

Третій етап – адаптація студентів до професійного середовища 

початкової школи, під час якої визначаються шляхи міжособистісної 
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комунікації з учнями, батьками, колегами, тобто формується полірольова 

професійна компетентність.  

На четвертому етапі здійснюється апробація професійної 

компетентності у процесі педагогічної практики, коли попередньо 

сформовані абстрактні концепції і моделі виховання особистості 

конкретизуються в умовах навчально-виховної практики в початковій школі. 

Майбутній фахівець має змогу закріпити навички і вміння в системі власного 

набутого професійного досвіду [154, с. 6 – 7].  

Отже, особливе місце у професійній діяльності майбутніх учителів 

початкових класів займає підготовка до педагогічної практики, під час якої 

створюються сприятливі можливості для поєднання теоретичних знань із 

практикою роботи ЗЗСО. У процесі такої підготовки майбутні вчителі 

готуються до сприймання уроку або позакласного заходу, до спостереження 

за особистістю або колективом. Побачене в ЗЗСО має стати міцним 

фундаментом для дальшого нагромадження знань, формування особистих 

переконань і спрямування. Тому надзвичайно важливо показати майбутнім 

учителям, як правильно побудувати урок та підготувати і провести 

позакласний захід [62, с. 133].  

Необхідно відзначити, що у процесі педагогічної діяльності нахили і 

здібності вчителя до неї набувають стійкості. Майбутні учителі початкових 

класів під час педагогічної практики в ЗЗСО повинні навчатися пояснювати 

педагогічні явища (поведінку дітей, засвоєння та незасвоєння знань тощо) та 

передбачити їх. На педагогічну практику в ЗЗСО майбутні вчителі повинні 

йти достатньо теоретично підготовленими [62, с. 136 – 137].  

Як слушно зазначає К. Ткаченко, практична підготовка майбутніх 

учителів початкових класів передбачає проходження різних видів 

педагогічної практики на кожному освітньо-кваліфікаційному 

рівні [210, с. 53].  

Так, система педагогічної практики майбутніх учителів початкових 

класів складається з таких її видів: 
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 навчальна практика; 

 навчальна-польова практика; 

 безперервна пропедевтична педагогічна практика в ЗЗСО; 

 організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку; 

 педагогічна практика у закладах загальної середньої та 

спеціалізованої освіти; 

 науково-педагогічна практика у ЗВО; 

 науково-дослідна практика [130, с. 4].  

Ця система передбачає поступове ускладнення навчальної і практичної 

діяльності від курсу до курсу залежно від цілей і завдань кожного етапу 

професійної підготовки, ступеня теоретичної забезпеченості і самостійності 

майбутніх учителів у процесі діяльності, рівня підготовки та індивідуальних 

особливостей студентів. 

Опираючись на дослідження К. Ткаченко [210], ми виокремили види 

педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів на різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнях вищої освіти: 

– освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший бакалавр» (1 – 

2 курси) – навчальна практика, навчальна польова практика, безперервна 

пропедевтична педагогічна практика в ЗЗСО; 

– освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (3 – 4 курси) –

навчальна практика, безперервна пропедевтична педагогічна практика в  

закладах освіти, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика у закладах 

загальної середньої та спеціалізованої освіти; 

– освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (5 – 6 курси) – 

педагогічна практика в закладах загальної середньої та спеціалізованої 

освіти, науково-педагогічна практика, науково-дослідна практика. 

Розглянемо кожен вид педагогічної практики майбутніх учителів 

початкових класів детальніше. 
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Навчальну практику майбутні учителі початкових класів проходять на 

1 – 4 курсах навчання. За своїм змістом цей вид практики сприяє 

поглибленому вивченню професійної діяльності педагога на основі засвоєних 

психолого-педагогічних дисциплін, фахової методики, вироблення умінь і 

навичок з виховної і навчальної роботи [222], детальному ознайомленню 

майбутніх учителів початкових класів з особливостями роботи початкової 

школи, більш глибокому засвоєнню ними особливостей психічного розвитку 

молодшого школяра, формуванню в майбутніх учителів професійно-

педагогічних умінь організації освітньої діяльності з учнями початкових 

класів [76, с. 6 – 8]. У процесі цієї практики створюються умови для 

органічного поєднання теоретичного навчання майбутніх фахівців з їх 

професійною діяльністю, що значною мірою підвищує рівень підготовки 

педагогічних кадрів. Навчальна практика має служити засобом виховання у 

майбутніх учителів інтересу і любові до обраної професії, формування в них 

відповідального ставлення до своєї професійної підготовки.  

Можливостями навчальної практики для професійного зростання є: 

 ознайомлення з теоретичною і практичною складовими 

здійснення освітнього процесу ЗЗСО; 

 закріплення і поглиблення психологічних та педагогічних знань 

на основі ознайомлення з сучасним станом організації освітнього процесу в 

ЗЗСО; 

 поглиблення зв’язку теоретичного навчання з практичною 

діяльністю та стимулювання до вивчення спеціальних та педагогічних 

дисциплін і вдосконалення педагогічних здібностей; 

 формування навичок організації та здійснення освітньої роботи в 

ЗЗСО з урахуванням вікових особливостей учнів; 

 формування інтересу до педагогічної діяльності [124].  

Навчальну польову практику майбутні вчителі початкових класів 

проходять на 1 курсі. Цей вид практики є однією із форм залучення 

майбутніх фахівців до вмотивованої пізнавальної діяльності, у якій 



 

 

59 

розвиваються їхні професійні знання, уміння й навички. Вона спрямована на 

стимулювання професійного самовиховання майбутніх учителів початкових 

класів, розвиток їхньої ініціативи, формування особистого стилю 

пізнавальної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і рівня 

підготовки особистості, що сприяє її професійному зростанню. Високий 

професіоналізм передбачає творчий пошук як критерій ділової зрілості, 

відповідальності, компетентності, самостійності, потреби в вдосконаленні й 

постійному оновленні знань, уміння застосовувати знання в різноманітних 

ситуаціях, цілеспрямованого прагнення до істини, самореалізації та 

самовдосконалення. 

Навчально-польова практика передбачає поєднання процесу вивчення 

природи із практичною діяльністю. Вона формує активне, свідоме ставлення 

особистості до навколишнього світу, перетворює здобуті у процесі навчання 

й наукового пошуку знання на переконання. Під час цієї практики майбутні 

вчителі оволодівають методикою наукового пізнання, формуються їхні 

дослідницькі вміння, навички самостійної пошукової роботи, що базується на 

наявному досвіді, знаннях, уявленнях і вміннях [162, с. 5 – 6].  

Зміст цього виду практики передбачає такі можливості для 

професійного зростання: 

 поглиблення знань і розширення кругозору, який отримали 

студенти при вивченні теоретичних курсів із різних навчальних дисциплін; 

 формування наукового світогляду, екологічних, патріотичних та 

естетичних почуттів, культури і навичок поведінки та діяльності у природі; 

 вироблення умінь і навичок проведення спостережень, аналізу, 

порівняння; 

 визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей об’єктів і явищ 

природи; 

 оволодіння прийомами і методами природоохоронної діяльності 

тощо [70].  
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Знання, отримані майбутніми вчителями під час зазначеного виду 

практики, сприяють формуванню наукового світогляду та готують основу 

для подальшого засвоєння природничого матеріалу. Навчально-польова 

практика має велике значення у професійній підготовці майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання дітей. 

Безперервна пропедевтична педагогічна практика майбутніх учителів 

початкових класів проводиться для студентів 1-4 курсів у ЗЗСО, школах-

інтернатах, групах подовженого дня тощо. Зміст цієї педагогічної практики 

полягає в тому, що вона відбувається паралельно із вивченням основних 

нормативних навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу і має 

характер психолого-педагогічного практикуму, що допомагає студентам 

співвідносити теоретичні знання про дитину і освітній процес із реальною 

шкільною дійсністю [217, с. 64].  

Із цього виду практики розпочинається початковий етап засвоєння 

основ педагогічної професії. Дана форма практичної підготовки орієнтується 

на вивчення організаційно-методичних і педагогічних засад освітнього 

процесу. Під час безперервної пропедевтичної педагогічної практики 

майбутні педагоги самостійно проводять окремі види занять з учнями, 

знайомляться з роботою вчителя зі спеціальності, беруть участь у навчально-

виховній та методичній роботі вчителів [153, с. 2].  

Безперервна пропедевтична педагогічна практика передбачає 

залучення майбутніх учителів початкових класів до виконання конкретних 

завдань класу, ЗЗСО, ознайомлення з діяльністю класного керівника, 

системою роботи закладу освіти (бази практики), вивчення окремих учнів і 

всього колективу класу, участь у поточній освітній діяльності класного 

керівника і вчителя-предметника [19].  

Цей вид практики також сприяє професійному зростанню майбутніх 

учителів початкових класів, оскільки спрямовується на: 
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 формування у майбутніх учителів стійких інтересів до 

педагогічної професії, переконання необхідності набуття професійних знань і 

досконалого володіння ними; 

 забезпечення умов для професійної адаптації майбутніх учителів 

до активної діяльності у шкільних колективах; 

 поглиблення й закріплення знань із психолого-педагогічних та 

фахових дисциплін, оволодіння засобами й методами застосування їх при 

розв’язанні педагогічних завдань;  

 залучення майбутніх учителів до безпосередньої практичної 

діяльності, формування в них професійних умінь і навичок, необхідних для 

успішного здійснення освітньої діяльності й оволодіння конкретними 

методами виховання і навчання; 

 ознайомлення майбутніх учителів з діяльністю сучасних ЗЗСО;  

 формування у майбутніх учителів творчого підходу до 

педагогічної діяльності, набуття ними професійно значущих умінь проводити 

наукові дослідження із застосуванням ефективних методик і методів 

педагогічних досліджень, аналізувати на наукових засадах результати 

практичної педагогічної діяльності вчителів, колег-практикантів та власної 

діяльності; 

 оволодіння навичками спілкуватися із вихованцями, їхніми 

батьками та педагогами;  

 ознайомлення з особливостями та напрямами управління 

закладами освіти; вивчення досвіду здійснення успішної освітньої діяльності 

в різних ЗЗСО в Україні; 

 формування у майбутніх учителів самостійності і особистої 

відповідальності за ефективність підготовки та реалізації різних видів і форм 

освітньої роботи з вихованцями (уроки, лекції, семінарські, лабораторно-

практичні заняття, позакласні виховні заходи); 
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 сприяння розвитку і закріпленню психолого-педагогічних 

якостей та умінь, що є передумовою формування професіоналізму і 

педагогічної майстерності майбутніх учителів [19].  

У процесі цієї практики майбутні вчителі початкових класів мають 

змогу систематично контактувати з учнями та їхніми батьками, оскільки 

повністю виконують функції вчителя початкової школи, беруть участь у 

роботі методичних об’єднань учителів, батьківських зборах, мають 

можливість використовувати соціально-виховні технології в роботі зі 

школярами та їхніми батьками [154, с. 25].  

Організаційно-виховна педагогічна практика є самостійною роботою 

майбутніх учителів початкових класів 3 курсу (в 6 семестрі) з дітьми в 

умовах літніх канікул у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Цей 

вид педагогічної практики має свій зміст, що складається з двох компонентів: 

організація роботи зі створення, згуртування і розвитку тимчасового 

дитячого колективу; здійснення виховної роботи в дитячих колективах із 

короткочасним, автономним і збірним характером [217, с. 65].  

Організаційно-виховна педагогічна практика в оздоровчих таборах не 

лише завершує практичне засвоєння студентами форм і методів виховної 

роботи, але і створює умови для активного вправляння в реалізації різних 

видів і форм виховної діяльності [76, с. 13].  

Під час практики в дитячому оздоровчому закладі майбутні вчителі 

несуть повну відповідальність за життя та здоров’я вихованців, їхній 

соціокультурний розвиток і створення умов для належного відпочинку. Тому 

вже у процесі вступного інструктажу майбутні фахівці отримують чіткі 

рекомендації стосовно організації різновекторної соціально-виховної роботи 

з дітьми та цілодобової відповідальності за їхній відпочинок [154, с. 22].  

Практика в оздоровчих таборах вимагає від майбутніх фахівців 

глибоких і всебічних знань щодо вікових та індивідуальних особливостей 

дітей, рівня їх вихованості, інтересів, прагнень, потреб. Саме у процесі цієї 

практики у студентів формуються вміння творчо застосовувати педагогічну 
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теорію, здійснювати багатоваріантне планування своєї роботи і діяльності 

дитячого колективу. 

Самостійна робота під час організаційно-виховної педагогічної 

практики виступає важливим етапом становлення майбутнього педагога, 

адже розвиває у студентів почуття відповідальності за доручену справу, 

зміцнює любов до педагогічної професії, сприяє формуванню таких якостей, 

як почуття обов’язку, вимогливість до себе, наполегливість. Табірне літо 

зближує майбутніх учителів з дітьми, допомагає глибше зрозуміти їхні вікові 

особливості та індивідуальні якості [76, с. 13].  

Організаційно-виховна педагогічна практика володіє такими 

можливостями щодо професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів:  

 вивчення й аналіз змісту соціально-педагогічної діяльності в 

умовах літнього оздоровчого закладу відповідно до виокремлених напрямів;  

 проектування соціально-виховної діяльності в аспекті 

діагностування й розв’язання проблем конкретної дитини чи групи дітей;  

 опанування технологіями індивідуальної та групової соціально-

педагогічної діяльності з вихованцями в умовах оздоровчого закладу;  

 розвиток творчої обдарованості вихованців у процесі анімаційної 

діяльності в оздоровчому закладі;  

 організація соціально значущої діяльності в дитячому соціумі, 

педагогічне управління й коректування соціокультурного розвитку дітей; 

 профілактика виявів девіантної поведінки дітей у соціально-

виховному середовищі оздоровчого закладу;  

 визначення змісту соціально-педагогічної діяльності стосовно 

підвищення рівня соціальної адаптації дитини (групи дітей), профілактику 

явищ дезадаптації (соціальної, педагогічної, психологічної) [154, с. 22 – 23].  

Педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти та 

закладах спеціалізованої освіти майбутні учителі початкових класів 

проходять на 3-4 курсах та під час навчання в магістратурі. Зміст цієї 
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практики полягає у вдосконаленні всієї системи методичної підготовки, 

розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів, вихованні в 

них активності під час набуття професійних умінь та навичок [155].  

У процесі цієї практики майбутні вчителі початкових класів не лише 

глибоко ознайомлюються із завданнями освітньої діяльності в початковій 

школі, але й безпосередньо беруть активну участь у їх розв’язанні. Цей вид 

практики починається з організації спостережень майбутніх фахівців за 

уроками, позаурочними заняттями, виховними заходами. Під час 

педагогічної практики в майбутніх педагогів формуються вміння аналізувати 

освітній процес, його результати, ефективність застосованих педагогічних 

засобів, методів і прийомів, навчальні плани, програми, посібники, плани 

виховної роботи, обладнання навчальних кабінетів, конкретні педагогічні 

ситуації [76, с. 15].  

Педагогічна практика в закладах загальної середньої та спеціалізованої 

освіти створює сприятливі умови для реалізації майбутніми вчителями 

основних видів освітньої діяльності в початковій школі, залучення дітей до 

процесу розв’язання поставлених завдань, формує у майбутніх учителів 

здатність до ділового і вільного спілкування з молодшими школярами, тобто 

розвиває їхні організаторські і комунікативні здібності [76, с. 16].  

Можливостями цього виду практики щодо професійного зростання 

майбутніх педагогів є: 

 поглиблення та закріплення теоретичних знань, які майбутні 

вчителі отримали в ЗВО, та використання цих знань в реальній освітній 

діяльності з учнями;  

 формування в майбутніх учителів початкових класів уміння 

спостерігати та аналізувати освітню роботу, що здійснюється в закладах 

освіти;  

 підготовка майбутніх учителів до проведення уроків із 

застосуванням методів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність 

учнів;  
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 розвиток та зміцнення в майбутніх учителів любові до 

педагогічної професії, заохочення потягу до вивчення передового 

педагогічно цінного досвіду та вдосконалення власних педагогічних 

здібностей [155].  

Науково-педагогічну практику майбутні учителі початкових класів 

проходять під час навчання в магістратурі на 5 курсі. Зміст цієї практики 

полягає в забезпеченні поєднання теоретичної підготовки магістрантів з 

їхньою практичною діяльністю в умовах ЗВО, формуванні вмінь 

організовувати освітній процес у вищій школі та застосуванні отриманих 

знань на практиці [46].  

Науково-педагогічна практика передбачає поглиблення знань 

майбутніх фахівців з основ педагогічних наук, розширення їхнього 

педагогічного світогляду, поєднання процесу формування умінь і навичок 

гностичної, конструктивної, організаторської та комунікативної діяльності 

педагогів з магістерською підготовкою. Оскільки сфера професійної 

реалізації випускників магістратури різнопланова, то і зміст практики 

охоплює різні аспекти освітньої діяльності, як-то: організація і методика 

вузівського викладання в ЗВО, специфіка діяльності науково-дослідницьких 

установ, освітньо-управлінських структур і структур підвищення 

кваліфікації, методична та адміністративна діяльність у рамках ЗЗСО тощо. 

Важливим моментом стосовно реалізації науково-педагогічної практики у 

професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів є осмислення 

ними перебігу і результатів практики, їх аналіз і узагальнення [76, с. 17 – 19].  

Цей вид практики сприяє професійному зростанню майбутніх 

педагогів, адже передбачає: 

 розширення і поглиблення теоретичних знань із психолого-

педагогічних та спеціальних навчальних дисциплін, застосування їх у 

розв’язанні конкретних педагогічних завдань у процесі педагогічної 

практики; 
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 формування в майбутніх учителів методичних та психолого-

педагогічних умінь викладання навчальних дисциплін у вищій школи; 

 розвиток умінь використовувати основні форми організації 

навчання у вищій школі, сучасні технології і методики навчання; 

 формування вмінь педагогічного і професійного спілкування зі 

студентами; 

 виховання в майбутніх учителів значущих морально-етичних 

якостей викладача вищої школи, вироблення індивідуального творчого 

стилю педагогічної діяльності, формування досвіду викладацької роботи та 

потреби в самоосвіті [46].  

Науково-дослідну практику майбутні вчителі початкових класів 

проходять під час навчання в магістратурі на 6 курсі. Її зміст полягає у  

поглибленні професійної підготовки, закріпленні набутих у магістратурі 

навичок науково-дослідної роботи та проведенні науково-педагогічного 

дослідження [167].  

Метою науково-дослідної практики є набуття майбутнім педагогом 

професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної 

діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних 

майбутніми вчителями під час навчання, набуття і вдосконалення 

практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у 

майбутніх педагогів здатності компетентного прийняття рішень у різних 

педагогічних ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами 

науково-дослідної діяльності [183, с. 4]. 

Проходження науково-дослідної практики стимулює майбутніх 

учителів початкових класів провести педагогічне дослідження на базі ЗВО, 

зібрати матеріали для написання дипломної роботи, забезпечує поглиблення і 

розширення теоретичних знань, практичних умінь, удосконалення навичок 

самостійної роботи студентів, творчої діяльності і проведення наукових 

досліджень, включає вивчення, систематизацію та узагальнення передового 
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педагогічного досвіду, літературне оформлення результатів виконаної роботи 

[167].  

Науково-дослідна практика володіє такими можливостями для 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів, як: 

 виховання в майбутнього учителя початкових класів творчого 

підходу до методичної роботи, наукової праці, формування потреби в 

підвищенні своєї кваліфікації; 

 розвиток професійних якостей викладача-дослідника – уміння 

проводити педагогічний експеримент з використанням останніх досліджень у 

певній галузі науки, чітко, доступно, логічно, послідовно провести аналіз 

дослідження; 

 формування вмінь критично оцінювати результати дослідження, 

робити на їх основі висновки щодо вдосконалення методик організації 

викладацької роботи [167]. Основними критеріями оцінювання педагогічної 

практики, згідно з Концепцією «Нової української школи», виступають: 

ступінь сформованості професійно-педагогічних умінь у кожного 

майбутнього фахівця; рівень теоретичного осмислення власної практичної 

діяльності, її мети, завдань, змісту і методів реалізації;  рівень професійної 

спрямованості інтересів майбутніх вчителів, ставлення до дітей;  рівень 

професійної культури; здатність до рефлексії тощо [142].  

Отже, в умовах постійної педагогічної взаємодії з учнями, їхніми 

батьками, учителями, адміністрацією ЗЗСО та іншими працівниками 

майбутні фахівці мають нагоду для вивчення, аналізу й рефлексії досвіду 

соціально-педагогічної діяльності в початкових класах, осмислення потреби 

у професійному самовдосконаленні й розвитку власних творчих ресурсів, що 

розширює можливості педагогічної практики для власного професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів.  

Під час проходження різних видів практики в майбутніх фахівців 

відбувається актуалізація, застосування та поглиблення теоретичних знань, 

формування практичних умінь і здібностей до педагогічної діяльності. 
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Педагогічна практика дійсно сприяє професійному зростанню майбутніх 

фахівців, розвиває педагогічні здібності, педагогічне мислення, стає 

мотивацією до педагогічної діяльності та перевіряє рівень особистісних та 

професійних якостей майбутнього вчителя початкових класів, професійної 

придатності та підготовленості до педагогічної діяльності. 

Для того, щоб педагогічна практика повною мірою сприяла процесу 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів, її види 

повинні постійно модернізуватися з урахуванням потреб суспільства, 

позитивних результатів і недоліків. У цьому випадку практична діяльність 

майбутніх учителів сприятиме досягненню основної мети – професійному 

зростанню майбутніх учителів початкових класів, які вільно володіють своєю 

професією, здатні до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готових 

до соціальної і професійної мобільності. 

 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов професійного 

зростання майбутнього вчителя початкових класів у процесі 

педагогічної практики 

 

Процес професійного зростання майбутнього вчителя початкових 

класів стає більш ефективним, якщо створюються й реалізуються певні 

педагогічні умови, які забезпечують таку організацію освітньої діяльності та 

педагогічної практики студентів, що сприяє формуванню бажання й 

готовності майбутніх фахівців до сумлінного виконання в майбутньому їхніх 

професійних обов’язків, розвитку професійної компетентності і важливих 

особистісних якостей, здатності до самоосвітньої діяльності тощо. Слід 

відзначити, що професійне зростання є результатом комплексного 

цілеспрямованого впливу на особистість майбутнього вчителя початкових 

класів протягом тривалого часу завдяки різноманітним формам, методам, 
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прийомам, засобам організації діяльності та іншим чинникам, уся сукупність 

яких створює необхідні педагогічні умови. 

У науковій літературі вченими розкриваються різні умови, що певним 

чином сприяють процесу професійного зростання майбутніх фахівців. Так, 

наукові дослідження Н. Волкової, В. Гриньової, С. Єлканова, В. Сластьоніна 

[39; 51; 59; 190] присвячені умовам всебічного розвитку особистості 

майбутнього вчителя, формування його професіоналізму та професійної 

культури. Дослідження З. Кокаревої, М. Ружникова [82; 180] розкривають 

умови розвитку професійних цінностей майбутнього педагога.  

Слід відзначити, що довідкова література трактує суть поняття «умови» 

по-різному. У тлумачному словнику української мови термін «умови» 

визначається як необхідні обставини, що уможливлюють здійснення й 

утворення чого-небудь або ж сприяють чомусь [143, с. 632].  

Філософський енциклопедичний словник розкриває поняття «умови» 

як зовнішні обставини, що детермінують виникнення якогось явища, 

результат цілеспрямованої діяльності [215; 216].  

Педагогіка найчастіше досліджує поняття «педагогічні умови». Так, 

О. Назарова розглядає «педагогічні умови» як сукупність певних об’єктивних 

можливостей, змісту, форм, методів, прийомів та матеріально-просторового 

середовища, що націлені на розв’язання дослідницьких завдань [126].  

У роботах Ю. Бабанського поняття «педагогічні умови» визначено як 

відповідні педагогічні обставини, що сприяють (або навпаки – протидіють) 

виявам педагогічних закономірностей, обумовлених дією певних 

факторів [13]  

За А. Найном, педагогічні умови є сукупністю певних об’єктивних 

можливостей змісту, форм, прийомів і методів підвищення ефективності 

освітнього процесу та матеріально-просторового середовища, котрі 

забезпечують ефективне розв’язання висунених і проектованих у 

дослідженні завдань [128, с. 146].  
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У наукових здобутках І. Аксаріної зазначено, що педагогічні умови –  

обставини, які свідомо створюються в освітньому процесі і повинні 

забезпечувати найбільш ефективне протікання цього процесу [3, с. 12].  

Як сукупність взаємопов’язаних обставин, необхідних для 

забезпечення цілеспрямованого виховного й освітнього процесу, визначає 

поняття «педагогічні умови» Є. Ганін [44]  

На думку А. Багдуєвої, педагогічні умови – обставини процесу 

виховання і навчання, котрі є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання та застосування певних елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчання з метою досягнення дидактичних 

цілей [16, с. 12].  

Проаналізувавши різноманітні тлумачення і визначення вчених, можемо 

зробити висновок про те, що педагогічні умови – свідомо створені обставини 

для підвищення ефективності освітнього процесу за допомогою певних 

методів та прийомів, які стимулюють індивідуальну активність майбутнього 

вчителя, розвиток особистісних мотивів удосконалення. Вони охоплюють як 

зміст та специфіку організації педагогічної діяльності, міжособистісних 

відносин, взаємодії закладу освіти з навколишнім середовищем, так і 

особистісні характеристики майбутніх фахівців, які детермінують успішність 

протікання освітнього процесу, а також безпосередні обставини реалізації 

процесу професійного зростання майбутніх педагогів [208] і забезпечують 

високу результативність освітнього процесу. 

Заклад вищої освіти є відповідальним за засвоєння студентами 

потрібного обсягу знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, тобто за 

готовність особистості до професійної діяльності, її професійне зростання. 

Окрім того, у реальній практичній освітній діяльності сам фахівець також 

відповідальний за засвоєння ним важливих професійних компетенцій і 

виступає джерелом власної активності – мотивів, інтересів, цінностей тощо. 
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У процесі наукового пошуку нами були виокремлені педагогічні умови, 

що сприятимуть професійному зростанню майбутніх учителів початкових 

класів у процесі педагогічної практики.  

Першою умовою виділяємо: 

 стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики. 

Проблему мотивації та професійного зростання майбутніх учителів 

досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці, зокрема: В. Асєєв, В. Вілюнас, 

В. Врум, І. Зимня, Д. Леонтьєв, А. Маркова Н. Нємова, К. Платонов, 

О. Прокопова, Н. Сєдова, Л. Сущенко, Т. Шестакова [11; 36; 41; 65; 100; 141; 

159; 170; 186; 207; 234] тощо. Зазначимо, що вчені споріднюють такі поняття 

як «мотив», «мотивація» і «стимулювання» в контексті професійного 

зростання майбутнього вчителя. 

Мотив – те, що спонукає певні дії людини. Мотив має «персональний» 

характер, знаходиться «всередині» людини, залежить від безлічі внутрішніх і 

зовнішніх факторів. Мотив не лише спонукає індивіда до дії, але й визначає, 

що треба зробити і як саме буде здійснюватися та чи інша дія.  

За визначенням Д. Леонтьєва, мотив – предмет, уключений у систему 

реалізації відносин суб’єкт-світ як предмет потреби, що набуває в цій системі 

властивості спонукати і спрямовувати діяльність суб’єкта. Ця властивість 

обумовлена сукупним змістом предмету, тобто включенням до системи 

смислових зв’язків, що породжуються дійсними потребами суб’єкта [100].  

Погоджуємося з думкою Н. Сєдової, яка відзначає виключну роль 

пізнавальних мотивів у процесі професійної підготовки фахівців, оскільки 

вони спонукають майбутніх учителів до безпосереднього виконання всіх 

завдань практики, що, у свою чергу, сприяє їхньому професійному 

зростанню [186, с. 158]. Але для формування позитивної мотивації майбутніх 

учителів до професійної діяльності необхідно в період навчання у ЗВО 

свідомо готувати себе до майбутньої професії, ознайомлюючись із 
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особливостями своєї професійної діяльності під час педагогічної практики 

[186 с. 162].  

А. Маркова у своєму дослідженні [111, с. 45] виділяє чотири основні 

групи мотивів, що спрямовані на такі сфери, як професійна діяльність, 

професійне спілкування та особистість професіонала, а отже, можуть 

свідчити про рівень професійного зростання, зокрема:  

1) мотиви розуміння призначення професії;  

2) мотиви здійснення професійної діяльності, які націлені як на процес, 

так і на результат здійснюваної професійної діяльності;  

3) мотиви професійного спілкування (соціальної співпраці у професії, 

престижу професії в суспільстві, міжособистісного спілкування у професії);  

4) мотиви вираження особистості у професійній діяльності (мотиви 

розвитку та самореалізації, мотиви розвитку індивідуальності). 

Мотивація – вплив на людину певними мотивами, результатом якого 

виступає спонукання до певних дій.  

На думку І. Зимньої, мотивація є механізмом, який викликає 

цілеспрямовану активність фізіологічного та психологічного плану і керує 

поведінкою людини [65].  

У свою чергу, В. Вілюнас зазначає, що мотивація – сукупна система 

процесів, які відповідають за діяльність і спонукання [36, с. 15].  

Погоджуємося з думкою К. Платонова, який вважає, що мотивація як 

явище психічне є сукупністю мотивів [159, c. 57]  

Аналіз наукових праць учених дав можливість дійти висновку, що 

мотивація як сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил спонукає 

людину до діяльності, установлює межі й форми діяльності і додає цій 

діяльності спрямованість, що орієнтована на досягнення поставлених цілей. 

В. Асєєв зауважує, що позитивна мотивація у людини викликає 

спонукання до безпосередньої реалізації потреби. Проте негативна 

мотивація, навпаки, діє як самозаборона, що гальмує спонукання до 

реалізації потреби [11, с. 24 – 26]  

http://znaimo.com.ua/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%96%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%81%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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У дослідженні О. Леонтьєва [100, c. 152] визначено, що за способами 

мотивація буває: 

 нормативна (спонукання людини до певного типу поведінки 

через ідейно-психологічний вплив); 

 примусова (заснована на застосування влади і загрози); 

 стимулювальна (непрямий вплив на особистість, а вплив на 

зовнішні обставини).  

Ми погоджуємося з думкою А. Гиро, що розглядає мотиваційну 

готовність як одне з основних новоутворень професіоналізації ЗВО, яке 

свідчить про інтегрованість професійно-значущих цінностей, якостей та 

навчально-професійної діяльності в системі смисло-життєвих орієнтацій 

особистості майбутнього фахівця, його осмислене бажання працювати за 

обраною спеціальністю, наявність чітких професійних цілей і позитивних 

очікувань стосовно професійної самореалізації [47, с. 12]. 

Щодо поняття «стимул», під ним у психолого-педагогічній літературі 

розуміється «вплив, який обумовлює динаміку психічних станів індивіда, що 

позначається як реакція та відноситься до неї як причина до наслідку; 

пробудження, ефект якого опосередкований психікою людини, її поглядами, 

почуттями, настроями, інтересами, прагненнями тощо» [122, с. 385]. 

Існують дві основні групи стимулів, що спонукають до професійного 

зростання: комплексні й вибіркові. Перші впливають на цілісний процес 

професійного зростання як складові професійної спрямованості (інтерес до 

науки, професії, предмета, процесу викладання). Воднораз, у процесі 

професійного зростання на різних його етапах той чи інший стимул може 

стати провідним. Таку групу стимулів назвали вибіркові. До них відносяться 

ті, що пов’язані з аналізом та оцінкою майбутнього вчителя своєї праці, його 

статусом у колективі, перспективами професійного зростання. Унаслідок 

роботи над собою ці стимули можуть вступати у взаємозв’язки, доповнювати 

один одного. Із збагаченням мотивації відбуваються зміни й у процесі 

стимуляції, якщо він організований з урахуванням індивідуальних 
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можливостей та особливостей майбутнього вчителя початкових класів [88, с. 

46].  

Комплексні стимули визначають ефективність всього процесу 

професійного зростання і становлять групу комплексних мотивів. Вибіркові 

стимули впливають на окремі мотиви; вони можуть стати провідними на 

тому чи іншому етапі професійного зростання, якщо на них діють відповідні 

стимули. 

Спостереження та дослідження (А. Маркова, Т. Матіс, А. Орлов) [110] 

дозволяють виділити чотири основні групи факторів, що мотивують 

студентів до навчання і професійного зростання, зокрема: 

1. Функціональні фактори (забезпеченість процесу навчання всіма 

необхідними засобами; умови навчання; чіткість розподілу функцій між 

студентами, режим навчання та дозвілля; функціональна визначеність 

структури роботи кожного учасника, чіткість його прав, обов’язків та 

відповідальності; ставлення викладачів до різних проблем і питань 

організації навчальної діяльності студентів тощо). 

2. Економічні фактори (система оплати навчання та праці; премії, 

надбавки; своєчасність отримання грошового заохочення тощо). 

3. Управлінські фактори (методи і стиль управління колективом; 

згуртованість викладацького складу; ставлення викладачів до студентів; 

послідовність у здійсненні впливу та оцінці студентів; дистанція й етика 

взаємодії між викладачами та студентами тощо). 

4. Психологічні фактори (ступінь психолого-емоційної сумісності 

учасників освітнього процесу; характеристика стилю міжособистісних 

взаємин між студентами; рівень згуртованості, стан взаємодії між 

підрозділами; рівень конфліктності; групова точка зору, традиції та норми 

поведінки; орієнтація на спільні завдання діяльності, характер сприйняття й 

оцінки студентами один одного тощо). На думку П. Жане до поведінкової 

структури індивіда входить не лише його активність, що спостерігається 
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зовні, але й внутрішнє психічне зростання, яке стає невід’ємною частиною 

поведінки особистості, його регулюючою ланкою [110, с. 84]  

Стимулювання є засобом для здійснення мотивації. Професійне 

самовдосконалення передбачає розширення знань, умінь і навичок людини за 

своєю спеціальністю. І відповідно, мотивація професійного вдосконалення 

педагога – процес його спонукання до активної педагогічної діяльності, 

спрямованої на отримання нового якісного результату і сфокусованої на 

досягненні особистої мети у професії [164].  

Стимулювання мотивації до професійного зростання потребує аналізу 

фактичної поведінки майбутнього вчителя початкових класів (вивчення та 

врахування його потреб і дій, умов праці тощо). І чим конкретніше й 

наочніше виражений стимул, чим очевиднішою є можливість реалізації 

потреб суб’єкта, тим більш інтенсивну діяльність можна очікувати від 

майбутнього фахівця. Цей підхід дозволяє розрізняти стимули професійного 

зростання не тільки за змістом, а й за глибиною впливу на творчу активність 

майбутнього вчителя початкових класів, оскільки наявність і дія основних 

потреб людини є постійними й об’єктивними. 

Необхідно підкреслити, що процес професійного зростання 

неможливий без мотивації майбутніх фахівців. З огляду на це доцільно 

розглянути систему мотивації і стимулювання педагогів до професійного 

зростання і самовдосконалення педагогів, запропоновану Н. Нємовою [141, 

с. 141] (див. табл. 1.1). 

Отже, для формування стійкої позитивної мотивації майбутніх учителів 

початкових класів стимулювання має бути комплексним, диференційованим, 

гнучким і оперативним. Із метою підвищення ефективності дії стимулів 

необхідно дотримуватися принципу доступності, відчутності та поступовості. 

Пріоритетним напрямком професійної підготовки майбутніх фахівців, 

на думку вчених (О. Дубасенюк, О. Антонова, С. Вітвицька, Н. Сидорчук, 

О. Спірін, Н. Якса) [171], є побудова освітнього процесу таким чином, щоб 

забезпечити послідовне розгортання кожним студентом своєї індивідуальної 
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траєкторії професійного зростання. О. Дубасенюк виділяє такі кроки в цьому 

процесі: 1 крок – формування професійних ціннісних орієнтацій, пошук 

свого місця в майбутній професії; 2 крок – формування основ професійного 

мислення, що орієнтує на суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагогів і учнів у 

майбутній професії; 3 крок – розвиток педагогічної рефлексії, готовність до 

розв’язання професійно-педагогічних завдань на конструктивному 

рівні [171, с. 176].  

Таблиця 1.1 

Система мотивації і стимулювання до професійного зростання і 

самовдосконалення педагогів 

Мотиви до професійного 

зростання і 

самовдосконалення 

педагогів 

Стимули, які можна використовувати для 

професійного зростання і 

самовдосконалення педагогів 

Мотив самостійності, 

реалізація себе у 

професійній діяльності як 

творчої особистості. 

 підвищення самостійності, можливість 

працювати з цікавими програмами, 

обирати клас, установлювати бажаний і 

зручний графік роботи (розклад); 

 допомога в розробці, затвердженні та 

поширенні авторської програми. 

Мотив особистісного 

зростання, набуття нової 

інформації. 

 

 

 

 направлення на стажування або 

престижні курси; 

 надання часу на методичну роботу 

(робота вдома); 

 оплата науково-методичної літератури; 

 сприяння в перепідготовці за потрібною 

спеціальністю. 

Мотив самоствердження,  

досягнення соціального 

успіху. 

 

 надання можливості поширення досвіду 

роботи через проблемні конференції, 

педагогічні читання, семінари; 

 організація узагальнення досвіду, 

сприяння в підготовці власних 

публікацій та посібників у пресі; 

 представництво від закладу освіти на 

різних заходах.  

 

Спонуканню до професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів, формуванню їхньої потреби самозмінюватися, 
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переведенню зовнішніх стимулів у внутрішні мотиви сприяє впровадження 

різних видів педагогічної практики, що виступає елементом дуальної освіти, 

перехід від навчальної до професійної діяльності в межах реального 

освітнього процесу в закладах освіти. Це спонукає майбутніх учителів до 

використання здобутих знань, умінь і навичок у реальному освітньому 

процесі, аналізу наявного рівня професійної компетентності, виявлення 

творчих здібностей і професійно значущих якостей. Педагогічна практика 

забезпечує теоретичну основу для практичного пізнання закономірностей і 

принципів професійної діяльності педагога, оволодіння професійно-

особистісними якостями та засобами організації освітнього процесу.  

Педагогічна практика спрямовується на забезпечення різнобічного 

розвитку особистості, підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців, вироблення вмінь і навичок професійної діяльності, усвідомлення 

важливості оволодіння навичками неперервної освіти тощо. Педагогічна 

практика дає можливість студентам перевірити власну готовність виконувати 

функціональні обов’язки, сформований рівень професійної компетентності та 

важливих професійних якостей, визначити труднощі практичної роботи та 

шляхи професійного самовдосконалення. Студенти під час педагогічної 

практики виконують обов’язки реального вчителя, що мотивує їх сумлінно 

ставитися до навчання в ЗВО та професійного самовдосконалення.  

Окрім того, велике значення має всебічне сприяння професійному 

зростанню майбутніх учителів (моральне заохочення, матеріальне 

стимулювання, надання можливостей стажування, організація 

безпосереднього професійно-педагогічного спілкування тощо) з урахуванням 

особистісних потреб студента, його якостей і здібностей. 

Отже, стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики передбачає розвиток 

спрямованості майбутніх учителів початкових класів на організацію процесу 

власного професійного самовдосконалення, систематизацію та узагальнення 

професійно значущих знань й уявлень про педагогічну професію та 
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особливості здійснення освітнього процесу (сформована система знань як 

когнітивна основа освітньої діяльності перетворюється на переконання і стає 

керівництвом до усвідомлених практичних дій майбутнього педагога). 

Забезпечення відповідної професійної мотивації студентів сприяє 

формуванню їхнього ціннісного ставлення до обраної професії, власної 

соціальної місії, відповідальному ставленню до професійного зростання та 

виконання професійних обов’язків, а також соціально-професійному 

самовизначенню особистості.    

Другою умовою виділяємо: 

– науково-педагогічний супровід професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для 

розкриття їхнього професійного потенціалу. 

Проблема науково-педагогічного супроводу педагогічної практики 

знайшла відображення в наукових здобутках таких дослідників, як: 

О. Антонова, С. Довбенко, О. Дубасенюк, А. Іванченко, С. Крутієнко, 

А. Масалімова, Л. Почебут, Л. Прокопів, А. Сбруєва, О. Сидорук, Є. Фомін 

та ін. [92; 117; 156; 219].  

Зазначимо, що деякі науковці (О. Антонова, Є. Фомін) ототожнюють 

поняття наставництва та науково-педагогічного супроводу педагогічної 

практики. Так, Є. Фомін визначає, що ці поняття позначають особистісно 

орієнтований соціально-педагогічний процес, спрямований на 

інтенсифікацію адаптації молодих фахівців на робочому місці, створення 

соціально-педагогічних умов наступності сформованих багаторічною 

практикою корпоративних компетенцій і культури, галузевих цінностей і 

колективних досягнень підприємства [171; 219].  

У дослідженні А. Масалімової зазначено, що «наставництво є одною з 

форм навчання на робочому місці, яка спрямована на розвиток професійних і 

загальнокультурних компетенцій молодого працівника» [115, с. 105], при 

цьому наставницька діяльність, на думку дослідниці, – «вид діяльності, 

націлений на формування і розвиток професійних компетенцій молодих 
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працівників для подолання інформаційних і ціннісних бар’єрів у професійній 

діяльності та їх соціально-професійну адаптацію, а також розкриття 

професійного потенціалу молодих фахівців із метою визначення та 

супроводу траєкторій їх індивідуального професійного розвитку» [115, 

с. 105].  

За визначенням Л. Почебут, науково-педагогічний супровід –

специфічна непрофесійна педагогічна діяльність, метою якої є навчальний і 

виховний вплив суб’єкта діяльності (наставника) на об’єкт 

(підшефного) [165, с. 23].  

Отже, можна підсумувати, що науково-педагогічний супровід – це 

особливий вид педагогічної діяльності, що виявляється в доцільності та 

послідовності дій наставників-методистів, спрямованих на успішне 

проходження майбутніми фахівцями педагогічної практики та розкриття 

їхнього професійного потенціалу. 

Спираючись на основні положення теорії моделювання 

Ю. Бабанського, Р. Раєвського [15; 175] та особливості формування 

особистості (О. Акімова, Т. Гуменюк, Б. Теплов) [4; 53; 209], під науково-

педагогічним супроводом професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів розуміємо систему організаційних дій, що забезпечують 

уключення майбутніх вчителів в освітній процес, розробку, освоєння і 

впровадження нововведень з урахуванням умов його здійснення, 

взаємозв’язків і відносини між учасниками освітнього процесу. Мета 

науково-педагогічного супроводу – створення спеціального освітнього 

середовища для розвитку професійних якостей та професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів.  

Дослідження професійної діяльності педагогів (О. Акімова, 

Г. Калмиков, Т. Каушан, Н. Клокар Л. Колбіна, Д. Пащенко) [4; 72; 73; 77; 83; 

150] дозволяє виділити основні завдання підготовки майбутніх вчителів до 

майбутньої педагогічної діяльності з орієнтацією на їхнє професійне 

зростання, як-то: 
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– формування потреби майбутнього вчителя початкових класів у 

здійсненні педагогічної діяльності, прагнення до самовдосконалення, творчої 

самореалізації і самоактуалізації у професійній діяльності (мотиваційно-

ціннісна готовність); 

– розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкових класів, 

формування готовності до створення нових цінностей, прийняття творчих 

рішень, формування креативного стилю науково-педагогічного мислення 

(креативна готовність); 

– формування системи знань, умінь, навичок здійснення педагогічної 

діяльності, уміння використовувати традиційні способи здійснення 

педагогічної діяльності, підвищення науково-педагогічного потенціалу 

студентів – майбутніх учителів початкових класів за допомогою включення 

їх у науково-дослідну, дослідно-експериментальну, проектувальну, 

моделюючу діяльність, пов’язану з актуальними проблемами сучасності і 

педагогічною практикою (когнітивно-операційна готовність);  

– розвиток здатності майбутніх учителів початкових класів до 

самоаналізу, самокритики, рефлексії, толерантності, формування умінь 

стимулювати і мотивувати учнів у процесі педагогічної діяльності 

(рефлексивна готовність); 

– розвиток таких особистісних і професійних якостей майбутнього 

вчителя як цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, 

комунікативність, організованість, проектувальні й дослідні вміння тощо 

(емоційно-вольова готовність). 

Реалізація наукового супроводу професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики здійснюється з 

орієнтацією на принципи гуманістичної педагогіки (О. Анісімов, І. Ворон, 

В. Гайденко, Л. Пироженко, О. Пометун, В. Стрельніков) [9; 40; 43; 200], що 

передбачають віру у внутрішні сили людини, опору на потребу в 

саморозвитку і самореалізації у професійній діяльності [18], зокрема: 
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● принцип суб’єктності студента, який визначає, що педагогічна 

підтримка студента повинна будуватися на основі його власної активності 

внаслідок розуміння внутрішнього стану самого учня як суб’єкта власного 

розвитку; 

● принцип унікальності студента, що передбачає відмову від 

інтерпретацій поняття «соціальна норма» як характеристики мети в системі 

науково-педагогічного супроводу й орієнтує його на надання допомоги 

студенту в передбаченні бажаних власних станів і переживань у 

майбутньому і виборі адекватних способів досягнення цих станів через опору 

на його індивідуальність та унікальність; 

● принцип ціннісних відносин, що полягає у використанні методів і 

прийомів, які активізують суб’єктивні смисли, інтенції і цінності особистості, 

що розвиваються на основі рефлексивного ставлення до навчальної 

діяльності. Основними компонентами діяльності студента, які 

супроводжують усі види навчальної роботи, мають стати рефлексія, 

самоактуалізація й самоорганізація. Істотність і значимість тих чи інших 

виявів визначається не ступенем відповідності об’єктивним стандартам, а 

співвіднесенням з суб’єктивними переживаннями та прийнятою системою 

цінностей; 

● принцип цілісності, який передбачає, що основу педагогічного 

підходу повинні становити опис і розуміння студента як цілісного суб’єкта 

самоактуалізації; 

● принцип довіри, відкритості та глибинного спілкування, який 

означає, що ключовим компонентом педагогічної діяльності повинно бути 

глибинне спілкування, засноване на відкритості і довірі в системі «педагог – 

студент». 

Реалізація цих принципів науково-педагогічного супроводу сприяє 

успішному професійному зростанню майбутніх учителів початкових класів.  

Як відомо, педагогічна практика в закладах вищої педагогічної освіти є 

складовою освітнього процесу, одним із завдань якої є навчання майбутніх 
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фахівців творчо застосовувати під час практичної діяльності науково-

теоретичні знання і практичні навички, набуті у процесі теоретичної 

підготовки [161]. Процес професійного зростання в період педагогічної 

практики вимагає насичення її змісту творчим і професійним підґрунтям, яке 

сприяє розвитку ініціативи, відповідальності, заповзятливості та інших 

якостей учителя початкових класів і, загалом, розвитку професійного 

потенціалу особистості.  

Важливо відмітити, що проблема розкриття професійного потенціалу 

майбутнього педагога завжди привертала увагу науковців. Її досліджували 

такі вчені, як А. Деркач, В. Зазикін, В. Марков, Г. Мешко, І. Онищенко 

та ін. [57; 109; 118; 147].  

Так, у дослідженні В. Маркова професійний потенціал визначено як 

частину особистісно-професійного потенціалу, що охоплює інтелектуальний, 

мотиваційний, операційний, комунікативний, творчий, інноваційний 

потенціали [109]. 

Як систему природних і набутих якостей, котрі розкривають здатність 

учителя виконувати власті обов’язки й охоплюють комплекс професійних 

знань і вмінь у поєднанні зі здатністю активно діяти, творити, утілювати 

власні наміри та досягати запланованих заздалегідь результатів, трактує 

професійний потенціал Г. Мешко [118, с. 36]. Науковець виділяє такі 

складники професійного потенціалу, як:  

 професійно-моральні принципи й ідеали; 

 філософсько-методологічна культура; 

 психолого-педагогічна культура, володіння технологією і 

методикою організації освітнього процесу; 

 установка на професійне зростання особистості;  

 висока відповідальність за власну працю; 

 творчий підхід до справи.  
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А. Деркач і В. Зазикін зазначають, що професійний потенціал 

майбутнього учителя розкривається у практичній педагогічній діяльності 

через самореалізацію [57, с. 136].  

Аналіз наукових здобутків учених (І. Мартинюк, В. Овчинников, 

І Онищенко) дає змогу стверджувати, що професійний потенціал 

майбутнього учителя початкових класів – система якостей майбутнього 

фахівця, що розкривається у практичній діяльності через самореалізацію та 

спрямована на досягнення певної мети [112; 145; 147].  

До внутрішніх чинників, що впливають на формування і реалізацію 

потенціалу особистості, належать: природні передумови (задатки, загальна 

обдарованість); досвід (знання, уміння й навички); характерологічні 

особливості (ініціативність, самостійність, вольові якості тощо); мотиваційні 

показники (цілепокладання, самопрограмування, саморегуляція). При цьому, 

провідними є характерологічні якості, що виконують функцію засобів впливу 

відносно природних обдарувань, допомагаючи перетворенню останніх у 

творчу діяльність [71, с. 190].  

Педагогічна практика створює широкі можливості цілеспрямованого 

розвитку особистих здібностей, професійного потенціалу студентів, 

прагнення до творчості через систематичне включення їх у різноманітну 

діяльність сучасного вчителя початкових класів, яка потребує ініціативи, 

самостійності, відмови від шаблонів і стереотипів, розвитку самоаналізу і 

самооцінки. 

Зауважимо, що розкриття професійного потенціалу майбутніх учителів 

початкових класів має відбуватися впродовж усього періоду професійного 

навчання у ЗВО і здійснюватися як під час аудиторних занять, так і під час 

проходження різних видів педагогічної практики. 

Так, науково-педагогічний супровід студентів – майбутніх учителів у 

ЗЗСО здійснюється в таких напрямах [166]:  
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 ознайомлення майбутнього вчителя з правилами внутрішнього 

розпорядку ЗЗСО, основними правами і обов’язками педагога, нормативними 

документами (Закон України «Про загальну середню освіту» тощо); 

 надання допомоги майбутньому фахівцю у плануванні навчальної 

та виховної роботи у період практики; 

 ознайомлення майбутніх педагогів із традиціями ЗЗСО та 

педагогічним досвідом вчителів на засіданнях методичних об’єднань; 

 організація та здійснення внутрішньошкільного контролю за 

практичною діяльністю майбутнього фахівця; 

 відвідування пробних уроків із наданням потрібних рекомендацій 

директором ЗЗСО та його заступниками; 

 надання консультації з будь-яких питань організації освітнього 

процесу та нормативно-правових документів; 

 надання методичних рекомендацій щодо планування роботи, 

ведення документації, дотримання дидактичних, психологічних та санітарно-

гігієнічних вимог до уроку; 

 проведення різних заходів (бесід, нарад, семінарів, науково-

практичних конференцій, педагогічних читань, шкіл педагогічної 

майстерності тощо), спрямованих на ознайомлення студентів із 

найважливішими проблемами освіти, передовим педагогічним досвідом 

практикуючих учителів, особливостями організації процесу навчання тощо. 

З іншого боку, науково-педагогічний супровід студентів – майбутніх 

учителів під час педагогічної практики здійснюється викладачами і 

керівниками практики у ЗВО в таких напрямах [156, с. 41]: 

  проведення фрагментів уроків під час аудиторних занять; 

  надання консультацій майбутнім педагогам щодо планування занять і 

складання планів-конспектів окремих уроків, підготовки наочних посібників 

та технічних засобів, проведення позаурочних заходів;  

  відвідування та аналіз пробних і залікових уроків майбутніх 

учителів; 
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  надання консультацій щодо проведення аналізу заняття або його 

фрагменту майбутніми спеціалістами тощо. 

Як зазначає С. Крутієнко, при наданні науково-методичної допомоги 

під час проходження педагогічної практики майбутні вчителі початкових 

класів набувають: 

 практичні навички, важливі для здійснення педагогічної роботи; 

 уміння застосовувати теоретичні знання, які були набуті під час 

навчання у ЗВО, у конкретній практичній роботі;  

 навички організації виховної роботи з дітьми;  

 знання щодо передового педагогічного досвіду, особливостей 

використання сучасних засобів навчання, упровадження нових педагогічних 

технологій, нетрадиційних форм і методів навчання [92].  

Важливим для нашого дослідження є робота Н. Мартишиної, у якій 

авторка запропонувала систему творчого науково-педагогічного супроводу 

педагогічної практики, що включає: демонстрацію студентам значущості та 

привабливості педагогічної професії, розкриття її творчого характеру; 

уключення студентів у розробку моделі особистості сучасного педагога, 

позначення даної моделі як ідеальної мети професійно-особистісного 

розвитку і побудова з урахуванням цього професійно-особистісних 

перспектив на період навчання у ЗВО; використання можливостей, 

закладених у змісті навчальних дисциплін, із метою творчого розвитку 

студента; відбір існуючого і створення оригінального педагогічного 

інструментарію, використання його на практиці відповідно до поставленої 

мети; активізацію виховної роботи, створення атмосфери творчості у 

студентському колективі; стимулювання самостійної творчої роботи 

студентів; діагностичний супровід, що дозволяє оцінювати зміни і 

здійснювати, у разі необхідності, корекцію [114, с. 25].  

Необхідно підкреслити, що ця система творчого науково-педагогічного 

супроводу практичної підготовки майбутнього педагога передбачає 

наступність: від введення в педагогічну діяльність та адаптації до вимог 
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професії на 1 курсі до професійної самореалізації та утвердження власного 

педагогічного кредо на випускному курсі [114, с. 26].  

Отже, науково-педагогічний супровід педагогічної практики майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики передбачає їх 

підготовку до практичної педагогічної діяльності, надання науково-

методичної допомоги (як викладачами ЗВО, так і шкільними вчителями) під 

час проходження педагогічної практики, що забезпечує поглиблення та 

розширення професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, 

розкриває їхній професійний потенціал, а отже, сприяє процесу професійного 

зростання, у цілому. 

Третьою умовою виділяємо: 

 актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, 

конструювання майбутніми вчителями початкових класів індивідуальної 

самоосвітньої програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої 

практичної підготовки.  

Проблема актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти 

майбутніх учителів у процесі практичної підготовки посідає важливе місце у 

реформуванні вищої освіти. Провідною метою нової освітньої реформи, що 

висвітлена в нормативно-правових документах [64; 142; 168; 169], є 

оптимізація практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

шляхом конструювання індивідуальної самоосвітньої програми на 

рефлексійній основі.  

У процесі підготовки спеціалістів у закладі вищої педагогічної освіти 

актуальним є завдання формування в майбутніх учителів початкових класів 

потреби в цілеспрямованому і систематичному самовдосконаленні себе як 

творчої особистості, усвідомлення значення творчого потенціалу в житті 

педагога, ролі творчого педагогічного процесу у формуванні творчої 

особистості та розвитку її потенційних можливостей [30, с. 17]. 

Як зазначено у Концепції «Нової української школи» [142], зараз 

суттєвих змін зазнає процес і зміст практичної підготовки майбутніх 
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учителів, адже нова школа потребує нового вчителя, який спроможний стати 

агентом цих змін. Упровадженою реформою передбачається низка стимулів 

для професійного й особистого зростання вчителів, аби залучити до 

педагогічної професії найкращих фахівців. Для оптимізації практичної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, перш за все, необхідно 

орієнтуватися на головні принципи Концепції «Нової української школи»: 

новий зміст освіти, що заснований на формуванні компетентностей, які 

потрібні для успішної самореалізації в соціумі; орієнтація на потреби учня в 

освітньому процесі, дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який 

формує цінності; побудова освітнього процесу на основі партнерства між 

учнем, учителем і батьками. 

Водночас, зміст вищої педагогічної освіти в Україні визначається 

вимогами з виділенням компетенцій, що забезпечують спрямованість 

підготовки сучасного вчителя початкових класів [55, с. 12], зокрема: 

 усвідомлення ціннісно-смислових аспектів педагогічної 

діяльності в сучасному суспільстві; 

 усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії, 

володіння мотивацією до здійснення професійної діяльності; 

 використання різних засобів професійного самопізнання і 

саморозвитку; 

 уміння проектувати індивідуальний маршрут у педагогічній 

освіті; 

 володіння способами вдосконалення професійних знань, умінь та 

навичок шляхом використання можливостей інформаційного середовища 

закладу освіти, регіону, області, країни; 

 володіння способами розв’язання різних завдань виховання та 

духовно-морального розвитку особистості учнів тощо. 

У зазначених компетенціях відображено ціннісно-смислові 

характеристики діяльності майбутнього вчителя початкових класів у 
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сучасних умовах, що визначають якість навчання, виховання і розвитку 

студентів як майбутніх педагогів. 

З огляду на це у процесі підготовки майбутніх учителів початкових 

класів великого значення набуває сфера ціннісно-смислових стосунків. 

Реалізація ціннісного (аксіологічного) підходу в освітньому процесі 

передбачає визнання цінності людини, її права на самовизначення, 

саморозвиток, самоосвіту; розуміння цінностей як особистісних смислів, що 

прийняті людиною. 

Ми розглядаємо ціннісно-смислову спрямованість підготовки 

майбутніх учителів початкових класів як процес набуття ними професійно-

культурних якостей, засвоєння цінностей педагогічної діяльності та 

формування усвідомленого, відповідального, гуманістичного та професійно-

етичного ставлення до педагогічної діяльності. 

Ціннісно-смисловий аспект педагогічної свідомості майбутнього 

вчителя початкових класів визначають цінності, що сприяють професійній 

самореалізації, саморозвитку творчої індивідуальності у професійній 

діяльності та задовольняють потребу у продуктивній гуманістичній взаємодії 

та спілкуванні з учнями тощо. Формування ціннісного ставлення майбутніх 

фахівців до педагогічної роботи виявляється у створенні умов і ситуацій, що 

ґрунтуються на особистісно-ціннісній діяльності майбутнього вчителя. 

У цьому контексті особливого значення набувають особистісні 

цінності, що співвідносяться з життєдіяльністю людини в цілому, мають 

високий ступінь стабільності та виступають внутрішніми носіями соціальної 

регуляції у структурі особистості. Система стійких ціннісних орієнтацій є 

показником спрямованості інтересів, потреб, запитів особистості, соціальної 

позиції та рівня духовного розвитку [102].  

В умовах підготовки майбутніх учителів початкових класів у ЗВО ми 

акцентуємо увагу на розвитку компетенцій, що визначають особистісну 

позицію в педагогічній діяльності (гуманітарна, культурологічна, соціально-

особистісна), змістом яких є пізнання і розуміння можливостей саморозвитку 
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особистості, прищеплення цінностей культури і відтворення культури у 

власному житті, гуманітарна позиція людини по відношенню до дітей і самої 

себе, і розвиток яких відбувається на основі гуманістичних цінностей. 

З огляду на це важливо створити таке середовище, що допоможе 

майбутньому фахівцю в розвитку ціннісно-смислового ставлення до 

педагогічної професії, розкритті творчого потенціалу та актуалізації 

ціннісних орієнтацій, які визначають формування майбутнього вчителя 

початкових класів як людини культури, що має високий рівень професійно-

особистісного розвитку.  

У професійній діяльності та особистісному розвитку майбутніх 

учителів початкових класів можна виділити особистісно-педагогічні цінності, 

у яких відображено цілі, мотиви, ідеали, установки діяльності вчителя 

початкових класів та його педагогічна культура [104], зокрема: 

 позитивне сприйняття себе як педагога і ціннісне ставлення до 

себе як до самоцінності; 

 гуманістична позиція щодо дітей; 

 потреба в особистісній і професійній самореалізації; 

 здатність до самоосвіти, особистісної оцінки власного життєвого 

досвіду; 

 потреба в індивідуально-творчому саморозвитку; 

 володіння способами професійно-особистісного становлення; 

 здатність коригувати умови та обставини професійно-

особистісного саморозвитку; 

 емоційно-вольова саморегуляція тощо.  

Одним із шляхів актуалізації особистісних смислів освіти є 

використання сучасних інтерактивних освітніх технологій, що спрямовані на 

формування самостійної пошукової активності студентів через включення їх 

у навчально-пізнавальну та науково-дослідну діяльність. В якості такої 

технології ми визначаємо особистісно-орієнтовану технологію підготовки 

майбутніх учителів початкових класів у сфері педагогічної освіти, що 
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максимально зорієнтована на їхній професійно-особистісний розвиток і 

саморозвиток, а в її основу закладено ідею суб’єктності (коли людина 

виступає «як суб’єкт життєдіяльності», тобто суб’єкт пізнання, розвитку, 

життя, праці). 

Орієнтація на суб’єктність як головне утворення особистості пов’язана 

з розвитком у майбутніх учителів найважливіших характеристик особистості: 

активності, самостійності, рефлексивності, моральної зрілості. Це 

забезпечується завдяки організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу, що передбачає створення умов для 

перетворення здібностей і особистісних властивостей майбутніх фахівців у 

соціально та професійно значущі якості, співпрацю студентів і викладачів 

ЗВО у процесі розв’язання педагогічних ситуацій із професійно-

зорієнтованим змістом, що вимагає від майбутніх учителів початкових класів 

професійного і особистісного самовизначення, самореалізації, рефлексії, 

самооцінки тощо. Особистісна спрямованість освітнього процесу полягає в 

тому, що він орієнтує майбутніх учителів початкових класів на актуалізацію 

їхніх уявлень про особливості характеру, мотиви і здібності особистості, 

спонукає до самопізнання, самовизначення і саморозвитку, допомагає у 

складанні програм самоосвіти, самовиховання і професійного 

самовизначення. Діяльність майбутніх учителів початкових класів при 

особистісній орієнтації освітнього процесу спрямована на засвоєння 

ціннісно-смислових функцій педагогічної діяльності, знань щодо цінності 

освіти та власної ролі в соціальному світі та професії, методики самоосвіти, 

самовиховання, самотворення себе як педагога, досвіду діалогового 

спілкування, оцінки власного життєвого та педагогічного досвіду, розвитку 

готовності діяти самостійно і відповідально у розв’язанні соціально-

особистісних і педагогічних проблем. 

Необхідно підкреслити, що у процесі використання особистісно 

орієнтованої технології істотно змінюються позиція і зміст діяльності 

викладача ЗВО. Так, діяльність викладача спрямовується на: розвиток у 
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майбутніх фахівців домінантної установки-мотивації на професійно-

особистісний саморозвиток і самовиховання; створення середовища, що 

допомагає майбутнім учителям початкових класів у реалізації їхніх життєво-

творчих здібностей, креативності в освітній діяльності; організацію ситуацій 

успіху, що забезпечують самоактуалізацію і самовизначення кожного 

майбутнього фахівця; орієнтацію на міжособистісне спілкування, діалог; 

формування відносин доброзичливості, взаєморозуміння, підтримки; 

діагностику професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. 

Окрім того, у процесі практичної підготовки студентів для актуалізації 

ціннісно-смислових аспектів самоосвіти доцільно використовувати 

технологію самопроектування як засіб професійно-особистісного 

становлення майбутніх педагогів. Вона побудована на основі позитивного 

самосприйняття та характеризується переконаністю в особистій гідності, 

здатністю до особистого вибору та відповідальністю за його наслідки. 

Щодо організації самоосвіти майбутніх педагогів, слід розрізняти її 

види [45]. Так, фонова загальноосвітня самоосвіта, що є природною 

частиною життя майбутнього педагога, передбачає читання художньої 

літератури та періодичних видань, дитячої літератури, перегляд окремих 

телепередач, слухання радіо, відвідування з певною періодичністю кіно, 

театрів, музеїв, виставок, лекторіїв, курсів, участь в екскурсіях. Фонова 

педагогічна самоосвіта включає перегляд і читання педагогічної періодики та 

книг з педагогіки і психології, збір і систематизацію особистої бібліотеки, 

накопичення матеріалів педагогічної тематики. Перспективна професійна 

самоосвіта включає тривалу роботу над певною психолого-педагогічною або 

методичною проблемою, що виокремлена з метою її глибокого вивчення на 

основі педагогічного самоаналізу.  

Важливим засобом актуалізації ціннісно-смислових аспектів 

самоосвіти є оптимізація практичної підготовки майбутніх учителів, яка 

полягає в підготовці кваліфікованого фахівця, здатного формувати гідного 

члена суспільства, готувати учнів до життя в екологічному, політичному, 
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правово-економічному, культурно-освітньому суспільному середовищі [79, 

c. 15 – 16] відповідно до індивідуальних потреб і можливостей особистості. 

На думку Є. Бондаревської та С. Кульневич [28, с. 236], серед принципів 

оптимізації практичної підготовки є такі: перспективне планування 

педагогічної практики, опора на активність майбутніх учителів початкових 

класів; поєднання керівництва з наданням практикантам необхідної 

самостійності; контроль за діяльністю майбутніх фахівців та її оцінювання. 

Аналіз наукових джерел (В. Ковальчук, Л. Себало) [79; 184] свідчить 

про те, що шляхами оптимізації практичної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів є: 

 підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації 

освітніх програм і навчальних планів у контексті сучасних викликів;  

 формування у майбутніх педагогів під час практичної діяльності 

умінь розробляти і застосовувати сучасні освітні технології;  

 розвиток у процесі практичної підготовки професійно-

педагогічного мислення, удосконалення професійної компетентності та 

особистісних якостей майбутнього вчителя початкових класів;  

 системне формування світогляду особистості, її методологічної 

культури як системи соціально апробованих принципів і способів організації 

та побудови теоретичної і практичної діяльності, фундаментальних 

професійно-моральних якостей спеціаліста-педагога. 

Практична підготовка майбутніх педагогів у реальних умовах має 

велике значення для процесу самоосвіти майбутніх фахівців, зокрема, і 

їхнього професійного зростання, загалом. Це зумовлено тим, що під час 

педагогічної практики студенти мають можливість реально втілити отримані 

в ЗВО знання, уміння та навички в роботі з дітьми, за мінімально короткий 

проміжок часу побачити результати власної освітньої діяльності, провести її 

рефлексію, визначити фактори, що сприяють або перешкоджають 

досягненню бажаних результатів, спроектувати подальшу педагогічну 

діяльність на основі отриманих результатів. 
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Отже, проведене теоретичне дослідження дає підстави свідчити, що 

виділені педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів є сукупністю взаємозалежних факторів освітнього 

середовища, які визначаються й усвідомлюються майбутніми учителями 

початкових класів, реалізуються під час проходження ними різних видів 

педагогічної практики і спонукають до професійного самовдосконалення й 

активізації власної діяльності, що, у свою чергу, сприяє процесу професійного 

зростання. 

Забезпечення ціннісно-смислової спрямованості підготовки майбутніх 

початкових класів є основою їхньої професійної і творчої самореалізації та 

створює умови для підвищення якості вищої педагогічної освіти в сучасних 

умовах, а оптимізація практичної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів надає можливість розширити їхні можливості для вдосконалення 

власної педагогічної діяльності та визначити оптимальні шляхи професійного 

зростання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Розгляд теоретичних основ, обґрунтування категоріальної системи 

дослідження, висвітлення проблеми професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики у психолого-

педагогічних джерелах дозволяють зробити такі висновки. 

1. З’ясовано, що професійне зростання майбутнього вчителя 

початкових класів – цілеспрямований процес вдосконалення майбутнім 

педагогом своїх здібностей, професійно значущих якостей і професійної 

компетентності, що передбачає розширення та поглиблення професійних 

знань, умінь, навичок, посилення мотивації особистісного розвитку та 

формування професійно важливих особистісних цінностей, розвиток 

творчості та здатності до самоосвіти.  
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Розкрито складові професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів, а саме: мотиваційний (інтереси, професійні установки, 

орієнтації, психологічна готовність до педагогічної діяльності, прагнення 

займатися педагогічною діяльністю), пізнавально-операційний (педагогічні 

здібності, знання, уміння і навички, необхідні для успішного здійснення 

професійної діяльності), емоційно-вольовий (почуття, вольові процеси, 

цінності, особистісні якості, важливі для педагогічної діяльності) і 

рефлексивний (самооцінка власної діяльності та рівня професійного 

зростання) компоненти. 

2. Визначено, що педагогічна практика – форма підготовки 

майбутнього вчителя до професійної діяльності, що спрямована на успішне 

оволодіння ним знаннями, практичними вміннями і навичками організації 

освітнього процесу, розвиток творчості, формування цінностей і якостей, 

важливих для здійснення педагогічної діяльності, освоєння ролі вчителя в 

умовах, наближених до реальних.  

Видами педагогічної практики є: навчальна практика, навчальна-

польова практика, безперервна пропедевтична педагогічна практика в ЗЗСО, 

організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика у закладах загальної 

середньої та спеціалізованої освіти, науково-педагогічна практика у ЗВО, 

науково-дослідна практика. Кожен із зазначених видів практики значною 

мірою сприяє професійному зростанню майбутніх учителів початкових 

класів. 

3. Педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів є сукупністю взаємозалежних факторів освітнього 

середовища, які визначаються й усвідомлюються майбутніми фахівцями, 

реалізуються під час проходження педагогічної практики та спонукають до 

активізації власної діяльності, що сприяє процесу професійного зростання. 

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики, 
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зокрема: стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики; науково-педагогічний супровід 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі 

педагогічної практики для розкриття їхнього професійного потенціалу; 

актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання 

майбутніми учителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої 

програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної 

підготовки.  

Стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики передбачає розвиток 

спрямованості майбутніх учителів початкових класів на організацію процесу 

власного професійного самовдосконалення, систематизацію та узагальнення 

професійно значущих знань й уявлень про педагогічну професію та 

особливості здійснення освітнього процесу (сформована система знань як 

когнітивна основа освітньої діяльності перетворюється на переконання і стає 

керівництвом до усвідомлених практичних дій майбутнього педагога). 

Забезпечення відповідної професійної мотивації студентів зумовлює їхнє 

ціннісне ставлення до обраної педагогічної професії, власної соціальної місії, 

усвідомлення важливості відповідального ставлення до професійного 

зростання та виконання професійних обов’язків, а також сприяє соціально-

професійному самовизначенню особистості.  

Науково-педагогічний супровід педагогічної практики майбутніх 

учителів початкових класів передбачає їх підготовку до практичної 

педагогічної діяльності, надання науково-методичної допомоги під час 

проходження педагогічної практики, що забезпечує поглиблення та 

розширення професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, 

розкриває їхній професійний потенціал, а отже – сприяє процесу 

професійного зростання, у цілому. 

Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання 

майбутніми вчителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої 
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програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної 

підготовки передбачає усвідомлення майбутніми вчителями початкових 

класів ціннісно-смислових аспектів педагогічної діяльності в сучасному 

суспільстві та соціальної значущості майбутньої професії; використання 

різних засобів професійного самопізнання і саморозвитку; формування 

вміння проектувати індивідуальний маршрут у педагогічній освіті; володіння 

способами вдосконалення професійних знань, умінь та навичок шляхом 

використання можливостей інформаційного середовища закладу освіти, 

регіону, області, країни; вільне володіння способами ефективного 

розв’язання завдань виховання, освіти та духовно-морального розвитку 

особистості тощо. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [132-140; 

240]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Загальні питання організації та проведення експерименту 

 

Для перевірки ефективності науково обґрунтованих педагогічних умов 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі 

педагогічної практики було проведено педагогічний експеримент. 

Експериментальна робота здійснювалась упродовж 2016-2020 рр. на 

базі Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, а також закладів загальної середньої освіти 

м. Харкова, а саме: ХЗЗСО № 10, ХЗЗСО № 36, ХЗЗСО № 56, харківського 

ліцею «Професіонал», Харківської гімназії № 116, ХЗЗСО № 158, 

Харківської гімназії № 169. В експериментальному дослідженні взяли участь 

студенти – майбутні вчителі початкових класів загальною кількістю 120 осіб, 

які ввійшли у дві групи по 60 осіб: експериментальну групу (Е) та 

контрольну групу (К).  

Експеримент проводився у природних умовах, без порушення перебігу 

й логіки освітнього процесу. Під час проведення експерименту в 

експериментальній групі впроваджувалися науково обґрунтовані педагогічні 

умови професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у 

процесі педагогічної практики. У контрольній групі освітній процес і 

педагогічна практика студентів відбувалися традиційно.  

Експериментальна робота була здійснена у три етапи. 

Констатувальний етап експериментального дослідження передбачав 

розв’язання таких завдань: визначити початковий рівень сформованості 

уявлень майбутніх учителів початкових класів про педагогічну діяльність, 

мотивів професійної діяльності і проходження педагогічної практики, знань, 
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умінь і навичок, відповідального ставлення майбутніх учителів до виконання 

завдань, особистісних якостей, прагнення до самоосвіти; підготувати 

необхідні навчально-методичні матеріали для проведення формувального 

етапу експерименту. 

У проведеній експериментальній роботі використовувалась така 

сукупність методів дослідження: 

– спостереження – комплексне вивчення особистості, з’ясовування 

рівня професійного зростання студентів, їхньої креативності та рефлексії, 

особистих якостей; 

– бесіди зі студентами – майбутніми вчителями, шкільними педагогами 

і викладачами університету, спрямовані на отримання даних щодо 

індивідуальних особливостей розвитку студентів, їхніх здібностей, мотивів; 

визначення труднощів на шляху професійного зростання; 

– опитування студентів, орієнтовані на визначення їхнього інтересу до 

професійного зростання, обсягу знань і сформованості умінь та якостей, які 

свідчать про досягнення певного рівня професійного зростання; 

– анкетування з метою отримання даних щодо сформованості мотивації 

навчання студентів, їхнього ставлення до процесу навчання та професії 

вчителя; 

– метод експертних оцінок – визначення та уточнення основних 

положень методики дослідження; визначення критеріїв та показників 

професійного зростання студентів; 

– аналіз продуктів діяльності студентів – з’ясування рівня 

сформованості знань та вмінь студентів, здатності їх переносу в нові ситуації 

та самостійного застосування;  

– педагогічний експеримент – перевірка впливу педагогічних умов на 

рівень професійного зростання майбутніх учителів початкових класів; 

– методи математичної статистики – перевірка достовірності 

одержаних результатів. 
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Для визначення рівня професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів необхідно було з’ясувати критерії та показники 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів. Ураховуючи 

той факт, що професійне зростання є комплексним і складним процесом, 

неможливо визначити єдиний критерій, за яким можна виміряти 

досліджуваний феномен, тому в експерименті застосовувався комплекс 

взаємопов’язаних критеріїв.  

З урахуванням складових професійного зростання майбутніх учителів, 

до якої входять мотиваційний, пізнавально-операційний, емоційно-вольовий і 

рефлексивний компоненти, а також показників результативності педагогічної 

практики студентів (ступінь сформованості професійно-педагогічних 

навичок, рівень теоретичного осмислення своєї практичної діяльності, 

професійна спрямованість інтересів, рівень професійної культури особистості 

тощо) [31; 40; 41; 55; 67] були визначені такі критерії та показники 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів: мотиваційно-

ціннісний, змістовно-діяльнісний, креативний і особистісно-рефлексивний. 

Мотиваційно-ціннісний критерій включає в себе систему ціннісних 

установок, поглядів, переконань, принципів майбутнього педагога, які 

визначають його ставлення до учнів, своєї професійної діяльності і себе як 

особистості, що обумовлює формування певного стилю педагогічного 

мислення та прагнення до професійного зростання. У якості показників цього 

критерію можна виокремити такі: спрямованість мотивів професійної 

діяльності; інтерес до професійного зростання.  

Виділення цього критерію обґрунтовується тим, що системне 

поєднання різних мотивів утворює внутрішню модель професійної 

поведінки, яка, у свою чергу, залежить від багатьох мотивів та формує 

бажання бути вчителем початкових класів і працювати саме в галузі освіти.  

Для вивчення спрямованості мотивів професійної діяльності ми 

використали авторську анкету, складену нами на основі запропонованої 

В. Стастьоніним [53, c. 213] класифікації мотивів вибору педагогічної 
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професії (додаток В). Респондентам необхідно було обрати три найбільш 

значущі (на їхній погляд) мотиви і розподілити бали відповідно до особистої 

значущості цього мотиву за трьохбальною системою.  

Інтерес до професійного зростання передбачав активне мотивоване 

емоційне ставлення студентів до процесу професійного зростання і поділявся 

на: стійкий інтерес (позитивне емоційно-пізнавальне ставлення студента до 

процесу професійного зростання, постійне прагнення до пізнання нового, яке 

реалізується в конкретних діях, розв’язанні пізнавальних завдань не тільки на 

заняттях або під час педагогічної практики, але й у вільний час, студент 

вбачає у труднощах можливості для подальшого саморозвитку), ситуативний 

інтерес (прагнення до професійного зростання має тимчасовий характер, 

виникає епізодичне переживання як реакція на щось нове, емоційно 

привабливе у змісті або діяльності, студенти виявляють бажання пізнати 

нове, короткочасний інтерес, який з певних причин не задовольняється, 

недостатня самостійність у подоланні труднощів) і відсутність інтересу 

(студенти майже не виявляють бажання і прагнення до професійного 

зростання, не виконують весь обсяг завдань, труднощі викликають 

незадоволення і пасивність у їх подоланні).  

Змістовно-діяльнісний критерій є результатом пізнавальної діяльності і 

характеризується обсягом знань і сформованістю умінь, які свідчать про 

досягнення певного рівня професійного зростання. Оцінка основних знань, 

умінь майбутніх учителів, які вони застосовують у процесі навчання і 

виховання, здійснювалася за допомогою методики діагностики професійної 

підготовленості до педагогічної діяльності (В. Уруський) [54]. Основні 

компоненти для здійснення діагностики – це науково-теоретична, методична 

і психолого-педагогічна готовність учителя.  

Методика оцінювання професійної підготовленості студентів до 

педагогічної діяльності наведена в додатку Г. За кількістю отриманих балів у 

результаті цього оцінювання робиться висновок про високий, середній і 

низький рівень готовності студентів до професійної діяльності (за обсягом 
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знань і сформованістю вмінь). Також використовувалися дані про успішність 

навчання студентів із різних навчальних дисциплін 

Креативний критерій визначає здатність до продуктивних змін, 

створення чогось якісного нового, готовність до застосування інноваційного 

стилю педагогічної діяльності. Креативний потенціал дозволяє вчителю 

самостійно шукати нестандартні рішення проблемних ситуацій, сприймати і 

творчо реалізовувати різні підходи в освітній діяльності.  

Для визначення креативності ми використовували опитувальник 

креативності Дж. С. Рензуллі та Р. К. Хартман (див. додаток Д). За 

результатами оцінювання виокремлено дуже високий, високий, нормальний 

або середній, низький, дуже низький рівні креативності.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень (В. Галузяк, І. Клак, 

М. Солдатенко) [12; 28; 64] дає підстави стверджувати, що одним із 

фундаментальних чинників, які свідчать про особистісну зрілість майбутніх 

вчителів, є рефлексія як психологічний механізм самоаналізу, саморегуляції 

та самовдосконалення особистості. Усвідомлення вчителем своїх 

потенційних можливостей, перспектив особистісного і професійного 

зростання спонукає його до постійного експериментування, пошуку, 

творчості, самоактуалізації. Саме рефлексія вириває особистість з 

безперервного потоку життєдіяльності і дозволяє їй зайняти зовнішню 

позицію стосовно самої себе. Така здатність може розглядатися як шлях до 

переосмислення власного досвіду і виступає однією з головних 

характеристик творчості. Завдяки рефлексії людина стає для самої себе 

об’єктом управління і набуває здатності до саморозвитку, особистісного 

зростання [28, c. 58].  

З огляду на вищевказане виокремлено особистісно-рефлексивний 

критерій, який включає в себе розвинену здатність до самокритики, 

самоаналізу, уміння викликати в учнів прагнення до аналізу, з’ясування та 

уточнення думок, надаючи учням можливість виявити ініціативу, а також 

характер виявлення майбутніми вчителями початкових класів важливих 
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особистісних якостей, як-то: перцептивні якості (сприйнятливість, уважність, 

чутливість), доброзичливість, ініціативність, комунікативність, толерантне 

ставлення до учнів (спокійне сприйняття можливих помилок у фактах, 

розмірковуваннях), безоціночне прийняття особистості дитини, готовність до 

співпраці, співтворчості тощо. Характер виявлення майбутніми педагогами 

цих особистісних якостей у професійно-педагогічній діяльності оцінювали 

як: стійкий; ситуативний; майже не виявляє.   

Як зазначає І. Клак, суть рефлексивного критерію полягає в осмисленні 

майбутнім учителем закономірностей, передумов і механізмів власної 

професійної діяльності, індивідуального та соціального способу існування. 

Він передбачає здійснення об’єктивного осмислення та оцінки своїх дій у 

процесі цілеспрямованого професійного саморозвитку, що дозволяє виділити 

складові успіху або причини невдачі власної діяльності [28, c. 59]. Активна 

рефлексивна позиція виступає необхідною умовою саморозвитку 

майбутнього вчителя, а її відсутність майже повністю виключає можливість  

особистісного і професійного зростання фахівця [3, c. 18].  

Як результат, можна говорити про високий (студент постійно здійснює 

рефлексію власної поведінки, учнів й інших людей, здатний адекватно 

аналізувати професійно-етичні ситуації; студенту притаманна адекватна 

самооцінка), середній (студент не завжди здійснює рефлексію власної 

поведінки, учнів й інших людей; здатний адекватно аналізувати професійно-

етичні ситуації, його самооцінка наближена до адекватної) і низький (студент 

не здійснює рефлексію власної поведінки, учнів й інших людей; не виявляє 

бажання аналізувати професійно-етичні ситуації; студенту притаманна 

неадекватна завищена або занижена самооцінка) рівні рефлексії особистості.  

Отже, на основі розроблених критеріїв і показників було визначено такі 

рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових класів, як: 

високий, середній, початковий. Ці рівні, загалом, характеризують процес 

професійного зростання та визначають сформованість мотивів, інтересів, 
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знань, умінь, навичок та якостей особистості, значущих для успішної 

педагогічної діяльності [30, с. 20].  

Високий рівень професійного зростання вирізняється глибокими 

теоретичними знаннями та практичними уміннями, характеризується 

наявністю й усвідомленістю цілей і мотивів, що спонукають досягати 

професійного успіху; свідчить про уміння планувати й організовувати 

педагогічну діяльність, використовувати сучасні освітні технології для 

самонавчання. Таким студентам притаманна стійка позитивна внутрішня 

мотивація професійної педагогічної діяльності, високий рівень педагогічної 

самосвідомості та стійкий характер виявлення професійно значущих 

особистісних якостей. Характерним є високий рівень інтелектуальної 

працездатності та творчості, комунікабельність, упевненість у собі, 

допитливість, наполегливість, прагнення до самостійності.  

Середній рівень професійного зростання характеризується 

недостатньою кількістю знань щодо форм, методів організації професійної 

діяльності; слабкою вмотивованістю й самоорганізованістю. Наявні певні 

труднощі у процесі застосування знань; відсутня впевненість, наполегливість 

і творчість у реалізації завдань. Студенти із середнім рівнем професійного 

зростання виявляють аналогічний попередньому рівень педагогічної 

самосвідомості, але адаптація у змінюваних педагогічних ситуаціях не 

завжди здійснюється швидко, а професійно важливі особистісні якості 

виявляються ситуативно. 

Початковий рівень професійного зростання характеризується 

байдужим ставленням до навчальної та практичної діяльності, що 

виявляється у відсутності стійкого інтересу, яскравому вияві зовнішньої 

мотивації навчальної діяльності. Самовдосконалення здійснюється 

переважно на інтуїтивному рівні; відсутні особистісні цілі, потреби і 

мотивація професійно самовдосконалюватися, прагнення до кар’єрного 

зростання. Студенти виявляють неспроможність цілеспрямовано планувати, 

організовувати та реалізовувати навчальну діяльність, низьку здатність до 
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реалізації набутих знань; їхні знання мають поверхневий, неусвідомлений 

характер, тому організація практичної діяльності набуває стихійного, 

безсистемного характеру; ними майже не виявляються професійно значущі 

особистісні якості. Студенти можуть здійснювати педагогічну діяльність 

тільки у типових, схожих ситуаціях і потребують постійної допомоги у 

професійній діяльності. 

Формувальний етап передбачав безпосередню перевірку науково 

обґрунтованих педагогічних умов професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики, застосування 

комплексу навчально-методичних матеріалів, спрямованих на досягнення 

мети експериментальної роботи, здійснення моніторингу перебігу 

досліджуваного процесу, унесення в нього необхідних коректив. 

На контрольному етапі експерименту на основі аналізу, порівняння, 

зіставлення й узагальнення результатів дослідно-експериментально роботи 

визначався вплив педагогічних умов професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики на рівень їхнього 

професійного зростання. 

 

2.2 Реалізація педагогічних умов професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики 

 

2.2.1 Стимулювання позитивної мотивації студентів до 

професійного зростання у процесі педагогічної практики 

Серед основних завдань, що поставали перед педагогами в освітньому 

процесі і під час педагогічної практики, було формування у студентів стійкої 

позитивної мотивації навчальної діяльності і професійного зростання, 

атмосфери взаємоповаги та доброзичливості на заняттях, оскільки навчання 

дає бажаний результат лише тоді, коли воно відбувається в атмосфері поваги 

до інших, відкритості й щирості [37, c. 69].  
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Для стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання була проведена широка інформаційно-роз’яснювальна робота. До 

неї залучалися викладачі, куратори і самі студенти. Ця робота проводилася 

під час спільних із практикуючими вчителями ЗЗСО лекцій і семінарів, 

кураторських годин та інших заходів (бесід, нарад, семінарів, науково-

практичних конференцій), спрямованих на ознайомлення з актуальними 

проблемами в системі освіті та досвідом професійного зростання, 

особливостями використання технології співробітництва, сюжетно-рольових, 

організаційно-діяльнісних і дидактичних ігор, актуалізація ціннісного 

ставлення до педагогічної спадщини минулого, активне залучення студентів 

до спільної діяльності.  

Окрім того, стимулювання позитивної мотивації студентів передбачало 

всебічне сприяння підвищенню рівня знань, умінь та навичок майбутнього 

вчителя (моральне заохочення: подяки, нагородження грамотами, підтримка 

найбільш ініціативних студентів, висвітлення результатів їхньої навчальної 

та громадської роботи на стендах та інформаційних дошках на факультетах, 

на сторінках університетського видання «Учитель», створення широких 

можливостей для виявлення ініціативності, самостійності студентів та їхніх 

лідерських якостей; матеріальне стимулювання за певні навчальні й 

особистісні досягнення) з урахуванням його особистісних інтересів і потреб, 

стимулювання самостійності студентів, актуалізацію їхнього творчого 

потенціалу у процесі проходження педагогічної практики, науково-творчий 

характер представлення студентами результатів педагогічної практики 

(захист проектів, доповіді на навчально-методичних або науково-практичних 

конференціях, публікація матеріалів), а також ліквідацію можливих бар’єрів 

(психологічних, соціальних, гносеологічних тощо) студентів на шляху до 

формування їхньої педагогічної майстерності та професійного зростання. Усе 

це сприяло створенню сприятливого психолого-емоційного клімату в закладі 

освіти, виявленню та врахуванню поглядів, сподівань та інтересів студентів, 
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підтримці їхньої ініціативи і самостійності у процесі проходження 

педагогічної практики. 

Так, під час спільних з учителями заходів ми прагнули до формування 

позитивної мотивації освітньої діяльності студентів, їхньої творчості, 

активної розумової роботи, на що спрямовувалося поєднання практичного й 

теоретичного аспектів освітнього процесу. Особливу увагу приділяли 

створенню атмосфери вільного обміну досвідом студентів і педагогів. 

З метою формування позитивної мотивації студентів 

використовувалися такі форми і методи навчання, а саме: 

▪ проблемні лекції («Що таке професійне зростання», «Педагогічна 

теорія в дії» тощо). Вони передбачали аналіз освітніх процесів та 

педагогічних явищ, що вимагало створення проблемних ситуацій, які 

розв’язувалися спільно зі студентами. Розв’язання професійних проблем 

стало ефективним засобом розвитку самостійності, пізнавальної активності, 

формування професійної компетентності майбутніх учителів;   

▪ тематичні дискусії та диспути («Навіщо потрібне вчителю 

самовиховання?», «Шляхи професійного зростання», «Проблемні діти» 

тощо). Вони передбачали обговорення різних питань, обмін думками між 

студентами і педагогами, що сприяло формуванню інтелектуальних 

здібностей майбутніх учителів, їхніх умінь аналізувати й аргументувати свої 

ідеї, дослухатися і поважати думки інших людей. Дискусії та диспути були 

покликані не лише надати студентам нові знання, але і створити емоційно 

насичену атмосферу навчання, яка б сприяла глибокому проникненню їх в 

навчальний матеріал, отриманню від цього позитивних емоцій; 

▪ «круглі столи» («Стилі педагогічного спілкування», «Особливості 

вікового розвитку молодших школярів» тощо). Вони мали на меті 

обговорення складних теоретичних питань і обмін життєвим і професійним 

досвідом за темами, які мають неоднозначне тлумачення, і, відповідно, 

вимагають обґрунтування й аналізу; 
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▪ інтелектуальні розминки (за темами занять). Вони являли собою 

експрес-опитування, які актуалізували наявні знання студентів, активізували 

обмін думок, надавали можливість з’ясувати рівень підготовленості 

студентів до розв’язання конкретних теоретичних і практичних завдань; 

▪ наради і зустрічі («Підвищення кваліфікації вчителя», «Особливості 

проходження педагогічної практики у ЗЗСО», «Підготовка до практичної 

педагогічної діяльності» тощо) із досвідченими фахівцями освітньої галузі, 

які набули значного професійного досвіду і наводили переконливі докази 

стосовно важливості професійного зростання вчителя, відповідального 

ставлення до виконання педагогами своїх обов’язків; 

▪ «мозкова атака», яка передбачала інтенсивний пошук рішень на 

основі колективного обговорення і швидкого генерування ідей. Це 

спонукало студентів виявляти уяву, увагу та творчість шляхом висловлення 

власних думок, допомагало їм знаходити декілька рішень певної проблеми 

та сприяло створенню атмосфери невимушеності і співробітництва; 

▪ педагогічні ігри, зокрема рольові, ситуаційно-рольові, ділові й 

інтерактивні ігри професійної тематики («Перевірка домашнього завдання», 

«Запізнення учнів на урок», «Проведення опитування за темою уроку» тощо). 

Так, у рольових іграх студенти розігрували конкретні ситуації, у яких ролі 

розподілялися між певними студентами, а інші – були активними 

спостерігачами або експертами, суддями чи посередниками. Ситуаційно-

рольові ігри передбачали відтворення конкретних умов професійної 

діяльності в ігровій ситуації. У ділових іграх відбувалося зіткнення різних 

позицій, думок, гіпотез, що сприяло появі нових ідей, допомагало студентам 

відчути себе іншою людиною, пережити себе в незвичній ролі, вийти за межі 

звичної поведінки. Інтерактивні ігри базувалися на досвіді, що був 

отриманий завдяки спеціально організованій взаємодії студентів задля зміни 

індивідуальної моделі поведінки, і передбачали участь усіх студентів в 

ігровій діяльності (відсутній їх розподіл на спостерігачів і гравців);  
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▪ аналіз реальних (життєвих і професійних) ситуацій, розбір 

конфліктів та інцидентів, що можуть виникнути у професійній діяльності 

вчителя початкових класів («Організація спілкування з батьками», 

«Вирішення конфліктів між учнями» тощо). Цей метод сприяв розвитку 

творчого мислення, налагодженню тісного зв’язку теорії з практикою і 

реальним життям, власним досвідом студентів, спонукав їх до оволодіння 

професійними знаннями і вміннями завдяки самостійному розв’язанню 

проблем.  

Так, у процесі вивчення педагогічних дисциплін нами 

використовувалися педагогічні ситуації декількох видів: 

 ситуація-оцінка педагогічних явищ, подій, досвіду практичної 

діяльності вчителів початкових класів, у яких студенти факультету 

початкового навчання знаходили причини виникнення певної ситуації, 

виявляли її виховні можливості (чи негативні наслідки); 

 ситуація-ілюстрація, у якій надавалися приклади з основних тем 

навчальних предметів на підставі теоретичних і методичних знань; 

 ситуація-вправа, за допомогою якої майбутні учителі навчалися 

розв’язувати неважкі завдання, використовуючи метод аналогії; 

 ситуація-проектування, у якій визначалися шляхи і засоби 

розв’язання педагогічних проблем. 

Зокрема, під час проходження педагогічної практики розглядалася така 

ситуація: «Увесь клас пішов на ставок, де росли водяні лілії. Перед 

екскурсією Ви провели бесіду серед дітей, пояснили їм, що квіти треба 

зберігати, не зривати їх. Але Петрик зірвав лілію і подарував її Оленці. Йому 

дуже подобається ця дівчинка, і він завжди намагається зробити для неї щось 

приємне. Що Ви скажете Петрикові?» [51, c. 42].  

Необхідно підкреслити, що у процесі використання педагогічних 

ситуацій істотно змінюються позиція і зміст діяльності викладача ЗВО. Так, 

діяльність викладача була зорієнтована на розвиток у майбутніх фахівців 

домінантної установки-мотивації на професійно-особистісний саморозвиток і 
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самовиховання; створення середовища, що допомагало майбутнім учителям 

початкових класів у реалізації життєво-творчих здібностей, креативності в 

освітній діяльності; організацію ситуацій успіху, що забезпечувала 

самоактуалізацію і самовизначення кожного майбутнього фахівця; 

орієнтацію на міжособистісне спілкування, діалог; прояв відносин 

доброзичливості, взаєморозуміння, підтримки; діагностику професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів. 

Діяльність майбутніх учителів початкових класів у педагогічних 

ситуаціях була спрямована на засвоєння ціннісно-смислових функцій 

педагогічної діяльності, знань щодо цінності освіти та власної ролі в 

соціальному світі та професії, методики професійного зростання: самоосвіти, 

самовиховання і самотворення себе як педагога, досвіду діалогового 

спілкування, оцінку власного життєвого та педагогічного досвіду, розвиток 

готовності діяти самостійно і відповідально в розв’язанні соціальних, 

особистісних і педагогічних проблем. 

Отже, педагогічні ситуації стали ефективним шляхом для професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів, умовою творчого розвитку 

особистості, показником її професійної зрілості. Такі ситуації не мали 

однозначного розв’язання, адже воно залежало від того, наскільки студент 

здатний до аналізу ситуації, глибини мислення, яка б могла сприяти пошуку 

варіантів розв’язання певного питання. Ми прагнули, щоб студенти 

самостійно визначили проблему, виходячи із педагогічної ситуації, висували 

завдання і визначали шляхи його розв’язання.  

Особистісна спрямованість педагогічних ситуацій полягала в тому, що 

вони орієнтували майбутніх учителів початкових класів на актуалізацію їхніх 

уявлень про особливості характеру, мотиви і здібності особистості, 

спонукали до самопізнання, самовизначення і саморозвитку; 

▪ семінари («Педагогічна професія та сучасність», «Бар’єри у 

спілкуванні педагога з дітьми, батьками, учителями» тощо), які сприяли не 
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лише закріпленню здобутих на лекціях знань, але й формуванню професійно 

значущих якостей і вмінь студентів, їхньої педагогічної культури; 

▪ науково-практичні конференції, під час яких студенти презентували 

результати своєї дослідницької діяльності. 

Під час проходження педагогічної практики широко застосовувався 

метод прикладу: студенти знайомилися з організацією реального освітнього 

процесу, особливостями професійної діяльності сучасного вчителя 

початкових класів. Окрім того, із метою мотивації, формування бажання 

самовдосконалюватися та розвитку професійно-пізнавальних інтересів 

майбутнім учителям надавалися відомості з історії педагогіки, вікової 

педагогіки і психології, соціальної педагогіки, інклюзивної освіти, а також 

інформація про особливості організації освітнього процесу в закладах освіти 

різних країн світу (зокрема, Німеччини, США, Фінляндії, Швеції тощо). При 

цьому широко застосовувалися мультимедійні засоби (студенти переглядали 

відеороліки і фільми, сюжети яких розкривали особливості застосування 

сучасних освітніх технологій, упровадження інтерактивних методів навчання 

тощо) і мережа Інтернет. Емоційне сприйняття сюжету відеороліків і фільмів 

допомагало вербалізувати гострі освітні проблеми, знайти різні варіанти їх 

розв’язання. Дієвим стимулом професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів було знайомство з долями видатних освітян 

(А. Макаренко, С. Лисенкова, М. Монтесорі, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський, В. Шаталов, Р. Штайнер).  

Особлива увага надавалася постійному поповненню та оновленню 

джерел педагогічних знань і досвіду, як-то: 

– законодавчі, нормативно-правові, інструктивні та рекомендаційні 

документи щодо особливостей організації освітнього процесу в початковій 

школі; 

– періодична педагогічна преса (журнали, газети тощо), нові видання 

енциклопедичної та довідникової літератури, психолого-педагогічної 

літератури, науково-методичні матеріали для вчителів початкових класів;  
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– електронні бази даних, де збиралися матеріали, присвячені сучасному 

педагогічному досвіду (авторські програми, матеріалів виставок-ярмарків, 

роздаткові матеріали  тощо). 

Важливим моментом у стимулюванні позитивної мотивації студентів 

було формування позитивного емоційного фону у процесі навчанні, оскільки 

позитивна атмосфера занять забезпечує сприятливі умови для активної, 

творчої роботи [9, с. 157].  

Під час занять і безпосередньо власної практичної діяльності майбутніх 

учителів початкових класів ми намагалися створити доброзичливу, емоційно 

забарвлену атмосферу навчання, пронизану індивідуальними переживаннями 

студентів, із доброзичливим, поважним ставленням до кожної особистості. 

Цьому значною мірою сприяла сама організація освітнього процесу в ЗЗСО і 

ЗВО, оскільки майбутні педагоги могли активно спілкуватися один з одним і 

молодшими школярами, вільно висловлювати власні думки і ставити 

запитання, творче діяти при виконанні різноманітних завдань. Емоційний 

елемент, почуття захоплення від досягнутих результатів супроводжували 

весь освітній процес. Створений під час занять позитивний емоційний фон 

став основою успішного проходження студентами педагогічної практики і 

сприяв розвитку їхніх пізнавальних інтересів та бажання зростати у 

професійному плані. 

Велике значення для створення позитивного емоційного фону на 

заняттях та поза ними мали щирі стосунки між студентами і педагогами, 

спільна діяльність студентів, їх неформальне спілкування (дружні дискусії, 

мандрівки, виїзди на природу, спортивні змагання, походи до театрів, музеїв, 

творчі конкурси, святкування визначних подій у країні тощо). Особливу роль 

для формування позитивного фону мало групове розв’язання студентами 

різних індивідуальних і диференційованих завдань, оскільки вони 

орієнтувались на те, що ближче особистості, сприяли виникненню 

переживань та емоцій у спосіб, що найбільше підходив кожному студенту.  



 

 

136 

Спілкування між студентами і педагогами було основним елементом 

занять, і воно значно впливало на атмосферу навчання і характер стосунків 

між ними. До того ж, самі студенти часто ставали ініціаторами діяльності та 

спілкування під час занять. Вони піднімали цікаві проблеми, ставили 

запитання, звертались до викладачів із певними пропозиціями. Під час 

спільної роботи ми намагалися враховувати вподобання кожного студента і 

використовували вправи, які були цікавими для кожного, прагнули дати 

студентам імпульс для подальшої роботи.  

Для формування професійної мотивації майбутніх учителів початкових 

класів використовувалися також методи заохочення (нагородження 

почесними відзнаками, похвала тощо) і прийоми емоційного стимулювання 

(емоційний відгук, підбадьорювання тощо).  

Серед труднощів стимулювання позитивної мотивації студентів до 

професійного зростання у процесі педагогічної практики, що виникали у 

процесі експериментальної роботи, можна назвати такі: значне інформаційне 

перенавантаження студентів; їхнє подекуди байдуже ставлення до процесу 

навчання, загалом, і взаємодії з дітьми, зокрема; наявність бар’єрів у 

спілкуванні з молодшими школярами й іншими педагогами; недостатній 

теоретичний рівень підготовки деяких студентів, їх неготовність і невміння 

застосовувати здобуті в ЗВО знання на практиці тощо. 

Отже, ми будували освітній процес таким чином, щоб студенти 

відчували зацікавленість у навчанні. Використання різноманітних форм і 

методів навчання, цікавих педагогічних ситуацій і завдань мало сприятливий 

вплив як на пізнавальну діяльність студентів, так і на їхню мотиваційну 

сферу. Створена на заняттях позитивна емоційна атмосфера була основою 

успішності всього освітнього процесу, формування позитивного ставлення 

майбутніх учителів до педагогічної професії й особистого зростання. До того 

ж, студенти стали більш дружніми, відвертими, щирими, відкритими, 

емоційними, відповідальними, прагнули допомагати один одному, молодшим 
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школярам та викладачам, із захопленням виконували спільні та індивідуальні 

завдання. 

Загалом, педагогічна практика створює широкі можливості для 

цілеспрямованого розвитку творчих здібностей і потенціалу студентів через 

систематичне включення їх у різноманітну практичну діяльність, що 

здійснюється вчителем початкових класів і потребує ініціативи, 

самостійності, відмови від шаблонів і стереотипів, розвитку самоаналізу та 

самооцінки. Новий підхід до системи професійної педагогічної освіти 

дозволяє забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих майбутніх 

учителів початкових класів. 

2.2.2. Науково-педагогічний супровід професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики 

Науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики вимагав 

проведення спеціальної роботи, спрямованої на організацію навчання й 

підтримки студентів у ЗВО та ЗЗСО – базах педагогічної практики.  

Слід відмітити, що науково-педагогічний супровід професійного 

зростання майбутнього вчителя початкових класів у процесі педагогічної 

практики – особлива сфера діяльності викладачів ЗВО та вчителів ЗЗСО, що 

орієнтована на взаємодію зі студентом під час надання йому підтримки у 

професійному зростанні, прийнятті рішення щодо вибору діяльності та 

самореалізації в ній. 

Здійснюючи науково-педагогічний супровід професійного зростання 

майбутніх учителів у процесі педагогічної практики, ми спиралися не лише 

на теоретичні розробки, представлені в низці досліджень вчених у галузі 

філософії (І. Колеснікова, В. Сидоренко) [29; 59], психології 

(Е. Александрова, Ю. Слюсарев) [1; 61], педагогіки (В. Богоявленський, 

В. Луговий, Т. Сорочан) [6; 36; 65] та інших галузей знань, а також на 

позитивний досвід роботи різних закладів освіти в Україні (заклади вищої 

педагогічної освіти, загальної середньої і спеціальної освіти тощо) і 
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педагогів-практиків (Ш. Амонашвілі, І. Волков, М. Гузик, О. Захаренко, 

І. Іванов, М. Палтишев, В. Шаталов, М. Щетинін) [2; 10; 16; 20; 25; 52; 70; 

72]. У зв’язку з цим науково-педагогічний супровід мав прикладний 

характер, тобто його організація була заздалегідь обумовлена поставленою 

метою і зорієнтована на практичне застосування його результатів.  

Під час організації науково-педагогічного супроводу професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів ми виходили з особливостей 

педагогічної діяльності, яка характеризується поетапним залученням 

студентів – майбутніх учителів початкових класів у професійну діяльність з 

метою опрацювання, розв’язання ними різноманітних завдань у процесі 

педагогічної практики, орієнтуючись на Концепцію «Нової української 

школи» [17].  

Науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики передбачав: 

виділення одного дня на тиждень для відвідування студентами закладів 

загальної середньої освіти і виконання завдань (зокрема, у межах 

експериментальної практики «День у школі»); вивчення навчальних 

дисциплін у ЗВО, які доповнювалися системною практичною діяльністю на 

базі ЗЗСО; щотижневе проведення нарад і консультацій студентів із 

практикуючими вчителями тощо. 

Згідно із рекомендаціями вчених (С. Довбенко, Л. Прокопів, 

О. Сидорук) [41, c. 117], науково-педагогічний супровід професійного 

зростання майбутнього вчителя початкових класів у процесі педагогічної 

практики здійснювався завдяки спільній роботі директора ЗЗСО, завідувача 

педагогічною практикою ЗЗСО, керівника педагогічною практикою ЗВО, 

методиста з педагогічної практики ЗВО, викладачів-консультантів ЗВО, 

учителів ЗЗСО, психолога ЗЗСО тощо. Необхідно підкреслити, що кожен із 

учасників науково-педагогічного супроводу професійного зростання 

майбутніх учителів у процесі педагогічної практики мав свої обов`язки. 
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Так, директор ЗЗСО забезпечував загальне керівництво та здійснював 

контроль за проведенням педагогічної практики, затверджував річний план 

педагогічної практики, розглядав і затверджував звіти завідувача 

педагогічної практики ЗЗСО. 

До компетенції завідувача педагогічною практикою ЗЗСО входило: 

забезпечення планування й організації всіх видів педагогічної практики, 

підбиття її підсумків; добір баз практики за погодженням з органами 

управління освітою; проведення нарад із різних питань організації практики, 

обговорення її результатів з керівниками закладів освіти, методистами тощо; 

налагодження співпраці циклових комісій, закладів освіти з різноманітних 

питань організації практичної підготовки майбутніх учителів; методичне 

керівництво та контроль за діяльністю всіх осіб, які беруть участь у 

плануванні, організації та проведенні педагогічної практики, контроль за 

роботою методистів; здійснення контролю за своєчасним оформленням 

документації з педагогічної практики; проведення підсумкових конференцій 

за результатами педагогічної практики разом із викладачами ЗВО; участь у 

виставленні оцінок за педагогічну практику та представлення їх на 

затвердження педагогічної ради ЗЗСО; складання загального звіту з усіх 

видів педагогічної практики; узагальнення досвіду практики, унесення 

пропозицій щодо її вдосконалення. 

До обов’язків керівника педагогічної практики ЗВО входило: розподіл 

студентів-практикантів за закладами освіти – базами практики, класами; 

підготовка всіх необхідних матеріалів для розпоряджень завідувача 

практикою; участь в організації та проведенні настановчих конференцій із 

педагогічної практики; надання потрібних рекомендацій і настанов стосовно 

проходження педагогічної практики; інформування студентів-практикантів 

щодо порядку підготовки та надання звітів про проходження педагогічної 

практики; забезпечення належного рівня організації та проведення практики 

згідно з програмою спільно із викладачами відповідних циклових комісій та 

керівниками баз практики; контроль за умовами побуту і праці студентів та 
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проведення з ними на місцях проходження педагогічної практики 

обов’язкових інструктажів з техніки безпеки й охорони праці; контроль за 

виконанням студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку 

ЗЗСО, облік відвідування бази практики методистами і студентами; 

відвідання виховних заходів, уроків, які проводяться студентами-

практикантами, здійснення їх аналізу й оцінки, надання методичної 

допомоги; участь в організації та проведенні підсумкових конференцій із 

педагогічної практики, підбиття підсумків практики та оцінювання її 

результатів; обговорення питань результатів педагогічної практики на 

засіданнях циклових комісій. 

Основними напрямами роботи методиста педагогічної практики ЗВО 

було: узгодження розподілу студентів-практикантів за класами, віковими 

групами разом із груповими керівниками практики від ЗВО і керівником 

ЗЗСО; визначення спільно із класним керівником тем уроків, виховних 

заходів, які студенти-практиканти планують проводити; надання допомоги 

студентам у складанні їхнього індивідуального плану на весь період 

педагогічної практики, конкретизація (відповідно до програми практики) 

змісту навчальних, позакласних виховних заходів; затвердження 

індивідуальних планів студентів-практикантів після погодження їх із 

методистами з педагогіки та психології; відвідування й обговорення 

студентами-практикантами уроків та інших заходів, що проводяться 

досвідченими вчителями ЗЗСО; забезпечення проведення студентами – 

майбутніми вчителями уроків із навчальних предметів та позакласних 

заходів, проведення консультацій для практикантів при підготовці до 

позакласних заходів та уроків, перевірка й затвердження їхніх планів-

конспектів, відвідування позакласних занять й уроків, що проводяться 

студентами, їх аналіз та оцінка, контроль за виконанням індивідуальних 

планів роботи студентів-практикантів; аналіз документації, що подається 

студентами, складання звіту за результатами проходження педагогічної 

практики і подання його керівникові практики; участь у настановчій і 
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підсумковій конференціях із педагогічної практики, а також нарадах і 

проміжних конференціях із практики; участь у захисті студентами їхніх звітів 

із педагогічної практики; оцінювання результатів проходження практики 

спільно із методистами циклових комісій з психології та педагогіки. 

Участь у науково-педагогічному супроводі викладача-консультанта 

ЗВО передбачала: визначення напряму дій, координація діяльності студентів-

практикантів і педагогів; участь у проведенні тренінгів, групових семінарів, 

консультацій для студентів перед початком та впродовж педагогічної 

практики; забезпечення студентів-практикантів діагностичними методиками; 

організація обміну інформацією та налагодження взаємодії між учасниками 

науково-педагогічного супроводу; індивідуальне і групове консультування 

майбутніх учителів із питань змісту, планування і методики проведення 

уроків, організації виховної роботи з різних тем, надання допомоги 

студентам-практикантам у процесі проходження ними педагогічної практики; 

затвердження планів-конспектів уроків; аналіз та оцінка виконаної роботи 

студентів; підбиття підсумків, організація самоаналізу студентами-

практикантами своєї роботи й аналізу викладачами ефективності 

проходження педагогічної практики, узагальнення результатів. 

До обов’язків учителя ЗЗСО під час проходження студентами 

педагогічної практики входило: знайомство з планами роботи ЗЗСО, 

проведення відкритих уроків, виховних заходів та інших видів діяльності; 

знайомство студентів-практикантів із дітьми у класі; уточнення змісту 

роботи всіх студентів, узгодження їхніх індивідуальних планів разом із 

методистом педагогічної практики; надання консультацій студентам із 

поточних питань, попередження можливих помилок і труднощів; аналіз 

результатів педагогічної практики; залучення студентів-практикантів до 

оснащення освітнього процесу наочними посібниками; надання допомоги у 

складанні характеристики, оцінці рівня педагогічної майстерності і 

професійного зростання студентів. 
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У свою чергу, психолог ЗЗСО: допомагав підібрати методики 

діагностики для визначення рівня психічного розвитку дітей; консультував 

студентів-практикантів із питань застосування обраних методик й аналізу 

отриманих результатів, проводив (у разі потреби) консультації, заняття і 

психологічні тренінги для студентів-практикантів; надавав психологічну 

допомогу при труднощах у взаємодії студентів із дітьми або педагогічним 

колективом; брав участь у психологічних спостереженнях та діагностиках, 

які проводилися студентами, керував спільним аналізом отриманих даних; 

допомагав студентам-практикантам складати характеристики на окремих 

дітей і весь класний колектив; відвідував виховні заходи й уроки, що 

проводилися студентами, здійснював їх психологічний аналіз; надавав 

консультації студентам-практикантам із поточних питань.  

Спільні дії всіх учасників супроводу були спрямовані на надання 

допомоги студентам в успішному проходженні педагогічної практики, 

визначенні цілей, інтересів, можливостей та шляхів подолання професійних 

та особистих перешкод, що заважають майбутнім учителям самостійно 

досягти бажаних результатів у професійній діяльності, самоактуалізуватися.  

Особливе значення у здійсненні науково-педагогічного супроводу 

педагогічного зростання студентів мала реалізація експериментального виду 

практики «День у школі», яка передбачала впровадження ідей дуальної 

освіти завдяки залученню студентів до професійно орієнтованої взаємодії зі 

школярами, починаючи з першого семестру першого курсу. Програма 

впровадження експериментальної практики не впливала на проведення 

традиційних педагогічних практик, які відбувалися за графіком навчального 

плану, а була новою формою навчання, що передбачала виділення одного дня 

на тиждень для відвідування ЗЗСО і виконання студентами завдань, 

розроблених з поступовим ускладненням від першого до четвертого курсу. 

Щосеместрово визначався перелік навчальних предметів, які доповнювалися 

системною практичною діяльністю на базі ЗЗСО [19, c. 8 – 11].  
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На відміну від теоретичного навчання, що має високий ступінь 

наукового узагальнення, експериментальна педагогічна практика «День у 

школі» характеризувалася значною конкретністю. Вона спрямовувалася на 

доповнення й узагальнення теоретичних знань майбутніх фахівців, 

підведення їх до свідомого аналізу, наукового пошуку та узагальнення 

педагогічного досвіду, розкриття суспільної ролі майбутньої професії, 

формування необхідних професійних знань, умінь і навичок, зміцнення 

позитивної мотивації навчання студентів у ЗВО. Цей вид практики сприяв 

осмисленню майбутніми вчителями власної педагогічної діяльності та 

оволодінню новими засобами розв’язання професійних проблем.  

Експериментальна педагогічна практика «День у школі» проходила на 

базі ЗЗСО м. Харкова (ХЗЗСО № 10, ХЗЗСО № 36, ХЗЗСО № 56, 

харківського ліцею «Професіонал», Харківської гімназії № 116, ХЗЗСО 

№ 158, Харківської гімназії № 169) та під час вивчення таких навчальних 

дисциплін у ЗВО, як: «Вступ до спеціальності», «Педагогічна майстерність», 

«Теорія та методика виховання», «Дидактика Нової української школи», 

«Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного 

читання» тощо. 

Охарактеризуємо детальніше, яким чином відбувалося впровадження 

експериментальної практики «День у школі» стосовно кожної із зазначених 

дисциплін. 

Так, навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» викладалася на 

факультеті початкового навчання на 1 курсі в 1 семестрі й була спрямована 

на формування в майбутніх учителів початкових класів потреби у 

професійному зростанні, що може бути реалізовано за умови розуміння 

особливостей майбутньої професії та самоорганізації педагогічної діяльності; 

формування уявлень про процеси навчання і виховання, розвиток у студентів 

психолого-педагогічного мислення; підготовку до проходження педагогічної 

практики в ЗЗСО; формування творчих здібностей і системи педагогічних 

знань, що сприяють успішній організації педагогічної діяльності тощо. 
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У змісті програми ми виділили теми, вивчення яких надавало 

можливість ефективно формувати професійні якості майбутнього спеціаліста, 

а отже – готувати до успішної практичної педагогічної діяльності і 

стимулювати процес професійного зростання, у цілому. До цих тем 

відносилися такі: «Особливості професійної діяльності сучасного вчителя 

початкових класів», «Сутність педагогічної діяльності вчителя», «Суспільна 

значущість професії вчителя, його функції», «Поняття педагогічної 

діяльності, її структура», «Професійно-педагогічна діяльність як 

метадіяльність», «Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності», 

«Педагогічна майстерність і особистість учителя», «Самовиховання 

вчителя», «Педагогічна техніка вчителя» тощо. Під час вивчення цих тем 

виокремлювалася структура професійного зростання, визначалися його 

характеристики, професійні мотиви особистості вчителя початкових класів, 

виявлялися етапи професійного зростання, визначалася роль професійних 

якостей майбутніх педагогів для успішного здійснення педагогічної 

діяльності тощо. Майбутні учителі початкових класів вивчали основні 

категорії професійної діяльності, її суть і специфіку, засвоювали конкретні 

форми й етапи створення й організації власної педагогічної діяльності. 

Педагогічна практика «День у школі» у межах дисципліни 

«Педагогічна майстерність» відбувалася за таким алгоритмом: установчо-

мотиваційні лекції («Педагогічна майстерність учителя та її елементи. 

Педагогічна техніка вчителя. Професіограма вчителя», «Педагогічна 

майстерність як мистецька дія», «Сутність і зміст педагогічного 

спілкування», «Проблеми взаємодії вчителя та учнів», «Педагогічні 

конфлікти: профілактика та розв’язання»); відвідування уроків учителів 

початкових класів; аналіз елементів педагогічної майстерності вчителя на 

уроках; позаурочна організаційно-виховна робота з молодшими школярами 

та її аналіз. 

Кожного дня студенти-практиканти отримували низку завдань, 

виконання яких, зокрема, передбачало:  
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– закріпити і поглибити уявлення про суть і структуру педагогічної 

майстерності як характеристики особистості вчителя; оволодіти культурою 

рухів майбутнього вчителя (перший день);  

– навчати студентів використовувати елементи відомої системи 

К. Станіславського при організації освітнього процесу в початковій школі, 

власній педагогічній діяльності; формувати вміння бачити педагогічне 

завдання, володіти логікою його розв’язання; формувати мотивацію до 

самовиховання, уміння самоаналізу, самоконтролю, самокритичності (день 

другий);  

– формувати поняття «педагогічне спілкування»; виявити функції, типи 

педагогічного спілкування; ознайомитися із бар’єрами педагогічної взаємодії 

та шляхами їх усунення (день третій);  

– усвідомити суть прийомів педагогічної взаємодії; осмислити суть 

педагогічного такту, його функції, специфіку поведінки тактовної людини, 

розвиток професійних умінь використання ефективних засобів виховного 

впливу на учнів; стимулювати потребу в підвищенні рівня культури 

спілкування з молодшими школярами як важливого компонента педагогічної 

майстерності (день четвертий);  

– поглибити усвідомлення специфіки педагогічних конфліктів; 

закріпити уявлення про прийоми їх профілактики; розширити уявлення про 

стилі розв’язання педагогічних конфліктів; формувати вміння розв’язувати 

педагогічні конфлікти (день п’ятий). 

Упродовж 2016–2020 рр. також здійснювалася практична підготовка 

майбутніх учителів початкових класів до виховання молодших школярів у 

межах навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання». Процес 

науково-педагогічного супроводу в межах цієї навчальної дисципліни 

передбачав таку послідовність дій: ознайомити студентів із практичним 

втіленням основних принципів, методів, форм і засобів виховання молодших 

школярів шляхом спостереження, вивчення та аналізу виховного процесу в 

початковій школі; проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби 
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організації національно-патріотичного, морального, естетичного, 

екологічного, трудового і фізичного виховання молодших школярів в 

освітньому процесі (через зміст навчальних предметів); формувати у 

студентів практичні вміння і навички аналізу виховних ситуацій в 

учнівському колективі; відвідати виховні години, проаналізувати їх 

структуру і зміст; визначити стадію розвитку колективу класу; узагальнити і 

систематизувати знання з навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» шляхом ситуативного їх застосування у практичній діяльності та 

вивчення досвіду виховної роботи педагогів; вивчити та проаналізувати 

методи, форми, прийоми і засоби організації індивідуальної виховної роботи 

з молодшими школярами (обдаровані, важковиховувані, діти з особливими 

освітніми потребами тощо). 

Експериментальна практика «День у школі» в межах дисципліни 

«Дидактика Нової української школи» реалізовувалася на другому році 

навчання в ЗВО. Основна мета полягала в оволодінні майбутніми учителями 

початкових класів навичками підготовки методичного забезпечення для 

проведення різних видів занять, дидактичного аналізу та діагностики знань 

учнів початкової школи в умовах реального освітнього процесу в ЗЗСО. 

Практика «День у школі» в межах дисципліни «Методика навчання 

української мови» мала на меті:  

– закріпити знання студентів про структуру уроків  читання і письма в 

1 класі, прийоми роботи на кожному етапі уроку; розвивати в майбутніх 

учителів початкових класів аналітичні й адаптаційні вміння; виховувати 

бажання працювати з першокласниками (день перший);  

– розширити уявлення студентів про вимоги до культури мовлення і 

культури спілкування вчителя й учнів початкових класів; розвивати 

професійно-комунікативні вміння майбутніх учителів; виховувати поважне 

та бережне ставлення до української мови (день другий);  

– закріпити знання студентів про етапи і прийоми формування 

граматичних та літературознавчих понять в учнів початкових класів; 
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розвивати у студентів проектно-організаційні уміння; виховувати творче 

ставлення до методичної роботи (день третій);  

– поглибити уявлення студентів про компоненти пізнавальної 

мотивації, умови ефективності та способи організації навчально-пошукової 

діяльності учнів; розвивати мотиваційні уміння майбутніх учителів; 

виховувати інтерес до системи розвивального навчання молодших школярів 

(день четвертий);  

– розширити знання студентів про види інноваційних технологій 

початкової освіти, особливості їх використання на уроках української мови 

та літературного читання; розвивати в майбутніх учителів методичну 

творчість (день п’ятий). 

Протягом кожного дня практика студентів проходила за таким планом: 

1) ранкова зустріч в актовій залі, установча лекція, завдання дня, 

методичні рекомендації щодо спостережень за освітнім процесом; 

2) відвідування уроків, здійснення спостережень за освітнім процесом; 

3) фрагментарна участь у проведенні уроків (каліграфічна хвилинка, 

словникова робота, дидактична гра з теми уроку тощо); 

4) робота з дітьми у групі продовженого дня.  

Організовувати практичні спостереження, аналіз побачених уроків 

допомагали студенти-магістранти (5-6 курс), які виконували функції тьюторів. 

Основними завданнями експериментальної практики «День у школі» в 

межах навчальної дисципліни «Методика навчання літературного читання» 

були: формування у студентів-практикантів навичок виразного педагогічного 

читання творів художньої літератури та розвиток умінь організовувати ігрове 

середовище для дітей; оволодіння методикою проведення уроків 

позакласного читання (розробка і проведення уроків під контролем 

викладачів); тьюторське керування студентів старших курсів підготовкою 

першокурсників до виразного читання учням. 

Оскільки в діяльності майбутнього вчителя початкових класів особливе 

місце займає робота з дитячою книгою і цей напрямок у власному досвіді 
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студентів майже відсутній, у процесі підготовки програми педагогічної 

практики пріоритетним було визначено формування читацької культури 

особистості шляхом упровадження занять з дитячою книгою. Ця діяльність 

передбачала поступове ускладнення завдань із роботи з дитячою книжкою 

для студентів різних курсів. 

Так, на першому курсі метою роботи було набуття студентами навичок 

виразного педагогічного читання творів художньої літератури, умінь і 

навичок спілкування з дитячою аудиторією стосовно прочитаних творів. 

Окрім того, студенти навчалися організовувати ігри з учнями, проводити 

фізкультхвилинки, вести найпростіші спостереження за освітнім процесом, 

проводити опитування учнів щодо наявності читацьких інтересів. 

На другому курсі метою стало залучення студентів до набуття 

практичного досвіду організації та проведення уроків позакласного читання. 

У ході підготовки до роботи з молодшими школярами студенти 

користувалися конспектами уроків, розробленими співробітниками 

лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти 

«Школа – ВНЗ» та науково-консультативного центру читання та дитячої 

книги ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Такий підхід упродовж тривалого часу 

мав позитивну апробацію в межах педагогічної студії, започаткованої 

лабораторією. Якщо педагогічна студія мала переважно форму 

індивідуальної роботи, то впровадження практики «День у школі» дозволило 

залучити всіх студентів до активної читацької діяльності під час практики. 

Це стало можливим також завдяки підключенню старшокурсників й 

магістрантів до тьюторської взаємодії з другокурсниками.  

Апробація різноманітних форм тьюторської взаємодії старших курсів з 

молодшими відбувалася впродовж чотирьох семестрів. 

2016-2017 навчальний рік (ІІ семестр) – основні учасники: студенти 

першого курсу та тьютори-магістранти 5 курсу. Завдання тьюторів-

магістрантів полягало в підготовці студентів-першокурсників до виразного 

читання творів дитячої літератури перед учнями. Тьютори навчалися 
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правильно оцінювати студентів молодших курсів, попереджати й виправляти 

їхні мовленнєві помилки.  

2017-2018 навчальний рік (І семестр) – основні учасники: студенти 

першого курсу, тьютори-магістранти 5 і 6 курсів. Тьютори 6 курсу, 

спираючись на вже набутий ними досвід, допомагали п’ятикурсникам 

здійснювати керівництво роботою студентів-першокурсників. На цьому етапі 

впровадження експериментального виду практики уточнювався перелік 

творів для читання дітям. 

2017-2018 навчальний рік (ІІ семестр) – основні учасники: студенти 

2 курсу та тьютори-магістранти 5 курсу. Педагогічне зростання студентів-

другокурсників забезпечувалося завдяки тому, що, уже маючи досвід 

виразного читання творів дитячої літератури, вони використовували 

підготовлені фахівцями розробки занять і самостійно проводили уроки 

позакласного читання. Результатом такої роботи стало те, що частина 

професійно орієнтованих студентів-другокурсників оволоділа на 

практичному рівні методикою проведення уроків позакласного читання. 

2018-2019 навчальний рік (І семестр) – основні учасники: студенти 

1 курсу та студенти-тьютори 4 курсу навчання. Студенти 4 курсу, маючи 

знання з різних методик, під керівництвом досвідчених фахівців здійснювали 

розробку та проведення уроків позакласного читання, готували студентів-

першокурсників до виразного читання художніх творів, що 

використовувалися під час уроків з метою розширення читацького кругозору 

школярів.  

Кожен день педагогічної практики супроводжувався обов’язковим 

веденням документації, що містила такі розділи: список студентів, розподіл 

за ЗЗСО, класами, завдання педагогічної практики, зразки оформлення 

щоденника та індивідуального плану студента-практиканта, програма занять 

з читання, вимоги до уроків позакласного читання та розробки конспектів.  

У межах навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності», «Педагогічна 

майстерність», «Теорія та методика виховання», «Дидактика Нової 
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української школи» реалізовувався також практикум «Школа професійного 

зростання» (на базі ЗЗСО м. Харкова). 

Мета практикуму полягала у формуванні у студентів потреб 

професійного розвитку, що може бути реалізовано за умови розуміння ними 

особливостей майбутньої професії та самоорганізації педагогічної діяльності 

в умовах реального освітнього процесу в ЗЗСО під керівництвом досвідчених 

наставників – вчителів початкових класів ЗЗСО м. Харкова та професорсько-

викладацького складу кафедр факультету початкового навчання ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. 

Основними завданнями практикуму «Школа професійного зростання» 

були: 

– розвиток педагогічного мислення майбутніх учителів початкових 

класів та їхньої здатності до аналізу педагогічних явищ у процесі 

спостереження освітнього процесу в початкових класах ЗЗСО;  

– формування готовності студентів до використання набутих 

педагогічних знань, умінь та навичок у процесі практичної діяльності в 

початкових класах ЗЗСО згідно з основними положеннями Концепції «Нової 

української школи»;  

– закріплення, узагальнення й систематизація знань з різних 

навчальних дисциплін шляхом ситуативного їх застосування у практичній 

діяльності та аналізу досвіду роботи вчителів-практиків; 

– забезпечення розуміння студентами суті педагогічної 

діяльності, складників педагогічної майстерності вчителя та вміння 

правильно визначати рівень їхнього розвитку; 

– розвиток уміння майбутніх учителів професійно-грамотно 

конструювати та реалізувати педагогічну взаємодію, обираючи потрібні й 

доцільні засоби для забезпечення її ефективності; 

– оволодіння майбутніми вчителями початкових класів технікою 

управління своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту в 

педагогічній взаємодії; 
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– формування вміння студентів – майбутніх учителів 

орієнтуватися в системі вправ для розвитку своєї педагогічної майстерності, 

їх стимулювання до об’єктивного самоаналізу, самоконтролю, 

самовиховання, постійної праці над власною професійною майстерністю; 

– ознайомлення з практичним втіленням основних принципів, 

методів, форм і засобів виховання молодших школярів шляхом 

спостереження, вивчення та аналізу виховного процесу в початковій школі; 

– формування у студентів практичних умінь і навичок аналізу 

виховних ситуацій в учнівському колективі;  

 реалізація технології розвитку в дітей молодшого шкільного віку 

ключових компетентностей, позитивного мислення та емоційного інтелекту, 

оволодіння студентами-практикантами основними навичками проведення 

навчальних занять з дітьми молодшого шкільного віку;  

 формування вмінь добирати оптимальні форми та методи для 

організації освітнього процесу; застосовування сучасних освітніх технологій; 

 формування вмінь планувати, організовувати, стимулювати, 

контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів. 

Тематика занять і завдання студентам у межах «Школи професійного 

зростання» за навчальними дисциплінами «Вступ до спеціальності», 

«Педагогічна майстерність», «Теорії і методики виховання», «Дидактика 

Нової української школи» наведено в табл. 2.1. 

Для методичного забезпечення виконання студентами навчальної 

програми практикуму «Школа професійного зростання» у межах різних 

навчальних дисциплін було розроблено блок завдань (додатки Е – Л), який 

студенти отримують на настановчій конференції перед початком 

експериментальної практики [39; 57]. 
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Таблиця 2.1 

Тематика занять і завдання студентам у межах «Школи професійного 

зростання» 

Тематика занять Завдання студентам 

ВСТУП ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Тема 1. Виклики, 

що стоять перед 

початковою 

школою 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі визначте чинники, що забезпечують 

якість початкової ланки загальної середньої освіти. 

2. Проаналізуйте оформлення класної кімнати за 

вимогами Нової української школи. 

3. Визначте, чи мають класні кімнати 7 навчальних зон. 

Тема 2. Мета і 

головні компоненти 

Нової української 

школи 

1. Проаналізуйте, на які компоненти Концепції «Нової 

української школи орієнтуються вчителі початкової 

школи». 

2. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі охарактеризуйте ключові 

компоненти формули Нової української школи. 

3. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі проаналізуйте освітнє середовище, 

спираючись на Концепцію «Нової української школи». 

Тема 3. 

Компетентнісний 

підхід і ключові 

компетентності 

Нової української 

школи 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі проаналізуйте, чи володіє класовод 

ключовими компетентностями Нової української школи. 

2. Охарактеризуйте, як учитель формує в учнів 

громадянську компетентність. 

3. Визначте, як реалізуються складники всіх ключових 

компетентностей Нової української школи у процесі 

оволодіння учнями початкової школи навчальними 

предметами. 

Тема 4. Педагогіка 

партнерства 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі визначте основні риси педагогіки 

партнерства (ті, які ви побачили). 

2. Опираючись на принципи педагогіки партнерства 

проаналізуйте організацію освітнього процесу в 

початковій школі. 

3. Проаналізуйте, які інструменти педагогіки 

партнерства використовує класовод у процесі 

педагогічної взаємодії з учнями.  

Тема 5. Ранкова 

зустріч 

1. Під час спостереження освітнього процесу в початковій 

школі занотуйте порядок проведення ранкових зустрічей. 

2. Проаналізуйте тематику ранкових зустрічей. 

3. Під час спостереження ранкових зустрічей в початковій 

школі визначте, розвитку яких навичок вони сприяють. 
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Продовж. табл. 2.1 

Тема 6. Сутність 

педагогічної 

діяльності вчителя 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі визначте, який стиль педагогічного 

керівництва учнями використовує класовод. 

2. Проаналізуйте дії вчителя у процесі педагогічного 

керівництва учнями, а саме:  

а) чи ставить учнів в позицію активного суб’єкта 

навчання, яке здійснюється в загальній системі 

колективної роботи класу; 

б) чи розвиває здібності учнів з самокерування 

(саморегуляція, самоорганізація, самоконтроль) власною 

діяльністю; 

в) чи організовує процес навчання як розв’язання 

навчально-пізнавальних проблем на ґрунті творчої 

взаємодії (діалогу) з учнями. 

3. Проаналізуйте розповідь учителя на уроці та визначте, 

чи дотримується він вимог щодо її змісту та викладу. 

Тема 7. Педагогічна 

майстерність і 

особистість 

учителя 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі визначте, чи має класовод шість 

провідних здібностей до педагогічної діяльності 

(комунікативність, перцептивні здібності, динамізм 

особистості, емоційна стабільність, оптимістичне 

прогнозування, креативність). 

2. Проаналізуйте та обґрунтуйте рівень оволодіння 

класоводом педагогічною майстерністю 

(елементарний, базовий, досконалий, творчий).  

3. У процесі спілкування з класоводом визначити, за якою 

системою відбувається процес самовиховання вчителя. 

Тема 8. Педагогічна 

техніка вчителя 

1. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі, проаналізуйте вміння класовода 

керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм 

організмом (мімікою, пантомімікою); керування 

емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного 

напруження, збудження творчого самопочуття; 

опанування вміння соціальної перцепції (техніка 

керування увагою, уявою); техніка мовлення 

(керування диханням, дикцією, темпом мовлення). 

2. Під час спостереження освітнього процесу в 

початковій школі, проаналізуйте вміння класовода 

вплинути на особистість і колектив: техніка організації 

контакту, управління педагогічним спілкуванням, 

організація колективних творчих справ. 

3. Самопрезентуйте себе під час першої зустрічі з класом 

(конструювання і створення привабливого образу вчителя). 
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Продовж. табл. 2.1 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

Тема 1. Педагогічна 

майстерність 

учителя та її 

елементи 

1. Складіть професіограму вчителя (за 5-ти бальною 

системою). 

2. Вкажіть, які прийоми педагогічної техніки 

використовує вчитель на уроках? 

3. Зазначте, які характерні жести вчителя Ви побачили, 

що вони означають? 

Тема 2. Сутність і 

зміст педагогічного 

спілкування 

1. Виявіть характер педагогічного спілкування 

вчителя. 

2. Які бар’єри спілкування, що перешкоджають 

педагогічній взаємодії, Ви побачили? 

3. Який стиль педагогічного спілкування притаманний 

Вашому класоводу? (за О. Березовіним, 

Я. Коломенським)? 

4. Спостерігайте за дистанціями вчителя протягом 

уроку. Яка переважає? 

Тема 3. Проблеми 

взаємодії вчителя 

та учнів 

1. Які властивості педагогічного такту учителя Ви 

спостерігаєте на уроці? 

2. Спостерігаючи за прийомами педагогічного впливу,  

опишіть 2-3 педагогічні ситуації, які містять 

вищезазначені прийоми. 

3. Доповніть три ключові операції педагогічного впливу. 

Тема 4. Педагогічні 

конфлікти: 

профілактика та 

розв’язання 

1. Працюючи з науковими джерелами, з’ясуйте 

типологію конфліктів у початковій школі. 

2. Спостерігаючи за роботою вчителя визначити, чи 

виділяє класовод «улюбленців» та «покинутих»? 

Порахуйте, скільки разів учитель звертає увагу і до 

одних, і до інших. Критичні зауваження та словесні 

заохочення занотуйте. 

3. Визначте стратегію поведінки учителя у ході 

конфліктів (уникнення конфлікту, конфронтація 

(суперництво) у конфлікті, стратегія пристосування, 

компроміс, співробітництво). 

4. Знайдіть і занотуйте висловлювання В.Сухомлинського 

щодо конфліктів: «Конфлікт між педагогом і дитиною, між 

педагогом і колективом – велика...». 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ 

Тема 1. Суть 

процесу виховання 

1. Ознайомтеся з системою виховної роботи в школі. 

2. Зобразіть схематично систему виховної роботи в 

ЗЗСО. 
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Продовж. табл. 2.1 

Тема 2. Зміст 

виховання. 

 

1. Ознайомтеся з планом виховної роботи класовода на 

друге півріччя навчального року (за наявності). 

2. Випишіть виховні заходи, передбачені у плані 

виховної роботи, визначте ціннісний зміст заходу, 

виховання, форму проведення. 

Тема 3. Методи і 

форми виховання 

1. Вивчіть та проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації індивідуальної виховної роботи з 

молодшими школярами (обдаровані, діти, діти з 

особливими освітніми потребами тощо). 

2. Мікровикладання: візьміть участь в організації 

індивідуальної виховної роботи з молодшими 

школярами. 

3. Відвідайте виховну годину, проаналізуйте 

структуру і зміст. 

4. Мікровикладання: візьміть участь у підготовці і 

проведенні виховної години. 

5. Відвідайте виховний захід, проаналізуйте структуру 

і зміст. 

6. Мікровикладання: візьміть участь у підготовці і 

проведенні виховного заходу. 

Тема 4. Розвиток 

особистості в 

колективі 

1. Визначте стадію розвитку колективу класу. 

2. З’ясуйте, які у класі існують традиції, що впливають 

на згуртування колективу. 

3. Мікровикладання: візьміть участь у підготовці і 

проведенні традиційного заходу, спрямованого на 

згуртування колективу. 

Тема 5. 

Національно-

патріотичне 

виховання 

молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації національно-патріотичного 

виховання молодших школярів в освітьному процесі 

(через зміст навчальних предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на національно-

патріотичне виховання школярів. 

Тема 6. Моральне 

виховання 

молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації морального виховання молодших 

школярів в освітьному процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на моральне 

виховання школярів. 
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Продовж. табл. 2.1 

Тема 7. Естетичне 

виховання 

молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації естетичного виховання молодших 

школярів в освітьному процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на естетичне 

виховання школярів. 

Тема 8. Екологічне 

виховання 

молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації екологічного виховання молодших 

школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на екологічне 

виховання школярів. 

Тема 9. Трудове 

виховання 

молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації трудового виховання молодших 

школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на трудове 

виховання школярів. 

Тема 10. Виховання 

здорового способу 

життя у молодших 

школярів 

1. Вивчіть і проаналізуйте методи, форми, прийоми і 

засоби організації фізичного виховання молодших 

школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

2. Мікровикладання: підготуйте і проведіть фрагмент 

уроку, мета і зміст якого спрямовані на виховання 

здорового способу життя. 

ДИДАКТИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Тема 1. Закони 

України «про 

освіту» та «Про 

повну загальну 

середню освіту» як 

нормативна база 

розбудови Нової 

української школи 

1. Відвідайте і проаналізуйте вступну лекцію 

«Контроль у навчально-виховному процесі початкової 

школи» (проводить викладач ЗВО). 

2. Відвідайте і дидактично проаналізуйте уроки в 

початкових класах: «Читання», 1 клас; «Математика», 

1 клас.  

3. Відвідайте і проаналізуйте педагогічний майстер-

клас «Особливості навчання учнів першого класу в 

науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

(проводить вчитель ЗЗСО). 

4. Визначте рівень сформованості знань табличного 

додавання і віднімання в учнів другого класу. 
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Тема 2. Нормативні 

та теоретико-

методологічні 

основи Концепції 

«Нова українська 

школа» 

1. Відвідайте і проаналізуйте вступну лекцію «Робота 

вчителя зі шкільною документацією» (проводить 

вчитель ЗЗСО). 

2. Відвідайте і дидактично проаналізуйте уроки в 

початкових класах: «Українська мова», 1 клас; 

«Людина і світ», 1 клас.  

3. Відвідайте і проаналізуйте педагогічний майстер-

клас «Поліфункціональний урок у системі навчання в 

проектних класах «Інтелект України» (поводить 

вчитель ЗЗСО). 

4. Визначте рівень сформованості навичок первинного 

читання в учнів першого класу. 

Тема 3. Нормативні 

та теоретико-

методологічні 

основи Концепції 

«Нова українська 

школа» 

1. Відвідайте і детально проаналізуйте вступну лекцію 

«Шляхи реалізації триєдиної функції навчання на 

уроках у початковій школі» (проводить викладач 

ЗВО). 

2. Відвідайте і дидактично проаналізуйте уроки в 

початкових класах: «Українська мова», 4 клас; 

«Людина і світ», 4 клас.  

3. Ведіть спостереження за організацію 

самопідготовки молодших школярів у групі 

подовженого дня. 

Тема 4. 

Компетентнісний 

підхід як 

методологічна 

основа реалізації 

Концепції «Нова 

українська школа» 

1. Відвідайте і проаналізуйте вступну лекцію 

«Контроль у навчально-виховному процесі початкової 

школи» (проводить викладач ЗВО). 

2. Відвідайте і дидактично проаналізуйте уроки у 

початкових класах: «Читання», 4 клас; «Навчаємося 

разом», 4 клас.  

3. Відвідайте і проаналізуйте педагогічний майстер-

клас «Формування ключових компетентностей в учнів 

проектних класів «Інтелект України» (проводить 

вчитель ЗЗСО). 

4. Визначте рівень сформованості навичок читання 

учнів та організації їх самопідготовки у групі 

подовженого дня. 
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Продовж.табл.2.1 

Тема 5. Теоретичні 

основи уроку в 

Новій українській 

школі 

1. Відвідайте і проаналізуйте вступну лекцію «Урок у 

системі компетентнісної освіти» (проводить викладач 

ЗВО). 

2. Відвідайте і дидактично проаналізуйте уроки в 

початкових класах: «Читання», 2 клас; «Навчаємося 

разом», 3 клас.  

3. Відвідайте і проаналізуйте педагогічний майстер-клас 

«Реалізація принципів наступності, активності, 

свідомості, наочності, а також міцності знань, умінь і 

навичок на уроках читання» (проводить вчитель ЗЗСО).  

4. Ведіть спостереження за роботою вчителів 

початкових класів у групі подовженого дня. 

Тема 6. 

Характеристика 

освітніх програм, 

що реалізують 

Концепцію «Нова 

українська школа» 

1. Відвідайте і проаналізуйте вступну лекцію 

«Підготовка вчителя до навчального року, нової теми, 

уроку» (проводить вчитель ЗЗСО). 

2. Відвідайте і проаналізуйте уроки у початкових 

класах: «Читання», 1 клас; «Математика», 1 клас.  

3. Відвідайте і проаналізуйте педагогічний майстер-

клас «Особливості процесу формування навичок 

первинного читання в учнів першого класу в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України» (проводить 

вчитель ЗЗСО). 

4. Організуйте діяльність із фомрування навичок 

первинного читання в учнів першого класу. 

 

Загалом, у процесі вивчення вищезазначених навчальних дисциплін у 

межах педагогічної практики «День у школі» застосовувались активні методи 

навчання, зокрема: дискусійний, діалогізації, розв’язання педагогічних 

ситуацій, пошуковий, ігровий, діяльнісно-практичний, а також широкий 

спектр ігор: сюжетно-рольових, імітаційних, інтерактивних, ділових, 

комунікативних, позиційних. Це занчно активізувало студентів і сприяло 

процесу їхнього професійного зростання, у цілому.  

Окрім того, під час вивчення навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності» нами була розроблена і впроваджена методика організації 

професійного спілкування, яка спрямовувалася на формування особистісної 

професійної спрямованості майбутніх фахівців та ефективне засвоєння ними 

професійно значущих знань, умінь та навичок. 
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Розроблена методика базувалася на принципі єдності навчання та 

практичної підготовки. Під час реалізації методики організації професійного 

спілкування здійснювались спостереження за роботою майбутніх учителів 

початкових класів, проміжний контроль за змістом та виявом у студентській 

групі ситуацій, які виникали внаслідок педагогічного впливу. 

Оскільки змістом професійного спілкування є обмін інформацією, 

вироблення стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої особистості, 

методика передбачала педагогічне керівництво діяльністю майбутніх 

учителів початкових класів в освітньому процесі, що здійснювалось в три 

етапи: формування культури спілкування (підготовчий етап); формування 

культури взаємодії; формування професійної культури спілкування. 

Перший етап роботи – «культура спілкування» – підготовчий. На ньому 

проводилась робота з накопичення та осмислення інформації. Так, під час 

вивчення теми «Особливості професійної діяльності сучасного вчителя 

початкових класів» розглядалися питання щодо суті педагогічної діяльності 

вчителя, особистісного ставлення до культури і ціннісних основ педагогічної 

професії та значення педагогічного спілкування. 

У процесі вивчення емоційно-вольової сфери особистості вчителя 

початкових класів ми аналізували його властивості та якості (на основі 

саморефлексії), формували уявлення про шляхи і способи 

самовдосконалення професійно-особистісних якостей учителя, спрямовували 

навчальну роботу на розвиток інтересу студентів до педагогічної діяльності. 

Засвоюючи цю інформацію, майбутні учителі початкових класів пропускали 

її через власну свідомість, емоції, почуття, осмислювали її, а потім оцінювали 

цю інформацію не за окремими поняттями, а цілісно. 

У процесі навчання ми прагнули спонукати майбутніх учителів 

початкових класів до засвоєння та осмислення інформації, розв’язання 

проблемно-комунікативних завдань, які ми сформулювали таким чином: 

1. Інформаційно-пошукові завдання (пошук необхідної інформації з 

питань професійної діяльності і професійного зростання), у процесі яких 



 

 

160 

реалізувалася пізнавальна функція професійного спілкування. У процесі 

навчання і практичній діяльності майбутнім учителям пропонувалось 

виконати завдання такого змісту:  

● Дайте визначення понять «педагогічна діяльність», «професійна та 

непрофесійна діяльність», «професійне зростання» вчителя та розкрийте їх 

значення. 

● Охарактеризуйте мету, функції та структуру педагогічної діяльності 

вчителя. 

● Якими здібностями до педагогічної діяльності повинен володіти 

учитель початкових класів? 

2. Регулятивно-оцінні (виражали прагнення до впливу на перетворення 

професійних знань у навички повсякденної поведінки, у процесі чого 

реалізувалася спонукальна функція професійного спілкування). Майбутнім 

учителям початкових класів пропонувалися такі завдання: 

● Якими професійно значущими якостями повинен володіти учитель 

початкових класів? 

● Які елементи педагогічної майстерності ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

● Як ви розумієте поняття «педагогічна ситуація» і за яких умов вона 

стає задачею? 

3. Емоційно-оцінні завдання (виражали прагнення до впливу на 

емоційну сферу, формування поглядів та переконань), у процесі яких 

реалізувалася ціннісно-орієнтаційна функція професійного спілкування. 

Завдання були поставлені таким чином: 

● Від яких умов залежить ефективність розповіді учителя початкових 

класів? 

● Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування. 

● Охарактеризуйте структуру педагогічного спілкування. 

4. Інформаційно-поведінкові завдання. Були підібрані такі завдання: 

● Поясніть, від чого залежить успішність професійної діяльності 

вчителя початкових класів? 
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● Поясніть, які професійні якості вчителя допомагають йому 

розв’язувати педагогічні ситуації? 

На даному етапі роботи особливо важливим було формування 

відповідального ставлення студентів до інформації професійного змісту.  

Наступний етап – «культура професійних взаємин» – передбачав 

діалогічну взаємодію в системі «викладач – студент», «студент – студент». 

Експериментальні дослідження (Л. Долинська, Т. Іванова, О. Леонтьєв, 

Н. Лювець, В. Кан-Калік, К. Митрофанов) [23; 33; 42; 11] підтверджують 

думку про те, що діалог сприяє формуванню професійних стосунків людей. 

Через діалог здійснюється осмислення взаємин, а також формуються 

прагнення та здатність до самопізнання, саморозвитку, самовиховання, а 

отже – і до професійного зростання, у цілому. 

Формування культури професійних взаємин передбачало: заохочення 

до діалогового спілкування, організації комунікативної взаємодії у груповій, 

парній та колективній роботі; схвалення атмосфери довіри; попередження 

помилок без принижень; інструктаж; організацію рольового спілкування; 

використання різноманітних методів впливу; прийняття особистості студента 

як партнера зі спілкування. Розгляд тем занять через діалогічне професійне 

спілкування сприяло професійному зростанню майбутніх учителів 

початкових класів, оскільки стимулювало їх аналізувати отриману 

інформацію, розвивало комунікативні і перцептивні здійбності. Яскравим 

прикладом діалогічного спілкування було проведення дискусій, спрямованих 

на розв’язання педагогічних ситуацій.   

Обов’язковою умовою ефективності таких дискусії було дотримання 

певної тактики поведінки викладача. Він не нав’язував власних поглядів, 

спираючись на свій авторитет. Інколи аргументовані доводи викладача 

підштовхували студентів до її некритичного сприймання, а це гальмувало 

процес професійного зростання. 

У процесі дискусії ми заохочували майбутніх учителів початкових 

класів до запитань і навіть сумнівів щодо певних поглядів, формували творчу 
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атмосферу, стимулювали їхнє мислення, чергували активні та спокійні 

періоди дискусії, необхідні для глибокого осмислення проблеми, аналізу 

власних поглядів, переконань.  

Під час проведення дискусій, спрямованих на розв’язання педагогічних 

ситуацій, ми використовували прийоми, які спонукали студентів переглянути 

власну позицію, сприяли розвитку їхньої професійної свідомості. Серед 

ефективних прийомів спілкування, що використовувалися під час вивчення 

навчальних дисциплін, були такі: 

– прийом альтернативних наслідків. Студентам пропонувалося відповісти 

на запитання: «Що трапиться, якщо учитель учинить так, або інакше?». 

Використання цього прийому сприяло розвитку в майбутніх учителів 

прагматичних умінь, здатності передбачати наслідки власних учинків;  

– прийом заміни ролей. Педагог пропонував студентам уявити себе на 

місці певного персонажу ситуації: «Якби Ви були на місці…, як би Ви 

вчинили?». Такі запитання спонукали до співпереживання, розвитку емпатії;  

– прийом урахування почуттів дійових осіб педагогічної ситуації. Цей 

прийом спонукав майбутніх фахівців брати до уваги емоційні переживання 

інших людей, ставити себе на їхнє місце: «Як, на Вашу думку, учитель 

(учень) почуває себе в цій ситуації? Що б Ви відчували в такій ситуації? Чи є 

відповідність між Вашими почуттями й почуттями учителя (учня)?». Такі 

запитання розвивали у студентів здатність розуміти почуття, позиції, 

інтереси інших людей;  

– прийом використання особистого досвіду студентів. З цією метою ми 

застосовували запитання, які виникали у студентів, починаючи від аналізу 

особистих вражень і до формулювання загальних правил: «Чи не траплялось 

щось подібне з Вами? Якими були Ваші думки, почуття, дії? Оцінюючи зараз 

подібну ситуацію, чи хотіли б Ви щось змінити у її вирішенні?»;  

– прийом «Дехто вважає…». За допомогою цього прийому ми 

підводили студентів від аналізу конкретної ситуації до теоретичного 

обговорення професійних шляхів її розв’язання;  
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– прийом заміни ключового персонажа: «Якби на місці Вашого учня 

був Ваш брат, як би Ви діяли?»; 

– прийом стимулювання взаємодії шляхом зіставлення різних позицій. 

«Здається, ваші колеги на протилежних позиціях. Обґрунтуйте свою точку 

зору». 

Використання таких прийомів сприяло формуванню в майбутніх 

учителів початкових класів уміння критично мислити, оцінювати і 

розв’язувати педагогічні ситуації, аргументувати свою точку зору, 

використовувати власний педагогічний досвід, що безперечно сприяло 

їхньому професійному зростанню. 

З метою формування практично орієнтованих знань та реальних умінь 

педагогічної діяльності студентів залучали до розігрування конфліктних 

ситуацій. Так, під час вивчення теми «Педагогічні ситуації. Конфлікти» 

група студентів поділилася на 5 підгруп, кожна з яких повинна була 

підібрати та розіграти конфліктну ситуацію, оптимальним розв’язанням якої 

була б відповідна стратегія поведінки: «пристосування» (I підгрупа); 

«компроміс» (II підгрупа); «співробітництво» (III підгрупа); «уникнення» 

(IV підгрупа); «суперництво» (V підгрупа). Наприкінці заняття студентам 

пропонувалося виробити закони або правила професійної етики. Зокрема, у 

процесі роботи зі студентами були визначені такі закони професійної етики: 

 управління людьми розпочинається із себе; 

 не поважаючи колегу чи підлеглого, не будеш мати поваги з його 

боку, а  відсутність поваги – це вже передконфліктна ситуація; 

 нічого не ціниться так дорого і не коштує так дешево, як 

ввічливість; 

 вивчення людини, інтерес до неї як до особистості є 

обов’язковою умовою для успішної роботи з нею; 

 індивідуальний підхід – шлях до взаєморозуміння; 

 недостатня інформованість співробітників, замовчування 

інформації створюють напруження у взаєминах. 
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Велике практичне значення в освітньому процесі мали бесіди, обмін 

враженнями. Для ефективного ведення бесіди ми прагнули досягнути 

розуміння співрозмовника, формування обізнаності у предметі обговорення, 

уміння й бажання виявити та обговорити нове, розкривати й обґрунтовувати 

свої враження, імпровізовано реагувати на враження співрозмовника, бути 

відкритим до аргументів партнера, уміти досягти мети бесіди – задоволення 

реальних інтересів співрозмовників. 

У процесі бесід ми націлювали студентів на те, що в кожної людини є 

бажання отримати визнання власної цінності, а тому важливим було тактовно 

підкреслити позитивні якості співрозмовника, щиро похвалити його, а 

недоліки не можна викорінювати жорсткою критикою, але їх можна 

зменшити, роблячи акцент на позитивних якостях. Така позиція викликала у 

студентів бажання досягти ще більшого успіху.  

Студенти у процесі бесід привчались поважати особисту гідність один 

одного, виявляючи схвалення, визнання, повагу. Важлива умова для 

проведення такого діалогу – увага до співрозмовника. Тому ми націлювали 

студентів на створення належної психологічної атмосфери комунікації – 

виявлення толерантного, співчутливого ставлення до співрозмовника. 

Закріплюючи мовленнєвий матеріал професійної тематики, необхідний 

для реалізації емоційно-комунікативної функції професійного спілкування, ми, 

зокрема, пропонували студентам під час вивчення теми «Педагогічна техніка 

вчителя початкових класів» виконати наступні вправи: відобразити різні 

емоційні стани – «здивування», «переконаність», «роздратування», «гнів, 

агресію», «сум», «радість», «презирство», «скептичність», «доброзичливість». 

Відповідний стан описувався уривком із літературних творів. 

Це завдання студенти виконували у три етапи. Перший етап передбачав 

демонстрацію стану, другий етап – демонстрацію стану і супровід його 

відповідною реплікою, третій етап – програвання ситуації з демонстрацією 

відповідного стану. Отже, ми підкреслювали роль емоцій у професійній 

діяльності вчителя початкових класів. 
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Для майбутнього педагога надзвичайно важливо оволодівати 

комунікативними техніками, уміти виразити свої думки за допомогою засобів 

зовнішньої педагогічної техніки, аналізувати й оцінювати власні почуття, 

сприймати й розпізнавати емоції інших людей. З цією метою на заняттях ми 

проводили вправи на: 

а) вираження власних емоцій; 

б) розпізнавання та розуміння почуттів інших; 

в) заохочення інших до вираження емоцій. 

Комунікативні вміння, як підкреслювали студенти, характеризувалися 

заохоченням їх до вираження емоцій принаймні в тих ситуаціях, де такий 

вияв вважається доречним. Бути хорошим слухачем – визнавалося 

студентами одним із шляхів допомогти іншим людям почуватися комфортно 

при обговоренні їхніх почуттів та емоцій, особливо коли поділитися ними 

людині важко або ризиковано через емоційні переживання. Опис власних 

почуттів у доречній ситуації також заохочував поділитися своїми почуттями. 

Навички вираження емоцій допомагали студентам наблизитись до кращого 

розуміння співрозмовника, сприяли їхньому самовизначенню, 

спрямовувалися на формування емоційної сфери особистості, яка, перш за 

все, виявляється у здатності відчувати, проникати в переживання іншої 

людини, тобто співчувати та допомагати іншим. У студентів простежувалася 

тенденція до активного обговорення питань імпровізації, що свідчило про 

розвиток їхніх креативних здібностей та поступовий професійний розвиток.  

Отже, другий етап методика організації професійного спілкування 

сприяв професійному зростанню майбутніх учителів початкових класів, адже 

«діалог-взаємодія» допомагав установити контакт між педагогом і 

студентами, зрозуміти їхній внутрішній світ, думки, інтереси тощо. 

Третій етап роботи – формування професійної культури спілкування. 

Його особливість полягала в цілеспрямованому осмисленні студентами 

професіоналізму у спілкуванні з іншими. Під час розв’язання розвивальних 

завдань спілкування долалися соціально-психологічні фактори, які 
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стримували професійне самовираження особистості (невпевненість, скутість, 

сором’язливість, песимізм тощо). 

Особливості професійного спілкування дали можливість будувати 

алгоритм дій на заняттях за певною структурою.  

1-й етап. Входження в контакт. Створення відповідної психологічної 

атмосфери. Внутрішня готовність обох сторін до взаємодії.  

2-й етап. Створення ситуації вибору. 

3-й етап. Виклик у пам’яті студентів асоціацій, образів, аналогій, 

необхідних для актуалізації і мотивації змісту й теми заняття: побачити, 

почути, зробити (пригадати ситуацію, коли студент стикався з проблемою, 

подібної до тієї, що розглядається на занятті). 

4-й етап. Організація та самоорганізація діяльності, поєднання явищ, 

образів, ситуацій із життєвою практикою.  

5-й етап. Виклад нової інформації. 

6-й етап. Аналіз, пояснення й усвідомлення нової інформації (в 

індивідуальних, групових, парних формах роботи, пошук шляхів розв’язання 

проблеми, формул, алгоритму, аналіз, порівняння, синтез тощо). 

7-й етап. Усвідомлення інформації. 

Форми роботи:  

  розмова             обмін думками               шлях до істини;            

  бесіда                обмін почуттями              свято; 

  дискусія               зустріч                   перехрестя; 

  семінар              несподіванка                сенс життя; 

  урок             взаєморозуміння. 

8-й етап. Демонстрація студентами рівня усвідомлення нової 

інформації (знання, уміння, навички). Майбутнім учителям надавалася 

максимальна можливість для висловлювання власних думок. 

9-й етап. Оцінюється не студент, а його відповідь і дії. Паралельно з 

оцінкою викладача й одногрупників студент теж оцінював свою роботу. 
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10-й етап. Робота з поняттями. Золоте правило: не залишати без 

обговорення незрозумілі поняття. 

11-й етап. Узагальнення і підбиття підсумків заняття (що зрозуміли, що 

створили нового; повідомити про свої сподівання на майбутнє). 

12-й етап. Рефлексія (етап, який дозволяв студенту оцінити прожиті 

хвилини, усвідомити набуті знання  та дійсність). 

Отже, спираючись на вищезазначене, можемо сказати, що процес 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів орієнтувався 

на їхні індивідуальні особливості та спрямовувався на формування культури 

спілкування, педагогічних знань та здібностей до педагогічної діяльності.  

Аналіз психолого-педагогічних праць (М. Бакланова, А. Боднар, 

В. Ільман, В. Лозова, Т. Марчій-Дмитраш, І. Новик, М. Овчинникова, 

О. Савченко, В. Семиченко) [4; 7; 24; 34; 38; 49; 50; 56; 58] та результати 

нашого дослідження довели, що процес професійного зростання 

здійснюється ефективно, якщо студент включений у реальну практичну 

діяльність. Морально цінні, гуманні за змістом взаємини виникають не в 

будь-якій діяльності, а лише тоді, коли вона є «спільно взаємодіючою», коли 

виконання об’єктивних вимог, що їх висуває до учасників спільна діяльність, 

потребує узгодженості в їхніх діях, турботи про людину. У «спільно 

взаємодіючій» діяльності виникає особливий клас завдань, розв’язання яких 

потребує встановлення між її учасниками певних позитивних за 

спрямованістю взаємовідносин. «Спільно взаємодіючою» є групова 

діяльність студентів. Наповнена гуманістичним змістом, вона має суспільно 

цінне значення, є базою для професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів. Обмін думками стає основою для розвитку здатності 

студентів до саморегуляції своїх учинків і дій. 

Окрім того, у ЗЗСО для студентів – майбутніх учителів початкових 

класів щотижня проводилися наради й консультації з практикуючими 

вчителями на актуальні питання організації освітнього процесу в початковій 

школі («Особливості впровадження Концепції «Нової української школи», 
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«Організація індивідуальної роботи з дітьми різних груп», «Організація 

роботи з батьками» тощо). Це сприяло кращій поінформованості студентів 

про організацію виховання й навчання молодших школярів і формуванню 

педагогічної культури студентів. 

Результатом науково-педагогічного супроводу стало оволодіння 

студентами якостями, що забезпечували успішність їхнього професійного 

зростання. До цих якостей можна віднести: здатність до цілепокладання, 

прийняття адекватних рішень, прагнення до пізнання навколишнього світу і 

самопізнання, готовність до педагогічної діяльності, оволодіння 

професійними знаннями і вміннями, здатність налагоджувати соціальні та 

ділові контакти тощо. 

Серед труднощів здійснення науково-педагогічного супроводу 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі 

педагогічної практики можна назвати такі: недостатнє забезпечення 

освітнього процесу необхідними книгами та навчально-методичними 

матеріалами в потрібній кількості; відсутність логопедичного супроводу 

педагогічної практики студентів; недостатній рівень підготовки педагогів до 

здійснення цього науково-педагогічного супроводу тощо. 

Отже, науково-педагогічний супровід процесів, пов’язаних зі 

включенням студентів до реальної практичної педагогічної діяльності, 

вибором ними шляхів самореалізації сприяв набуттю практичного досвіду, 

який у подальшому матиме значний вплив на їхню професійну діяльність. 

Науково-педагогічний супровід здійснювався на основі ставлення до людини 

як найвищої цінності. Це забезпечувалося суб’єкт-суб’єктними взаєминами, 

діалогізацією спілкування, розвитком у студентів здатності до самопізнання 

та рефлексії. Ми вважаємо, що завдяки супроводу майбутній учитель 

початкових класів може більш якісно оволодівати методами і засобами 

професійного самовдосконалення, дізнаватися про особливості педагогічної 

професії, підвищувати рівень своєї професійної компетентності, 

професіоналізму і педагогічної майстерності. 



 

 

169 

Проведення підсумкової конференції, виступи практикантів, 

обговорення проблемних питань переконливо свідчить про доцільність 

проведення експериментальної педагогічної практики «День у школі». 

Ефективність науково-педагогічного супроводу підтверджується і 

загальними спостереженнями за змінами, які відбулися у професійному 

розвитку майбутніх учителів початкових класів, результатами їхнього 

самоаналізу педагогічної діяльності.  

2.2.3 Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, 

конструювання майбутніми учителями початкових класів 

індивідуальної самоосвітньої програми на рефлексійній основі шляхом 

оптимізації їхньої практичної підготовки 

Реалізація третьої умови пов’язана з формуванням відповідальності 

майбутніх учителів початкових класів за рівень власного професійного 

зростання, що вимагає їхнього самоконтролю, самоосвіти і самовиховання.  

Основною метою самовиховання майбутніх учителів є створення 

сприятливих умов для реалізації переходу виховання у самовиховання 

особистості, уведення її в режим самозмін і саморозвитку, стимулювання та 

підтримка на всіх етапах професійної підготовки студентів, формування 

впевненості в собі, віри у власні можливості та забезпечення потрібним 

інструментарієм для здійснення самовиховання [63, c. 78].  

Самоосвітня робота майбутніх учителів початкових класів є 

самокерованою і самостійною, але водночас вона визначається і певною мірою 

спрямовується викладачами ЗВО і вчителями ЗЗСО, оскільки студенти ще 

потребують певного керівництва і допомоги з боку більш досвідчених педагогів.  

Так, актуалізація ціннісно-смислових спектів самоосвіти майбутніх 

учителів початкових класів передбачала:  

– систематичне роз’яснення ролі та значення самоосвітньої роботи, 

орієнтоване на розуміння того, що особистісно-професійний розвиток 

учителів передбачає не лише вдосконалення їхніх професійних знань та 

вмінь, але й розвиток самосвідомості, здатності індивіда розуміти самого 



 

 

170 

себе. У цьому непростому процесі важливе значення набуває 

самовдосконалення педагога, фундаментом чого є його самоосвіта; 

– індивідуальні бесіди викладачів зі студентами про основні напрями 

самоосвіти, суть і методи вивчення різних тем та розділів програми 

самоосвіти; 

– проведення лекцій, семінарів, індивідуальних і групових консультацій, 

присвячених різним питанням самоосвіти («Учимося в себе та інших», 

«Джерела саморозвитку педагога», «Особливості самовиховної роботи 

вчителя», «Складання плану самовиховної та самоосвітньої роботи» тощо);  

– організація виступів досвідчених педагогів із питань самоосвіти; 

– стимулювання майбутніх учителів початкових класів до науково-

дослідної роботи;  

– систематичне підбиття підсумків самоосвітньої роботи студентів 

(співбесіди, звіти студентів про особисті досягнення і труднощі); 

– складання плану і програми самоосвіти, визначення їх завдань та 

змісту на новий навчальний рік на основі аналізу вже досягнутих результатів. 

Самоосвітня діяльність майбутніх учителів визначалася головними 

ціннісними орієнтирами: 

 формування потреби усвідомити сенс життя, обрати власну 

моральну позицію – створити себе; 

 розвиток творчого потенціалу особистості, професійної 

компетентності, духовного світу; 

 активізація процесів самотворення, самоствердження, 

самореалізації особистості в житті і педагогічній діяльності. 

У процесі організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів під 

час педагогічної практики велика увага приділялася розвитку рефлексивного 

компонента особистісно-професійного саморозвитку. Так, увага майбутніх 

педагогів спрямовувалася на виконання таких завдань у процесі педагогічної 

практики: 
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 провести самоаналіз проведених уроків та позакласних заходів; 

охарактеризувати систему власних педагогічних умінь і професійно-

особистісних якостей; 

 здійснювати самоконтроль під час педагогічного спілкування; створити 

програму самоосвіти та самовиховання з передбачуваним аналізом її 

здійснення. 

Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкових 

класів у процесі педагогічної практики показала, що самоосвіта є 

ефективною, якщо майбутній фахівець усвідомлює необхідність 

особистісного розвитку і вибору індивідуальної траєкторії професійного 

зростання. 

Для надання допомогм студентам у здійсненні їхньої самоосвітньої 

діяльності був сформований банк різних матеріалів із питань самовдосконалення 

та самоосвіти, що включав списки літератури, яка рекомендувалася для 

самостійного опрацювання майбутніми вчителями; матеріали передового 

педагогічного досвіду в галузі освіти й самоосвіти; різноманітні варіанти планів 

організації самоосвітньої діяльності; зразки конспектів літературних джерел; 

зразки аналізу результатів самоосвітньої діяльності; можливі варіанти подальших 

напрямів самоосвітньої діяльності залежно від досягнутих результатів; нові 

видання психолого-педагогічної літератури тощо.  

Усе це сприяло інформаційному забезпеченню самоосвітньої діяльності 

студентів, розширенню їхнього загального світогляду, оновленню та 

значному доповненню отриманих знань, ознайомленню з новітніми освітніми 

технологіями, організацією освітнього процесу на їх основі, способами та 

методами підвищення рівня професійної компетентності педагога, 

узагальненню інноваційного освітнього досвіду роботи кращих ЗЗСО, 

вивченню методик самоосвітньої діяльності, постанові цілей, виокремленню 

й аналізу перепон, об’єктивній оцінці переваг і недоліків різних рішень. 
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Окрім того, важливе значення мало надання студентам можливостей 

самореалізуватися в різних напрямах діяльності (навчання, позааудиторна 

виховна робота тощо).  

Особлива увага зверталася на важливість переходу від епізодичної 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів до більш системної, свідомої 

самоосвіти, що реалізовувалося завдяки цілеспрямованій консультативній 

підтримці самоосвітньої роботи студентів і включало: 

– проведення попередніх бесід і опитувань з метою з’ясування того, як 

майбутні вчителів початкових класів оцінюють власну освітню і самоосвітню 

діяльність, важливість самоосвіти для себе; 

– організацію роботи із самоосвіти, що передбачало розробку 

алгоритму конкретних дій та індивідуального плану самоосвітньої діяльності 

студентів, презентацію відкритих заходів із організації самоосвіти 

особистості тощо.  

Планування самоосвітньої та самовиховної роботи здійснювалося 

студентами самостійно, але за певною допомогою педагогів. Під час спільної 

роботи вчителі допомагали майбутнім учителям початкових класів визначити 

ціль і завдання їхньої самоосвітньої діяльності, виходячи з індивідуальних 

інтересів, потреб, намірів і можливостей, орієнтуючись на творчий характер 

цієї діяльності, виокремити чинники, що перешкоджатимуть або 

сприятимуть її успішній організації, визначити її етапи, виявити 

невідповідність між бажаним і реальним станом розвитку студентів, 

зорієнтувати їхні вчинки та дії на досягнення визначених цілей і завдань. 

Задля цього вчителі використовували індивідуальні бесіди, колективні 

обговорення, «мозковий штурм», вправи на проективне кольорове 

малювання, складання переліку найбільш важливих проблем, аби студенти 

могли краще зрозуміти себе, свої приховані інтереси, почуття до всього, що 

їх оточує і відбувається з ними, перспективи на майбутнє тощо.  

Під час спільних заходів і реальної педагогічної діяльності студенти 

отримували картки з описом різноманітних освітніх проблем і, працюючи 
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разом, намагалися визначити шляхи їх розв’язання. Після аналізу й 

усвідомлення отриманої інформації майбутні вчителі в доповідях і виступах 

розкривали шляхи розв’язання означених проблем. Завдяки цьому студенти 

вчилися висувати цілі і завдання власної педагогічної діяльності, намічати 

можливі шляхи розв’язання, аналізувати їх ефективність та доцільність.  

Важливо відзначити, що увага кожного студента спрямовувалася на 

аналіз власних характеристик особистісно-професійної діяльності, 

труднощів, які виникають у процесі організації освітнього процесу та 

самоосвітній діяльності, специфіки стосунків із різними суб’єктами процесу 

навчання. Студенти також повинні були визначити широкий і змістовний 

перелік власних побажань стосовно особистісного саморозвитку та 

професійного зростання. Кожне прагнення і побажання розглядалося як 

особистісна проблема, що спонукало до визначення мотивів досягнення 

успіху, зовнішніх і внутрішніх чинників позитивного та негативного впливу 

на досягнення бажаного, важливих якостей, знань, умінь і навичок, 

необхідних для цього, засобів самоконтролю тощо. 

Проведення цієї роботи надало можливість студентам поглибити 

знання про самих себе, визначити конкретні завдання їхньої самоосвіти, 

тобто тих значущих знань, умінь, навичок та якостей, які вони повинні 

набути як фахівці для здійснення успішної освітньої діяльності та 

професійного зростання. 

Виходячи із поставлених цілей і завдань, спільно з викладачами і 

шкільними вчителями студенти виробляли стратегію навчання й самоосвіти, 

розробляли систему завдань, що повинні поступово сприяти досягненню 

висунутих цілей. 

Відповідно до них здійснювався відбір індивідуально спрямованого 

змісту самоосвіти з урахуванням рівня підготовленості студентів і прагнень у 

самоосвіті. Зміст самоосвіти був структурований за проблемними блоками, 

що полегшувало поетапне опанування певними знаннями, уміннями, 

навичками, якостями.  
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Згодом із урахуванням психофізіологічних характеристик, життєвого і 

професійного досвіду, індивідуального стилю навчання студентів добиралися 

форми, методи та засоби навчання, що використовувалися при оволодінні 

певними навчальними блоками, намічалися види контролю і самоконтролю 

залежно від виокремлених блоків змісту освіти. 

Матеріал, що був зібраний студентами у процесі самоосвіти, 

розподілявся на певні теми та зберігався у вигляді спеціальних зошитів, 

карток і тематичних папок.  

Під час спільних із вчителями заходів майбутніх учителів початкових 

класів знайомили із такими методами самоосвіти, як: спілкування; 

опрацювання фахової літератури; самоаналіз, самотренування, самозвіт; 

самостійне виконання практичних завдань; моделювання ситуацій; розробка 

позакласних заходів і уроків; експерименти, досліди; екскурсії, відвідування 

закладів культури тощо. Також студенти дізнавались про методи 

самовиховання, як-то: самокритика; самооцінка; самозобов’язання; 

самопереконання; саморегуляція; самонавіювання; самоконтроль тощо. 

У процесі самоосвіти та самовиховання майбутніх учителів початкових 

класів використовувалася технологія самопроектування (М. Поташнік) [21; 

69], що складалася з наступних етапів: 

● самодіагностика, проблемний аналіз власної діяльності та 

особистості, фіксація проблем та їх причин. Здійснення процедури 

самодіагностики є складною справою, оскільки ми стикаємося з 

різноманіттям методик оцінювання і досить складною методикою аналізу 

результатів. Так, оцінка повинна включати характеристику ціннісно-

смислових утворень, рівень інтелектуального, мотиваційного, емоційного, 

вольового та предметно-практичного розвитку особистості. На цьому етапі 

ми пропонували майбутнім учителям різні опитувальники, карти самооцінки, 

рефлексію. Процедура самодіагностики включала всі аспекти життєвого і 

професійного буття майбутнього вчителя і мала розвиваючу спрямованість. 

Альтернативними методиками вивчення стали: прямі спостереження з боку 
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адміністрації закладу освіти, викладачів, портфоліо вчителя, інтерв’ю, опис 

стосунків між суб’єктами освітнього процесу тощо; 

● формування загальної концепції «Я в майбутньому». Робота 

педагогічного колективу ЗЗСО і майбутніх учителів початкових класів із 

формування та розвитку цієї концепції велася в таких напрямах: поглиблення 

уявлень майбутніх учителів початкових класів про особливості свого 

характеру, потреби, мотиви, здібності; допомога майбутнім учителям в 

усвідомленні їхнього професійного досвіду та рівня професійного зростання, 

нахилів, інтересів і здібностей; спонукання майбутніх учителів початкових 

класів до самопізнання, самовизначення, саморозвитку тощо. Зазначені 

напрями самоосвітньої діяльності допомагали майбутнім учителям 

початкових класів  у створенні програм самоосвіти і професійного зростання, 

які виступали, з одного боку, результатом самопізнання і самовизначення, а з 

іншого – необхідною умовою самоорганізації і самореалізації; 

● вибір стратегії саморозвитку, основних напрямів й етапів роботи над 

собою; 

● конкретизація найближчих цілей (очікувані результати); 

● складання плану дій щодо саморозвитку, програми самоосвіти. 

Найважливішим компонентом самоосвітньої та самовиховної роботи 

було складання студентами власної індивідуальної програми самоосвіти, що 

містила: визначення завдань самоосвітньої діяльності, перелік літератури, 

який студенти планують опрацювати, виокремлення форм і методів 

здійснення самоосвіти, визначення термінів закінчення роботи, прогнозування 

результатів (опис досвіду роботи, підготовка виступів і доповідей, оформлення 

досягнутих результатів як звіту тощо).  

У процесі підтримки майбутніх учителів у реалізації індивідуальних 

програм самоосвіти ми керувалися такими принципами: принцип 

усвідомленої перспективи («створи себе сам»), згідно з яким кожен 

майбутній фахівець має можливість активно брати участь у власній освіті та 

саморозвитку; принцип гнучкості системи самоосвіти, згідно з яким зміст 
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самоосвіти та шляхи особистісно-професійного саморозвитку відповідають 

можливостям особистості; принцип індивідуального навчання, реалізація 

якого забезпечує формування атмосфери співтворчості, взаємозбагачення, що 

підвищує якість самоосвіти і стимулює особистісний розвиток майбутнього 

вчителя. 

Майбутні учителі у процесі педагогічної практики розробляли програми 

самоосвіти за певною схемою:  

– мої цінності (розширення і розвиток системи ціннісних орієнтацій 

особистості як системи морально-етичних принципів, що детермінують 

діяльність);  

– мої цілі (розвиток потреби в самоактуалізації і самореалізації, 

формування позитивної мотивації до професійної діяльності та підвищення 

своєї майстерності);  

– моя «Я»-концепція (розвиток і поглиблення адекватного і цілісного 

уявлення про себе, зміцнення позитивної «Я»-концепції, адекватної 

професійної самооцінки);  

– моя перспектива, стратегія (визначення напрямів і перспектив 

подальшого професійного зростання);  

– мої завдання розвитку (тактика): активізація розвитку когнітивної 

сфери, здатність до абстрактного й узагальненого розуміння і диференціації, 

категоризації явищ навколишнього світу; рефлексія власної діяльності й 

особистісного досвіду;  

– мої дії (коригування, удосконалення наявних професійних умінь, 

навичок, способів діяльності на основі інтеріоризації нової інформації; 

рефлексія професійної діяльності, педагогічного досвіду). 

У процесі конструювання практичної діяльності майбутні вчителі 

консультувалися з таких питань: структурування образу «Я»; корекція 

«ідеального Я» (постановка завдань саморозвитку); вибір засобів самоосвіти 

тощо.  
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Водночас, рефлексивна діяльність майбутніх учителів початкових 

класів вимагала іншої підтримки: обговорення питань особистісно-

професійного саморозвитку з досвідченими педагогами; обмін досвідом 

професійної діяльності на засіданнях методичних об’єднань, творчих групах 

тощо. 

Успішній реалізації самоосвітньої діяльності сприяли: чітке визначення 

цілі, завдань і планування самоосвітньої роботи з орієнтацією на 

індивідуальні особливості майбутніх педагогів; аналіз реального рівня 

розвитку кожного окремого студента та його можливостей розв’язання 

різних освітніх проблем; налагодження продуктивного спілкування між 

студентами і педагогами; підтримка позитивної психологічної атмосфери 

навчання майбутніх учителів початкових класів; оцінювання самоосвітньої 

роботи студентів, аналіз результативності реалізації конкретних форм і 

методів самоосвітньої діяльності; виявлення недоліків в освітньому процесі 

закладів освіти; запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій в освітньому 

процесі. 

Серед факторів, що ускладнювали процес організації самоосвітньої 

діяльності, були такі: недостатня підготовленість деяких педагогів до 

реалізації індивідуального підходу в навчанні та підготовки студентів до 

самоосвітньої діяльності; недостатня мотивація студентів до здійснення 

самоосвітньої діяльності; важкість об’єктивного оцінювання результатів 

самоосвітньої роботи, адже вони значною мірою залежать від ступеня 

докладених зусиль кожним окремим студентом; недостатнє матеріально-

технічне й інформаційне забезпечення самоосвітньої роботи студентів тощо. 

Результативність самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів 

початкових класів виявлялася в досягненні ними цілей і завдань програм 

самовиховання, виявленні впевненості в собі й задоволення собою, 

ефективності їхньої участі в різних науково-дослідницьких та освітньо-

виховних заходах у закладі освіти та поза ним. Аналіз експериментальної 

роботи дозволив зробити висновок про те, що залучення майбутніх учителів 
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до участі в різноманітних конференціях, конкурсах, «круглих столах», 

тематичних вечорах, форумах є дієвим засобом, що сприяє формуванню в 

них бажання і готовності здійснювати самоосвітню діяльність з метою 

подальшого професійного зростання.  

Можна стверджувати, що забезпечення ціннісно-смислової 

спрямованості підготовки майбутніх початкових класів є підставою їхньої 

професійної і творчої самореалізації та створює умови для підвищення якості 

вищої педагогічної освіти в сучасних умовах. 

Важливо підкреслити, що самі студенти, описуючи власний досвід 

самоосвіти, технології навчання, у яких знайшли відображення фактори 

самооцінки і самопізнання, відмічали, що їхня самооцінка підвищилася, 

з’явилося прагнення до самопізнання. Більшість майбутніх учителів 

початкових класів відзначили, що завдяки гуманістичній, особистісно-

орієнтованій основі педагогічної діяльності, проведеній самоосвітній і 

самовиховній роботі в них з’явилася наполегливість і впевненість, вони 

відкрили в собі нові якості, змінилися їхні мотиви та соціальні установки. 

Реалізація ціннісно-смислової та індивідуально-творчої спрямованості 

самоосвіти значною мірою визначили ефективність самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів початкових класів, адже створення умов для розвитку 

педагогічних цінностей, що пов’язані з гуманістичної орієнтацією сучасної 

освіти, є найважливішим фактором професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів. 

Отже, дослідження виявило, що самоосвітня діяльність здійснюється як 

безперервний процес, зміст якого спрямований на самопізнання та 

самовдосконалення майбутнім учителем себе як особистості, оволодіння 

інноваційними освітніми та комунікативними технологіями і способами 

творчої педагогічної діяльності. Культурно-освітнє середовище ЗЗСО здатне 

забезпечувати особистісно-професійний саморозвиток майбутніх учителів. 

Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів 

початкових класів забезпечувалась завдяки підвищеній увазі педагогів до 
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самоосвіти і самовиховання студентів, їхньої самостійної творчої діяльності, 

упровадженню різних форм і методів самоосвітньої діяльності, складанню 

програм самоосвіти й самовиховання, активізації вольових механізмів 

майбутніх учителів.  

 

2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для оцінки ефективності впровадження теоретично обґрунтованих 

умов професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у 

процесі педагогічної практики на контрольному етапі проводилась 

інтегральна обробка й аналіз отриманих у процесі експерименту даних на 

основі визначеного комплексу методів науково-педагогічного дослідження з 

урахуванням виокремлених критеріїв і показників. В експериментальній та 

контрольній групах заміри робилися на початку та наприкінці експерименту, 

а також здійснювалися проміжні зрізи, що надало можливість отримати 

додаткову інформацію стосовно успішності експериментальної роботи. Для 

зіставлення динаміки досліджуваних критеріїв і показників нами 

використовувалися методи математичної статистики. 

Для визначення впливу педагогічних умов на рівень професійного 

зростання майбутніх учителів необхідно було виявити:  

– кількісні та якісні зміни критеріїв і показників, які свідчать про стан 

сформованості мотивів професійної діяльності, інтересу студентів до 

професійного зростання, знань, умінь та значущих професійно-особистих 

якостей, необхідних для майбутніх учителів початкових класів, креативності, 

рефлективності поведінки, а також рівні професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів;   

– оцінку ефективності педагогічних умов професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. 

Так, результативність експериментальної роботи за мотиваційно-

ціннісним критерієм оцінювали за такими показниками: спрямованість 
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мотивів професійної діяльності студентів на основі аналізу їхніх суджень про 

привабливість професії вчителя початкових класів; інтерес студентів до 

професійного зростання. Динаміку зазначених показників відбито в 

табл. 2.2–2.3.  

Таблиця 2.2 

Судження студентів щодо привабливості професії вчителя початкових 

класів (%) 

Мотиви 

роботи 

вчителем 

До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

відповідей 
% Кількість 

відповідей 

% Кількість 

відповідей 

% Кількість 

відповідей 

% 

Інтерес до 

предметів 

початкової 

школи 

32 53,3 23 38,4 13 21,6 19 31,7 

Можливість 

працювати з 

дітьми 

15 25 17 28,3 21 35 18 30 

Володіння 

якостями, 

необхідними 

для вчителя 

початкових 

класів 

9 15 14 23,3 16 26,7 14 23,3 

Бажання 

змінити 

освітній 

процес у 

початковій 

школі 

4 6,7 6 10 10 16,7 8 13,3 

Інший 

варіант 

0 0 0 0 0 0 1 1,7 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Отримані дані (табл. 2.2) суджень студентів щодо привабливості 

професії вчителя початкових класів свідчать про те, що один із мотивів 

«інтерес до предметів початкової школи» в контрольній групі після 

експерименту зменшився на 6,7% та на 31,7% в експериментальній групі. 

Натомість, мотив «можливість працювати з дітьми» збільшився на 1,7% в 

контрольній групі та на 10% в експериментальній групі. Лише в 

експериментальній групі збільшилися показники щодо мотиву «володіння 
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якостями, необхідними для вчителя початкових класів» на 7%, а мотив 

«бажання змінити освітній процес у початковій школі» збільшився однаково 

і в контрольній і в експериментальній групах на 3,3%. Це свідчить про те, що 

студенти почали більш усвідомлено ставитися до своєї майбутньої 

педагогічної праці, і на зміну їхнім ситуативним інтересам прийшло 

усвідомлення власних можливостей (чи неможливостей) працювати 

вчителем та власної відповідальності за результати педагогічної праці.  

Усе це відбулося завдяки актуалізації питань професійного зростання, 

що сприяло активізації й посиленню внутрішніх мотивів студентів, 

усвідомленню ними значущості цих питань для власного особистісно-

професійного статусу, ознайомленню студентів із реальним освітнім 

процесом ЗЗСО, активній участі майбутніх учителів у процесі навчання 

молодших школярів, цілісному охопленню студентів науково-педагогічним 

супроводом, що дозволило їм поринути в реальний освітній процес, відчути 

себе вчителем початкових класів, довідатися для себе про переваги та 

труднощі в роботі вчителя.  

Суттєві зміни отримані після експерименту щодо інтересу студентів 

до професійного зростання подано в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Інтерес студентів до професійного зростання 

Види інтересу До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Стійкий 28 46,7 16 26,7 39 65 21 35 

Ситуативний 17 28,3 26 43,3 19 31,7 29 48,3 

Відсутність 

інтересу 
15 25 18 30 2 3,3 10 16,7 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Аналіз наведених даних дозволяє дістати висновку про те, що 

проведення експериментальної роботи істотно вплинуло на студентів, що 

сприяло переходу їхніх пізнавальних інтересів від ситуативного або 
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відсутності інтересу до стійкого. Так, приріст кількості студентів, що 

виявили стійкий інтерес до професійного зростання, в експериментальній 

групі склав 18,3% (порівняно із 8,3% у контрольній групі), ситуативний 

інтерес – 3,4% і 5% відповідно, а зменшення кількості студентів, що не 

виявляли інтерес до професійного зростання, склало 21,7% і 13,3% у двох 

групах відповідно.  

Порівняння отриманих даних після експерименту щодо видів інтересу 

в експериментальній та контрольній групах унаочнено на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1 Порівняння отриманих даних після експерименту щодо видів 

інтересу студентів в експериментальній та контрольній групах 

 

Отже, зважаючи на те, що мотивація визначає професійно-педагогічну 

спрямованість, отримані експериментальні дані свідчать про позитивні 

зрушення й у рівнях сформованості професійно-педагогічної спрямованості. 

Це виявлялося в тому, що деякі студенти, які на констатувальному етапі 

характеризувалися слабким ситуативним інтересом або відсутністю інтересу 

до професійного зростання, почали виявляти зацікавленість підвищенням 

своїх знань, навичок, покращенням особистих якостей. Студенти ставили 

запитання, консультувалися щодо різних ситуацій власної педагогічної 

діяльності, або свідками яких вони ставали під час педагогічної практики. 

Вони прагнули до вдосконалення власної діяльності: самостійно добирали 



 

 

183 

навчальну інформацію з цікавих для них тем, (зокрема, стосовно шляхів 

підвищення ефективності професійної діяльності, досвіду використання 

різних технологій в освітньому процесі тощо).  

Дієвим засобом розвитку мотивації було безпосереднє знайомство 

студентів з реальним освітнім процесом у ЗЗСО, особливостями професійної 

діяльності сучасного вчителя початкових класів завдяки проведенню 

зустрічей, нарад, консультацій із практикуючими вчителями, які набули 

професійного досвіду та наводили студентам переконливі докази щодо 

необхідності професійного зростання, формування їхнього відповідального 

ставлення до виконання власних професійних обов’язків. 

Проаналізуємо ефективність проведеної експериментальної роботи за 

змістово-діяльнісним критерієм. 

Для визначення ступеню опанування системою знань, необхідних для 

ефективної діяльності вчителя початкових класів, було застосовано методику 

оцінювання професійної підготовленості студентів до педагогічної 

діяльності, а також використовувалися дані про успішність навчання 

студентів із різних навчальних дисциплін. Так, завдання підбиралися таким 

чином, щоб вони торкалися різних аспектів навчання і виховання молодших 

школярів та організації освітньої діяльності в ЗЗСО, зокрема: нормативно-

правове забезпечення освіти; чинники, що впливають на стан молодших 

школярів у навчальній діяльності; фактори ризику здоров’я учнів в 

освітньому процесі; основи створення безпечних і комфортних умов 

перебування учнів у ЗЗСО; суть, функції та напрями навчальної і виховної 

діяльності вчителя початкових класів; суть, завдання та вимоги до 

використання освітніх технологій в освітньому процесі ЗЗСО; інклюзивна 

освіта; особливості взаємин у системі «учитель-учень» тощо. 

Динаміка рівнів сформованості знань, необхідних для майбутніх 

учителів початкових класі до та після експерименту в контрольній та 

експериментальній групах подано в табл. 2.4.  
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Таблиця 2.4  

Динаміка рівнів сформованості знань, необхідних для майбутніх 

учителів початкових класів 

Рівні 

сформованості 

знань, якими 

має володіти 

вчитель 

початкових 

класів 

До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Високий 27 45 19 31,7 43 71,7 32 53,3 

Середній 22 36,7 28 46,7 14 23,3 22 36,7 

Низький 11 18,3 13 21,6 3 5 6 10 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Отримані результати свідчать про значні зміни в показниках як 

експериментальної, так і контрольної груп, а саме: після експерименту 

збільшилася кількість студентів в експериментальній групі, що мали високий 

рівень знань – на 26,7%, у порівнянні з 21,6% приросту в контрольній групі. 

Прослідковується зменшення студентів на середньому рівні – на 13,4% в 

експериментальній групі, на 10% в контрольній групі, а також на низькому 

рівні – на 13,3% та 11,6% відповідно. Це свідчить про те, що студенти 

міцніше запам’ятовували навчальний матеріал із різних дисциплін, вільно 

його використовували в реальних ситуаціях під час освітнього процесу, 

доповнювали відповіді один одного.  

Порівняння отриманих даних після експерименту щодо рівнів 

сформованості знань, необхідних для майбутніх учителів початкових класі, в 

експериментальній та контрольній групах унаочнено на рис. 2.2.  

В табл. 2.5 подано динаміку сформованості умінь, необхідних для 

майбутніх учителів початкових класів в контрольній та експериментальній 

групі до та після експерименту.  

За даними таблиці 2.5 прослідковуються зміни щодо вмінь, якими має 

володіти вчитель початкових класів, зокрема: зросли показники стосовно 

вміння організувати ефективний освітній процес на 2,3% в 
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експериментальній групі та на 1,6% в контрольній групі. На 1,6% змінився 

такий показник, як творчий підхід до справи в експериментальній групі, але 

не відбулося ніяких змін в контрольній групі. Лише на 1,7% збільшився 

показник щодо уміння спілкуватися з дітьми в експериментальній групі і аж 

на 10% в контрольній групі. Високий інтелектуальний потенціал й 

інтелектуальні здібності збільшилися в експериментальній та контрольній 

групах на 1,7% і 5% відповідно. Не відбулося змін щодо показників уміння 

створювати позитивну атмосферу на уроках в експериментальній групі, але 

на 10% збільшився цей показник у контрольній групі. Також не змінилися 

показники в експериментальній групі щодо вміння викладати предмети в 

початковій школі, але на 1,7% змінився цей показник у контрольній групі.  

На 6,7% та 1,7 % відповідно змінилися показники вміння навчати інших в 

експериментальній і контрольній групі.  
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Рис. 2.2 Динаміка рівнів сформованості знань, необхідних для майбутніх 

учителів початкових класі, після експерименту в експериментальній та 

контрольній групах 

 

Така динаміка розвитку професійно значущих умінь студентів 

зумовлена спрямованістю навчання на опанування майбутніми вчителями 

різними способами організації освітнього процесу у ЗЗСО, шляхами 

самоосвітньої діяльності, чому сприяло використання різноманітних форм і 

методів роботи зі студентами: цілеспрямоване розв’язання педагогічних 
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ситуацій, різних завдань у процесі «круглих столів», дискусій, рольових і 

ділових ігор тощо. Використання різних діалогічних форм і методів роботи зі 

студентами сприяло створенню позитивного навчального клімату, у якому 

вони могли вільно включатися в обговорення, висловлювати й 

обґрунтовувати свої думки, відстоювати власні позиції.  

Таблиця 2.5 

Динаміка сформованості умінь, необхідних для майбутніх учителів 

початкових класів 

Уміння, якими 

має володіти 

вчитель 

початкових 

класів 

До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Уміння 

організувати 

ефективний 

освітній процес 

8 13,3 11 18,3 9 15 10 16,7 

Творчий підхід 

до справи 
6 10 4 6,7 7 11,6 4 6,7 

Уміння 

спілкуватися з 

дітьми 

9 15 12 20 10 16,7 6 10 

Високий 

інтелектуальний 

потенціал, 

інтелектуальні 

здібності 

11 18,3 9 15 12 20 12 20 

Уміння 

створювати 

позитивну 

емоційну 

атмосферу на 

уроках  

4 6,7 6 10 4 6,7 12 20 

Уміння 

викладати 

предмети 

початкової 

школи 

12 20 10 16,7 12 20 9 15 

Уміння навчати 

інших 
10 16,7 8 13,3 6 10 7 11,6 

Всього 

відповідей 
60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Приросту у рівнях сформованості знань та умінь, важливих для 

ефективної діяльності майбутнього вчителя початкових класів, значною 
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мірою сприяла педагогічна практика «День у школі», науково-педагогічний 

супровід студентів, завдяки чому забезпечувалося поглиблення і закріплення 

теоретичних знань студентів, вироблення навичок практичної і дослідницької 

роботи, налаштування студентів на те, щоб вони приділяли достатньо уваги 

власному професійному зростанню. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про оптимальний, 

допустимий і критичний рівень готовності студентів до професійної 

діяльності (за обсягом знань і сформованістю вмінь), що представлено в 

таблиці 2.6.  

Таблиця 2.6 

Рівень готовності студентів до професійної діяльності (за обсягом 

знань і сформованістю умінь) 

Рівень 

готовності 

студентів до 

професійної 

діяльності 

До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Оптимальний 31 51,7 25 41,7 42 70 28 46,7 

Допустимий 20 33,3 24 40 16 26,7 25 41,7 

Критичний 9 15 11 18,3 2 3,3 7 11,6 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Аналіз показників, що наведено в таблиці свідчить про збільшення 

рівня готовності студентів до професійної діяльності як в експериментальній, 

так і контрольній групах, але в експериментальній групі зміни більш суттєві, 

зокрема: на 18,3% збільшено показники оптимального рівня (у контрольній – 

на 5%); на 6,6% зменшено показники допустимого рівня, у порівнянні з 

контрольною групою – там збільшено показники на 1,7%. На критичному 

рівні як в експериментальній, так і в контрольній зменшено показники – на 

11,7% та 6,7% відповідно.  

Порівняння отриманих даних після експерименту щодо рівнів 

готовності студентів до професійної діяльності (за обсягом знань і 

сформованістю умінь) в експериментальній та контрольній групах після 



 

 

188 

експерименту за трьома рівнями (оптимальний, допустимий та критичний) 

унаочнено на рис. 2.3.  

70

26,7

3,3

46,7

41,7

11,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

оптимальний

допустимий

критичний

КГ

ЕГ

 

Рис. 2.3 Динаміка рівнів готовності студентів до професійної діяльності (за 

обсягом знань і сформованістю умінь і якостей) після експерименту в 

експериментальній  та контрольній групах 

 

Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що значно 

збільшилася кількість студентів, які виявили оптимальний рівень готовності 

до професійної діяльності. Це свідчить про ефективність запропонованих 

педагогічних умов, їхній позитивний вплив на рівень сформованості знань та 

умінь студентів, їхню готовність до педагогічної діяльності і професійного 

зростання. 

Креативний критерій дозволив оцінити здатність майбутніх учителів 

початкових класів до продуктивних змін, самостійного пошуку 

нестандартних рішень педагогічних ситуацій, готовність до застосування 

інноваційного стилю освітньої діяльності, творчо реалізовувати різноманітні 

підходи у професійній діяльності тощо.  

Сформованість показників креативного критерію майбутніх учителів 

початкових класів подано в табл. 2.7.  
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Таблиця 2.7 

Сформованість показників креативного критерію майбутніх учителів 

початкових класів 

 До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Дуже 

високий 
3 5 1 1,6 11 18,3 5 8,3 

Високий  10 16,7 8 13,4 15 25 9 15 

Нормальний, 

середній  
34 56,6 32 53,3 32 53,3 38 63,3 

Низький  9 15 13 21,7 2 3,4 6 10 

Дуже 

низький 
4 6,7 6 10 0 0 2 3,4 

 

За результатами табл. 2.7 можна говорити про позитивні зміни щодо 

показників сформованості креативного критерію майбутніх учителів 

початкових класів як в контрольній, так і в експериментальній групах після 

експерименту (натомість в експериментальній групі показники більш 

суттєві). Так кількість студентів, які демонстрували дуже високий рівень 

креативності, зросла на 13,3% та 6,7% в експериментальній і контрольній 

групах відповідно. Збільшився відсоток студентів і на високому рівні: 8,3% 

та 1,6% відповідно. Зменшилися показники на нормальному, середньому 

рівні в експериментальній групі на 3,3% та збільшилися відповідні показники 

в контрольній групі на 10,3%. На низькому рівні зменшилися показники – на 

11,6% та 11,7% в експериментальній і контрольній групах відповідно. Також 

відбулося зменшення кількості студентів на дуже низькому рівні – на 6,7% та 

6,6% відповідно. 

Порівняння отриманих даних після експерименту показників 

сформованості креативного критерію майбутніх учителів початкових класів в 

експериментальній та контрольній групах після експерименту за п’ятьма 

рівнями (дуже високий, високий, нормальний (середній), низький та дуже 

низький) унаочнено на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4 Динаміка показників сформованості креативного критерію 

майбутніх учителів початкових класів після експерименту в 

експериментальній  та контрольній групах 

 

Отримані дані свідчать про те, що проведення експериментальної 

роботи істотно вплинуло на студентів і сприяло розвитку їхньої творчості. Це 

зумовлене тим, що студенти мали змогу зануритися в реальний освітній 

процес ЗЗСО, взаємодіяти з дітьми, на практиці спробувати застосувати 

здобуті в ЗВО знання. 

Розвитку творчих здібностей сприяло використання різноманітних 

форм і методів навчання студентів, адже вони мали можливість виявити себе 

в різних видах діяльності, спробувати розв’язувати педагогічні ситуації з 

реального життя, що значною мірою сприяло розвитку вміння студентів не 

лише демонструвати здобуті знання та вміння, але й використовувати їх у 

нових ситуаціях, шукати нестандартне розв’язання різних педагогічних 

проблем, підбирати форми і методи навчальної роботи залежно від вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів. 

У межах обраної критеріальної бази дослідження важливим було також 

вивчення особистісно-рефлексивного критерію, зокрема динаміки рівня 
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рефлексивності поведінки майбутніх фахівців і значущих професійно-

особистісних якостей (табл. 2.8 і 2.9). 

Таблиця 2.8 

Динаміка рівня сформованості рефлективності поведінки 

майбутніх учителів початкових класів 

Рівні рефлексії До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Високий  29 48,3 18 30 38 63,3 28 46,7 

Середній  21 35 29 48,3 19 31,7 26 43,3 

Низький  10 16,7 13 21,7 3 5 6 10 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Результати експерименту свідчать про збільшення кількості студентів 

із високим рівнем рефлексії в експериментальній (+15%) та контрольній 

(+16,7%) групах. На середньому рівні – навпаки, відбулося зменшення 

кількості студентів – в експериментальній (-3,3%) та контрольній (-5%) 

групах. Однаково як в експериментальній так і в контрольній групах 

зменшилася кількість студентів із низьким рівнем рефлексії (на 11,7%). Це 

свідчить про те, що в контрольній групі (так само, як і в експериментальній) 

приділялося багато уваги формуванню рефлексивності поведінки.   

Динаміка рівнів сформованості рефлективності поведінки майбутніх 

вчителів початкових класів в експериментальні та контрольній групах до та 

після експерименту подано за трьома рівнями рефлексії (високий, середній та 

низький) унаочнено на рис. 2.5.  

Динаміка сформованості значущих професійно-особистісних якостей 

майбутніх учителів в експериментальній та контрольній групі до та після 

експерименту наведено в таблиці 2.9.  

Аналіз табличних даних дозволив визначити, що відбулися суттєві 

зміни щодо сформованості значущих професійно-особистісних якостей 

майбутніх вчителів початкових класів. Щодо сформованості перцептивних 

якостей (сприйнятливість, уважність та чутливість), зменшилась кількість 
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студентів на 31,7% і 1,7% в експериментальній і контрольній групах 

відповідно, які виявляли ці якості на ситуативному рівні. Натомість, 

збільшилася кількість студентів, які виявляли зазначені якості на стійкому 

рівні: в експериментальній групі – на 46,6%, у контрольній групі – на 8,4%. 

На рівні «майже не виявляє» в експериментальній групі досліджуваний 

показник зменшився – на 14,9%, у контрольній групі – на 6,7%.  
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Рис. 2.5. Динаміка рівнів сформованості рефлективності поведінки 

майбутніх вчителів початкових класів після експерименту в 

експериментальній та контрольній групах 

 

Щодо сформованості такої якості, як доброзичливість, в 

експериментальній групі приріст кількості студентів із цією якістю на 

ситуативному рівні зменшився на 11,7%, у контрольній групі – на 13,3%; 

збільшилися показники на стійкому рівні: на 21,6% і 16,6% відповідно, і 

зменшилися дані на рівні «майже не виявляє» на 9,9% та 3,3% відповідно.  

Приріст кількості студентів, які виявляли ініціативність на 

ситуативному рівні, зменшився на 26,6% в експериментальній групі та на 

15% у контрольній групі; збільшилася кількість студентів із ініціативністю на 

стійкому рівні – на 33,3% та на 19,9 % відповідно, а також на рівні «майже не 

виявляє» відбулося зменшення показника на 6,7% та 4,9% відповідно.  
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Щодо показників стосовно такої якості, як комунікативність, вони 

зменшилися на ситуативному рівні на 20% та на 1,6% в експериментальній і 

контрольній групах відповідно; збільшилася кількість студентів, які виявляли 

комунікативність на стійкому рівні, на 36,7% та 8,3% відповідно, і 

зменшилися показники на рівні «майже не виявляє» на 16,5% і 9,9% в 

експериментальній і контрольній групах відповідно. 

Таблиця 2.9 

Динаміка сформованості значущих професійно-особистісних якостей 

майбутніх учителів початкових класів 

 До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Перцептивні 

якості 

(сприйнятливість, 

уважність, 

чутливість) 

Ситуативний 28 46,7 33 55 9 15 32 53,3 
Стійкий 22 36,7 20 33,3 50 83,3 25 41,7 

Майже не 

виявляє 
10 16,6 7 11,7 1 1,7 3 5 

Доброзичливість  Ситуативний 24 40 29 48,3 17 28,3 21 35 
Стійкий 28 46,7 25 41,7 41 68,3 35 58,3 

Майже не 

виявляє 
8 13,3 6 10 2 3,4 4 6,7 

Ініціативність  Ситуативний 35 58,3 38 63,3 19 31,7 29 48,3 
Стійкий 19 31,7 14 23,4 39 65 26 43,3 

Майже не 

виявляє 
6 10 8 13,3 2 3,3 5 8,4 

Комунікативність  Ситуативний 27 45 25 41,7 15 25 26 43,3 
Стійкий 20 33,3 25 41,7 42 70 30 50 

Майже не 

виявляє 
13 21,7 10 16,6 3 5 4 6,7 

Толерантне 

ставлення до 

учнів 

Ситуативний 38 63,3 35 58,3 6 10 28 46,6 
Стійкий 19 31,7 20 33,3 54 90 30 50 

Майже не 

виявляє 
3 5 5 8,4 0 0 2 3,4 

Безоціночне 

прийняття 

особистості 

дитини 

Ситуативний 36 60 31 51,7 12 20 41 68,3 
Стійкий 20 33,3 23 38,3 48 80 16 26,7 

Майже не 

виявляє 
4 6,7 6 10 0 0 3 5 

Готовність до 

співпраці, 

співтворчості 

Ситуативний 41 68,3 26 43,3 16 26,7 28 46,6 
Стійкий 14 23,3 30 50 43 71,6 30 50 

Майже не 

виявляє 
5 8,4 4 6,7 1 1,7 2 3,4 

 

Приріст кількості студентів, які виявляли толерантне ставлення до 

учнів на ситуативному рівні, зменшився на 53,3% та 11,7% в 

експериментальній і контрольній групах відповідно; збільшилася кількість 
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студентів зі стійким рівнем – на 58,3% та 16,73% в експериментальній і 

контрольній групах відповідно; зменшилися показники на рівні «майже не 

виявляє» в контрольній та експериментальній групах на 5%.   

У сформованості такої якості, як безоціночне прийняття особистості 

дитини також відбулися зміни в контрольній та експериментальній групах. 

Так, в експериментальній групі кількість студентів, які виявляли 

досліджувану якість на ситуативному рівні, збільшилася на 40%, на стійкому 

рівні – на 46,7%. В контрольній групі – навпаки, на ситуативному рівні 

кількість студентів збільшилася на 16,6%, а на стійкому рівні – зменшилася 

на 11,6%. 

Дані за таким показником, як готовність до співпраці, співтворчості 

свідчать про те, що не відбулися зміни в кількості студентів у контрольній 

групі, які виявляли досліджувану якість на стійкому рівні, але збільшилися ці 

дані в експериментальній групі на 48,3%; приріст кількості студентів із 

ситуативним рівнем досліджуваної якості зменшився в експериментальній 

групі на 41,6%, але збільшився на 3,3% у контрольній групі; зменшилися 

показники на рівні «майже не виявляє» як в експериментальній, так і в 

контрольній групі (6,7% і 3,3% відповідно).  

На основі розроблених критеріїв і показників було досліджено такі 

рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових класів: 

високий, середній, початковий. Одержані дані представлені в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів 

Рівні 

професійного 

зростання 

До експерименту Після експерименту 

Е група К група Е група К група 

Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% Кількість 

студентів 

% 

Високий  13 21,7 9 15 32 53,3 19 31,6 

Середній  36 60 38 63,3 25 41,7 34 56,7 

Низький  11 18,3 13 21,7 3 5 7 11,7 

РАЗОМ 60 100 60 100 60 100 60 100 
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Отримані дані свідчать про значне зростання кількості студентів 

експериментальної групи, які виявили високий рівень професійного 

зростання: 31,7% проти 16,6% у контрольній групі. Окрім того, в 

експериментальній групі спостерігалося також зменшення кількості 

студентів із низьким рівнем професійного зростання: 13,3%, у той час як у 

контрольній групі цей показник становив 10%. Це свідчить про позитивний 

вплив виокремлених педагогічних умов на рівень професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. 

Рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових класів в 

експериментальній та контрольній групах після експерименту подано за 

трьома рівнями (високий, середній та низький) унаочнено на рис. 2.6.  
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Рис 2.6. Рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових класів 

в експериментальні та контрольній групах після експерименту 

 

 

З метою перевірки та підтвердження різниці між кількістю студентів із 

різними рівнями професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів використано критерій узгодженості Пірсона (χ²). Цей статистичний 

критерій згоди дозволив зіставити емпіричні розподіли одного показника в 

декількох незалежних вибірках. Належність χ² (хі-квадрат) до 

непараметричних статистичних критеріїв дозволило застосувати його у 
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нашому педагогічному експерименті та поділити дані і за допомогою шкали 

найменувань за трьома рівнями: високий, середній та низький.  

Перевірка гіпотези дослідження за допомогою критерію 2  дозволяє 

підрахувати значення статистики критерію Т за формулою: 
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де: n1 і n2 – обсяги двох вибірок із двох сукупностей; Qij – значення 

елементів таблиці, що вказує кількість елементів j-тої вибірки, які 

відносяться до i-тої категорії; С – кількість  категорій. 

Для педагогічних досліджень рівень значущості  приймають за 

п’ятивідсотковий, тобто прийнятий рівень значущості =0,05 [87]. 

Обробка даних здійснювалася за допомогою табличного процесора 

Microsoft Excel, а порівняння даних – із застосуванням таблиці «Критичне 

значення статистик, що мають розподіл χ²» (М. Грабарь, 

К. Краснянський) [15].  

Обраховані значення Т для такого показника, як спрямованість 

мотивів професійної діяльності складають для контрольної групи 1,69, для 

експериментальної групи – 13,55. Оскільки критичне значення Ткр для рівня 

достовірності у 95% та 4-х ступенів свободи становить 9,5, то робимо 

висновок про відсутність змін у контрольній групі (1,69<9,5) та наявність 

змін в експериментальній групі (13,55>9,5).  

Водночас, обраховані значення Т для такого показника, як інтерес 

студентів до професійного зростання складають для контрольної групи 3,12, 

для експериментальної групи – 11,85. Оскільки критичне значення Ткр для 

рівня достовірності у 95% становить 6,0, то робимо висновок про відсутність 

змін у  контрольній групі (3,12<6,0) та наявність змін в експериментальній 

групі (11,85>6,0).  

Щодо динаміка рівнів сформованості знань, необхідних для майбутніх 

учителів початкових класі, обраховані значення Т складають для контрольної 
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групи – 6,61, для експериментальної групи – 10,00. Оскільки критичне 

значення Ткр для рівня достовірності у 95% становить 6,0, то робимо 

висновок про відсутність змін у контрольній групі (6,61<6,0) та наявність 

змін в експериментальній групі (10,00>6,0). 

Аналіз динаміки сформованості умінь, необхідних для майбутніх 

учителів початкових класів, показав, що обраховані значення Т складають 

4,59 для контрольної групи і 12,3 для експериментальної групи. Оскільки 

критичне значення Ткр для рівня достовірності у 95% із 6 ступенями свободи 

становить 12,6, то робимо висновок про відсутність змін у контрольній групі 

(4,59<12,6) та експериментальній групі (12,3<12,6). 

Обраховані значення Т для динаміки рівнів готовності студентів до 

професійної діяльності складають для контрольної групи 6,61, для 

експериментальної групи 10,00. Оскільки критичне значення Ткр становить 

6,0, то робимо висновок про наявність змін у контрольній групі (6,61>6,0) та 

наявність змін в експериментальній групі (10,00>6,0).  

Щодо креативного критерію, обраховані значення Т складають для 

контрольної групи 7,82, для експериментальної групи 14,08. Оскільки 

критичне значення Ткр для рівня достовірності у 95% із 4 ступенями свободи 

становить 9,5, то робимо висновок про відсутність змін у  контрольній групі 

(7,82<9,5) та наявність змін в експериментальній групі (14,08>9,5). 

Аналіз динаміки сформованості рефлективності поведінки майбутніх 

учителів початкових класів засвідчив, що обраховані значення Т склали для 

контрольної групи 4,92, для експериментальної групи 5,08. Оскільки 

критичне значення Ткр для рівня достовірності у 95% із 2 ступенями свободи 

становить 6, то робимо висновок про відсутність значних змін у контрольній 

та експериментальній групах (4,92 та 5,08 <6,0). Це свідчить про те, що і в 

експериментальній, і в контрольній групі приділялося однаково достатньо 

уваги формуванню рефлексивності поведінки студентів.  

Результати експериментальної діяльності показали, що обраховані 

значення Т для рівнів професійного зростання майбутніх учителів початкових 
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класів складають для контрольної групи 5,59, для експериментальної групи 

14,58. Оскільки критичне значення Ткр для рівня достовірності у 95% 

становить 6,0, то робимо висновок про відсутність змін у  контрольній групі 

(5,59<6,0) та наявність змін в експериментальній групі (14,58>6,0). 

Отримані дані свідчать, що фактичне значення різниці середніх даних 

для контрольної групи менше табличного критичного, тому можна зробити 

висновок, що різниця між середніми величинами рівнів професійного 

зростання майбутніх учителів початкових класів після експерименту в 

контрольній групі є статистично незначущою та пояснюється випадковими 

чинниками. Цей факт є підставою для прийняття нульової гіпотези для 

контрольної групи. 

Статистичний аналіз експериментальних даних підтвердив 

достовірність отриманих результатів.  

Отже, отримані результати дають підставу вважати, що вихідна 

методологія була правильною, поставлені завдання виконано, мету досягнуто, 

проведена експериментальна робота підтвердила гіпотезу дослідження: 

ефективність запропонованих педагогічних умов професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики була 

доведена зростанням досліджуваних критеріїв і показників. Отримані 

теоретичні і практичні висновки свідчать про те, що виокремлені педагогічні 

умови дійсно сприяють професійному зростанню майбутніх учителів 

початкових класів під час проходження ними педагогічної практики. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведення змістовно-експериментального дослідження та аналіз 

отриманих результатів дозволили дістати таких висновків.  

1. До експерименту було залучено 2 групи майбутніх учителів 

початкових класів, а саме: в експериментальній групі впроваджувалися 

педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів під час 
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проходження ними педагогічної практики, у контрольній групі освітній 

процес організовувався традиційно.  

2. Здійснено впровадження педагогічних умов професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики:  

– стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики;  

– науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття 

їхнього професійного потенціалу;  

– актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання 

майбутніми учителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої 

програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної 

підготовки 

3. Визначено основні критерії та показники, які відображали зміни у 

сформованості пізнавальної активності молодших школярів, а саме: 

мотиваційно-ціннісний (спрямованість мотивів професійної діяльності; 

інтерес до професійного зростання), змістовно-діяльнісний (обсяг знань і 

сформованість професійно значущих умінь), креативний (здатність до 

продуктивних змін, самостійного пошуку нестандартних рішень 

педагогічних ситуацій, створення якісного нового, готовність до 

застосування інноваційного стилю педагогічної діяльності, творчої реалізації 

різноманітних підходів у професійній діяльності) та особистісно-

рефлексивний (здатність до самокритики, самоаналізу, уміння викликати в 

учнів прагнення до аналізу, з’ясування та уточнення думок, надаючи учням 

можливість виявити ініціативу, а також характер виявлення майбутніми 

вчителями початкових класів важливих особистісних якостей, як-то: 

перцептивні якості (сприйнятливість, уважність, чутливість), 

доброзичливість, ініціативність, комунікативність, толерантне ставлення до 

учнів (спокійне сприйняття можливих помилок у фактах, розмірковуваннях), 

безоціночне прийняття особистості дитини, готовність до співпраці, 
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співтворчості). На основі розроблених критеріїв і показників було 

досліджено такі рівні професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів: високий, середній, початковий. 

4. Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що використання 

виокремлених педагогічних умов сприяло професійному зростанню 

майбутніх учителів та підвищенню результативності їх навчання.  

Установлено, що в експериментальній групі відбулось значне 

зростання досліджуваних критеріїв і показників, а також спостерігалася 

позитивна динаміка в рівнях професійного зростання майбутніх учителів 

початкових класів. Так, отримані дані свідчать про значне зростання 

кількості студентів експериментальної групи, які виявили високий рівень 

професійного зростання: 31,7% порівняно із 16,6% у контрольній групі. 

Водночас, в експериментальній групі спостерігалося також зменшення 

кількості студентів із низьким рівнем професійного зростання: 13,3%, 

порівняно із 10% у контрольній групі. 

5. Вірогідність отриманих результатів підтверджено методами 

математичної статистики (критерій 2). 

Порівняльний аналіз експериментальних даних доводить, що вихідна 

методологія була правильною, поставлені завдання виконано, мету 

досягнуто.  

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [18; 39; 44-

48; 73].  
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів науково-педагогічного пошуку дають 

підстави для таких висновків:  

1. На основі аналізу наукової літератури з’ясовано суть поняття 

«професійне зростання майбутніх учителів початкових класів» 

(цілеспрямований процес вдосконалення майбутнім педагогом своїх 

здібностей, професійно значущих якостей і професійної компетентності, що 

передбачає поглиблення та розширення професійних знань, умінь, навичок, 

посилення мотивації особистісного розвитку та формування професійно 

важливих особистісних цінностей, розвиток творчості та здатності до 

самоосвіти) та визначено його складові (мотиваційний, пізнавально-

операційний, емоційно-вольовий, рефлексивний компоненти).  

2. У процесі дослідження розкрито суть педагогічної практики (форма 

підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, що спрямована 

на успішне оволодіння ними знаннями, практичними вміннями і навичками 

організації освітнього процесу, розвиток творчості, формування цінностей і 

якостей, важливих для здійснення педагогічної діяльності, освоєння ролі 

вчителя в умовах, наближених до реальних).  

Схарактеризовано види педагогічних практик (навчальна практика, 

навчальна-польова практика, безперервна пропедевтична педагогічна 

практика в ЗЗСО, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика у закладах 

загальної середньої та спеціалізованої освіти, науково-педагогічна практика у 

ЗВО, науково-дослідна практика) та їхні можливості сприяти професійному 

зростанню майбутніх учителів початкових класів.  

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів початкових 

класів у процесі педагогічної практики, а саме: стимулювання позитивної 

мотивації студентів до професійного зростання у процесі педагогічної 
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практики; науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття 

їхнього професійного потенціалу; актуалізація ціннісно-смислових аспектів 

самоосвіти, конструювання майбутніми учителями початкових класів 

індивідуальної самоосвітньої програми на рефлексійній основі шляхом 

оптимізації їхньої практичної підготовки. 

Так, стимулювання позитивної мотивації студентів до професійного 

зростання у процесі педагогічної практики передбачало проведення широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на роз’яснення 

важливості професійного зростання, формування професійних знань, умінь і 

навичок, цінностей та особистісних якостей. З цією метою проводилися 

бесіди, диспути, проблемні лекції і семінари, індивідуальні консультації 

тощо.  

Науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття 

їхнього професійного потенціалу вимагав проведення спеціальної роботи, 

спрямованої на організацію навчання й підтримки студентів у закладах вищої 

освіти та загальної середньої освіти: виділення одного дня на тиждень для 

відвідування закладів загальної середньої освіти (зокрема, у межах реалізації 

експериментального виду педагогічної практики «День у школі») і виконання 

студентами завдань; вивчення навчальних дисциплін, які доповнювалися 

системною практичною діяльністю на базі закладів загальної середньої 

освіти; щотижневе проведення нарад і консультацій студентів із 

практикуючими вчителями тощо. 

Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти, конструювання 

майбутніми учителями початкових класів індивідуальної самоосвітньої 

програми на рефлексійній основі шляхом оптимізації їхньої практичної 

підготовки передбачала систематичне роз’яснення ролі та значення 

самоосвітньої роботи, проведення лекцій, семінарів, індивідуальних і 

групових консультацій, присвячених питанням самоосвіти, систематичне 
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підбиття підсумків самоосвітньої роботи студентів, складання програм 

самоосвіти, організація виступів досвідчених педагогів із питань самоосвіти, 

обмін досвідом щодо здійснення самоосвіти тощо.  

4. Уточнено критерії та показники професійного зростання майбутніх 

учителів початкових класів (мотиваційно-ціннісний, змістовно-діяльнісний, 

креативний і особистісно-рефлексивний). 

На контрольному етапі експерименту було проаналізовано й 

узагальнено результати експериментальної роботи. Експериментально 

доведена ефективність відповідних умов. Зокрема, в експериментальній групі 

майже на 31,7% збільшилася кількість студентів, які демонстрували високий 

рівень професійного зростання (порівняно із 16,6% контрольної групи). 

Однак проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, яка 

розглядається. Перспективним може бути здійснення ґрунтовного аналізу 

зарубіжного досвіду практичної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів, розкриття особливостей підготовки педагогів до здійснення науково-

педагогічний супровід професійного зростання майбутніх учителів у процесі 

педагогічної практики. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Порівняння «Я»-концепцій професійного зростання К. Роджерса та 

Д. Сьюпера [121, с. 110-123; 177, с. 65-75]  

 

Основні положення теорії 

К. Роджерса 

Основні положення теорії 

Д. Сьюпера 

1 2 

1. Людина живе головним чином в 

своєму індивідуальному і 

суб’єктивному світі. 

1. Люди характеризуються певними 

здібностями, особистими 

інтересами і властивостями 

особистості. 

2. «Я»-концепція виникає на основі 

взаємодії з навколишнім 

середовищем, особливо – із 

соціальним. 

2. На цій основі кожна людина 

підходить під певні професії, а 

професія – до певних індивідів. 

3. «Я»-концепція – це система 

самосприйняття. 

 

3. Залежно від часу і досвіду 

змінюються як обставини, так і 

суб’єктивні умови професійного 

розвитку, що обумовлює великий 

професійний вибір. 

4. «Я»-концепція виступає як 

найбільш важлива детермінанта 

відповідних реакцій на оточення 

індивіда. 

4. Професійний розвиток має низку 

послідовних стадій і фаз. 

5. Разом з «Я»-концепцією 

розвивається потреба в позитивному 

ставленні з боку оточуючих. 

5. Особливості цього розвитку 

визначаються соціально-

економічним рівнем батьків, 

властивостями індивіда, його 

професійними можливостями тощо. 

6. Відповідно до поглядів 

К. Роджерса потреба в позитивному 

ставленні до себе, або потреба в 

самоповазі, також розвивається на 

основі інтерналізації позитивного 

ставлення до себе з боку інших 

людей.  

6. На різних стадіях розвитком 

можна керувати, з одного боку, 

сприяючи формуванню в індивіда 

інтересів і здібностей, а з іншого, – 

підтримуючи індивіда в його 

прагненні «спробувати» реальне 

життя і в розвитку «Я»-концепції. 
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Продовж. табл. А 

7. Оскільки позитивне ставлення до 

себе залежить від оцінок інших, 

може виникнути розрив між 

реальним досвідом індивіда і його 

потребою в позитивному ставленні 

до себе. 

7. Фактично, професійний розвиток 

полягає в розвитку і реалізації «Я»-

концепції. 

 

8. Людський організм є єдиним 

цілим і має лише один внутрішній 

мотив – тенденцію до 

самоактуалізації. 

8. Взаємодія «Я»-концепції і 

реальності відбувається у 

програванні й виконанні 

професійних ролей.  

9. «Я»-концепція є певною 

системою. Зміна одного її аспекту 

може повністю змінити природу 

цілого. 

 

 

 

 

10. Розглядаючи поняття ідеального 

«Я», К. Роджерс уважає, що завдяки 

психотерапевтичному впливу 

сприйняття ідеального «Я» стає 

більш реалістичним і «Я» починає 

більше гармоніювати з ідеалом. 
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Додаток Б 

Десять груп умінь, які визначають вплив ключових компетентностей 

майбутнього вчителя на процес професійного зростання [80, с. 428-429] 

 

Групи  Ключові компетентності 

Перша 

група 

уміння побачити у певній педагогічній ситуації проблему та 

сформулювати її у формі педагогічних завдань; при постановці 

педагогічного завдання орієнтуватися на дитину як активного, 

повноцінного учасника освітнього процесу; уміння 

конкретизувати педагогічні проблеми і завдання, приймати 

оптимальне рішення в ситуації, що виникла, передбачати близькі 

і віддалені наслідки розв’язання цих завдань 

Друга 

група 

робота зі змістом навчального матеріалу; здатність до 

педагогічного тлумачення отриманої інформації; розвиток в учнів 

соціальних і навчальних умінь та навичок, здійснення 

міжпредметних зв’язків; вивчення стану психічних функцій 

школярів, облік їхніх навчальних можливостей, передбачення 

можливих, типових труднощів; уміння виходити з мотивації 

дитини при плануванні й організації освітньої діяльності; уміння 

використовувати поєднання різних форм виховання і навчання, 

ураховувати витрати часу і сил педагогів та учнів  

Третя 

група 

уміння співвідносити труднощі школярів з недоліками у власній 

роботі; уміння створювати подальші плани розвитку своєї 

педагогічної діяльності 

Четверта 

група 

уміння поставити різні комунікативні завдання, з яких 

найголовніші пов’язані зі створенням умов психологічної безпеки 

при спілкуванні та реалізації внутрішніх резервів партнерів по 

спілкуванню 

П’ята 

група 

уміння зрозуміти і ставати на позицію інших людей у 

спілкуванні, виявляти інтерес до особистості співрозмовника, 

орієнтацію на розвиток особистості дитини; здатність тлумачити і 

читати її внутрішній стан за нюансами поведінки, володіння 

засобами невербального спілкування (жести, постава, міміка); 

уміння поставити себе на місце дитини і створити атмосферу 

довіри й невимушеності у спілкуванні (дитина має відчувати себе 

унікальною, неповторною, повноцінної особистістю); володіння 

прийомами риторики; використання організуючих впливів у 

порівнянні з оцінюючими й особливо – дисциплінуючими; 

переважання у процесі викладання демократичного стилю, 

уміння з гумором ставитися до окремих аспектів різних 

педагогічних ситуацій 
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Продовж. табл. Б 

Шоста 

група 

уміння утримувати стійку професійну позицію вчителя, розуміти 

значущість цієї професії (розвиток педагогічних здібностей); 

уміння керувати своїм емоційним станом, надаючи йому 

конструктивного характеру; усвідомлення власних позитивних 

можливостей, а також можливостей дітей, що сприяє зміцненню 

власної позитивної «Я»-концепції 

Сьома 

група 

усвідомлення перспектив свого професійного зростання, 

визначення індивідуального стилю спілкування й організації 

педагогічної діяльності, максимальне використання природних 

інтелектуальних даних 

Восьма 

група 

уміння визначати й оцінювати знання, отримані школярами 

протягом навчального року; уміння визначати стан освітньої 

діяльності і рівень розвитку навичок дітей, самоконтролю і 

самооцінки в освітній діяльності на початку та наприкінці 

навчального року; уміння виявляти окремі показники навченості; 

уміння формувати готовність учнів до самостійного навчання та 

безперервної освіти 

Дев’ята 

група 

оцінювання педагогом рівня вихованості учнів; уміння 

розпізнавати за поведінкою дитини узгодженість її переконань і 

моральних норм; здатність педагога побачити особистість дитини, 

взаємозв’язок її вчинків і думок; уміння створювати сприятливі 

умови для стимулювання слаборозвинених рис особистості 

Десята 

група 

інтегральна здатність педагога оцінити власну педагогічну роботу 

в цілому; уміння побачити причинно-наслідкові зв’язки між її 

метою, завданнями, засобами, способами, умовами та 

результатами 
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Додаток В 

Авторська анкета «Мотиви вибору педагогічної професії» 

 

1. На вибір професії вчителя початкових класів вплинуло: 

а) бажання отримати вищу освіту; 

б) власне переконання; 

в) поради вчителів; 

г) наполегливість батьків; 

д) заклик друзів; 

е) любов до дітей; 

ж) бажання викладати предмети початкової школи; 

з) інший варіант. 

2. У професії вчителя початкових класів вас приваблює: 

а) інтерес до певного предмету початкової школи; 

б) можливість працювати з дітьми; 

в) володіння якостями, необхідними для вчителя початкових класів; 

г) бажання змінити освітній процес у початковій школі; 

д) інший варіант. 

3. Оберіть якості та вміння, якими, на вашу думку, має володіти 

вчитель початкових класів: 

а) доброзичливість; 

б) сумлінне відношення до справи; 

в) доброта; 

г) уміння спілкуватися з дітьми; 

д) високий інтелектуальний потенціал; 

е) творчий підхід до справи; 

ж) досконалі знання з викладання предметів початкової школи; 

з) уміння навчати інших; 

і) інший варіант. 



 

 

217 

Додаток Г 

Методика оцінювання професійної підготовленості студентів до 

педагогічної діяльності 

 

Дана методика дозволяє оцінити основні знання і вміння вчителя, які 

він застосовує у процесі навчання і виховання. Основні компоненти 

діагностики – це науково-теоретична, методична, психолого-педагогічна 

готовність вчителя. Діагностичні параметри являють собою знання та вміння 

вчителів, які оцінюються по трьохбальній шкалі (1-3). Кожен з діагностичних 

параметрів чи блоків оцінюється коефіцієнтом (К1, К2, К3), який 

вираховується за формулою:  

 

За значенням середнього коефіцієнта можна визначити три рівні  

професійної підготовленості вчителя. Якщо значення К лежить в межах 0,8 - 

1 балів, то рівень – оптимальний (високий). Якщо К лежить в межах 0,6 - 0,7 

балів, то рівень – допустимий (середній). Якщо ж К менше 0,6 балів, то 

вчитель перебуває на критичному (низькому) рівні готовності до професійної 

діяльності.  

Для отримання об’єктивних даних діагностування вимагається 

достатньо тривалий процес спостереження за вчителем і накопичення 

діагностичних даних. Не всі діагностичні параметри легко оцінюються в 

процесі спостереження за діяльністю вчителя на уроці, тому доцільно на 

першому етапі діагностування провести співбесіду з учителем з питань, які 

відображають зміст діагностичних показників даної методики.  

Незаперечно перевагою даної методики є те, що вона дозволяє 

оцінювати основні сторони професійної підготовленості вчителя, виявляти 

слабкі ланки, що дозволяє розробити конкретну систему заходів щодо 
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підвищення рівня готовності вчителя до педагогічної діяльності. Методика 

може бути використана в повному об’ємі чи частинами, тобто окремими 

блоками. Це дозволяє під час наступного діагностування зробити наголос на 

виявлених недоліках.  

  

Діагностичні блоки  Склад діагностичних 

блоків  

Діагностичні 

параметри  

Оцінка  

Спрямованість 

професійної  

підготовки вчителя  

  

Зміст підготовки вчителя  

  

  

Показники оцінки 

підготовленості вчителя  

Рівні  

О  Д  К  

1  2  3  4  5  6  

1. Науково-теоретична 

підготовка  

1. Знання теоретичних 

основ науки з предмета, 

який викладає.  

1) Орієнтація в меті та 

завданнях науки.  

2) Володіння основними 

закономірностями науки. 3) 

Оперування науковою 

термінологією.  

      

  4) Орієнтація у відборі 

змісту навчання на основі 

наукових даних, фактів, 

понять, законів.  

5) Розуміння логіки науки.  

   

2. Знання методів науки з 

предмета, який викладає.  

1) Орієнтація в 

різноманітності методів 

наукового пізнання.  

2) Розуміння сутності 

методів, які 

використовуються в науці.  

3) Уявлення про можливості 

використання методів науки 

в процесі викладання 

предмета.  

      

3. Знання історії 

розвитку науки і 

сучасних її досягнень.  

1) Орієнтація в історії 

наукових відкриттів.  

2) Розуміння необхідності 

використання історії науки 

в процесі викладання 

предмета.  

3) Володіння змістом про 

сучасні досягнення науки та 

практики.  

4) Уявлення про роль та 

місце використання цих 

знань в процесі навчання.  

  

  

  

  

  

  Оптимальний рівень - 1-0,8 балів.  

Допустимий рівень - 0,7-0,6 балів.  

Критичний рівень - нижче 0,6 балів.  

Кn=  
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Продовж .табл. Г 

2. Методична 

підготовка.  

1. Знання змісту освіти 

учнів з навчального 

предмета.  

1) Уявлення ролі 

навчального предмета в 

системі навчання, 

виховання і розвитку 

учнів.  

2) Розуміння мети та 

завдань навчання учнів з 

навчального предмета.  

3) Орієнтація в планах та 

навчальних програмах 

викладання навчального 

предмета.  

4) Виділення провідних 

знань, умінь та навичок  

які необхідно сформувати 

в учнів у процесі 

викладання навчального 

предмета.  

      

  3. Знання історії 

розвитку науки і 

сучасних її досягнень.  

1) Розуміння 

взаємозв’язку змісту, 

форм і методів навчання 

учнів з предмета.  

2) Орієнтація у 

різноманітності та 

специфіці різних форм 

організації навчання 

школярів з предмета.  

3) Орієнтація в нових 

формах організації 

навчання учнів з 

навчального предмета, їх 

сутності та умовах 

успішного використання в 

процесі викладання. 

      

  4. Знання засобів 

навчання школярів з 

навчального предмета.  

1) Орієнтація в 

різноманітності, 

специфіці та умовах 

використання  

різноманітних засобів 

навчання учнів з 

навчального предмета.  

2) Розуміння ролі та 

функцій засобів навчання 

в активізації навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів і розвитку їх 

інтересу до навчального 

предмету, в розв’язанні 

інших педагогічних задач  
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Продовж. табл. Г 

3. Психолого-

педагогічна підготовка.  

1. Знання  психологічних 

особливостей учнів.  

1) Орієнтація в 

психологічних 

особливостях школярів і 

необхідності їх обліку під 

час відбору, змісту, форм і 

методів навчання.  

2) Розуміння ролі 

психодіагностики в 

розвитку учнів.  

3) Орієнтація в 

діагностичних методах 

оцінки розвитку різних 

сторін психіки 

особистості школяра.  

      

     

     

     

  2. Знання психологічних 

закономірностей 

навчання, виховання і 

розвитку школярів.  

1) Розуміння 

закономірностей пізнання .  

2) Орієнтація в 

компонентах пізнання, їх 

сутності та логічного 

взаємозв’язку.  

3) Розуміння 

психологічних основ 

навчання, виховання і 

розвитку особистості 

школярів різних вікових 

груп.  

      

  3. Знання теоретичних 

основ педагогіки.  

1) Розуміння мети та 

завдань педагогічних 

взаємодій із школярами в 

процесі їх навчання, 

виховання та розвитку.  

2) Орієнтація в методах 

педагогічної  діагностики 

рівня  освіченості  та 

вихованості учня.  

3) Уявлення про 

психологію уроків та 

характеристика уроків 

різного типу.  

4) Орієнтація  

класифікації методів 

навчання і характеристика 

кожного з них. 
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Продовж. табл. Г 

 4. Знання педагогічних 

технологій.  

 

1) Розуміння 

необхідності управління 

навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів і місця 

вчителя в цьому процесі.  

  

  

  

  

  

  

  

 2) Володіння прийомами 

планування і організації 

особистої праці та 

діяльності школярів.  

3.  Орієнтація в змісті 

контрольно-аналітичної  

діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів.  

3)Орієнтація  в 

змісті контрольно-

аналітичної 

діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів.  

4) Володіння прийомами 

педагогічної техніки.  
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Додаток Д 

Опитувальник креативності Дж. С. Рензуллі та Р. К. Хартман 

 

Мета: Даний опитувальник є експрес-методом, який допомагає швидко 

і якісно проводити діагностику в умовах обмеженого часу, а також доповнює 

інші тести.  

Опис завдання: Опитувальник складається з 10 пунктів, які 

представляють собою список характеристик творчого мислення і поведінки. 

Він дозволяє ідентифікувати вияви креативності, доступні зовнішньому 

спостереженню.  

Заповнення опитувальника вимагає 10-20 хвилин, залежно від кількості 

учасників експерименту і досвідченості експериментатора.  

Кожен пункт опитувальника оцінюється за шкалою, що містить чотири 

градації: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.  

Загальна оцінка креативності є сумою балів з десяти пунктів 

(мінімальна можлива оцінка – 10, максимальна – 40 балів).  

Інструкція: Вам надано перелік творчих характеристик особистості.  

Використовуючи 4–бальну систему, оцініть, якою мірою кожен 

учасник володіє творчими характеристиками, що описані вище: 4 – постійно, 

3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.  

Лист відповідей  

(Шкала креативності)  

Дата ___________ ЗВО _________ Кафедра ___________ Вік _________  

Респондент (П.І.Б.) _______________________ (заповнює анкету)  

Творчі характеристики:  

1. Надзвичайно допитливий у різних областях: постійно ставить 

запитання про що-небудь і про все.  

2. Висуває велику кількість різних ідей або варіантів розв’язання 

проблем; часто пропонує незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді.  

3. Вільний і незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячий у 
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суперечці; завзятий і наполегливий.  

4. Здатний ризикувати; заповзятливий і рішучий.  

5. Віддає перевагу завданням, які пов’язані з «грою розуму»; фантазує, 

володіє уявою («цікаво, що станеться, якщо ...»); маніпулює ідеями (змінює, 

ретельно розробляє їх); любить займатися застосуванням, поліпшенням і 

зміною правил і об’єктів.  

6. Володіє тонким почуттям гумору і бачить кумедне в ситуаціях, що не 

здаються кумедними іншим.  

7. Усвідомлює свою імпульсивність і приймає це в собі, більш 

відкритий сприйняттю незвичайного в собі (вільний вияв «типово жіночих» 

інтересів для хлопчиків; дівчинки більш незалежні і наполегливі, ніж їх 

однолітки); виявляє емоційну чутливість.  

8. Має почуття прекрасного; приділяє увагу естетичним 

характеристикам речей і явищ.  

9. Має власну думку і здатний її відстоювати; не боїться бути 

несхожим на інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно 

ставиться до творчого безладу.  

10. Критикує конструктивно; не схильний покладатися на авторитетні 

думки без їх критичної оцінки.  

Нормативні дані (рівень креативності): сума балів – рівень 

креативності  

40–34 Дуже високий  

33–27 Високий  

26–21 Нормальний, середній  

20–16 Низький  

15–10 Дуже низький 
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Додаток Е 

 

Дисципліна «Вступ до спеціальності». Блок завдань 
 

Школа _____________________________________________________________ 

Клас _________Учитель ______________________________________________ 

 

№ Завдання Спостереження, нотатки 

1. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

визначте чинники, що 

забезпечують якість початкової 

ланки загальної середньої освіти. 

 

 

 

 

 

2. Проаналізуйте оформлення класної 

кімнати за вимогами НУШ. 

 

 

 

 

 

 

3. Визначте, чи мають класні кімнати 

сім навчальних зон.  

 

 

 

 

 

 

4. Проаналізуйте, на які компоненти 

Концепції НУШ орієнтуються 

вчителі початкової школи. 

 

 

 

 

 

 

5. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

охарактеризуйте ключові 

компоненти формули НУШ (ті, які 

ви побачили). 

 

 

 

 

 

6. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

проаналізуйте освітнє середовище, 

спираючись на Концепцію НУШ 
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Продовж. табл. Е 
7. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

проаналізуйте, чи володіє класовод 

ключовими компетентностями 

НУШ. 

 

 

 

 

 

 

8. Охарактеризуйте, як учитель 

формує в учнів життєву 

компетентність. 

 

 

 

 

 

 

9. Визначте, як реалізуються 

складники всіх ключових 

компетентностей НУШ у процесі 

оволодіння учнями початкової 

школи навчальними предметами. 

 

 

 

 

 

 

10. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

визначте основні риси педагогіки 

партнерства (ті, які ви побачили). 

 

 

 

 

 

 

11. Спираючись на принципи 

педагогіки партнерства, 

проаналізуйте організацію 

освітнього процесу в початковій 

школі. 

 

 

 

 

 

 

12. Проаналізуйте, які інструменти 

педагогіки партнерства 

використовує класовод у процесі 

педагогічної взаємодії з учнями.  
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Продовж.табл.Е 
13. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

занотуйте порядок проведення 

ранкових зустрічей. 

 

 

 

 

 

14. Проаналізуйте тематику ранкових 

зустрічей. 

 

 

 

 

 

 

15. Під час спостереження ранкових 

зустрічей в початковій школі 

визначте, розвитку яких навичок 

учнів вони сприяють. 

 

 

 

 

 

16. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

визначте, який стиль педагогічного 

керівництва учнями використовує 

класовод. 

 

 

 

 

 

17. Проаналізуйте дії вчителя у 

процесі педагогічного керівництва 

учнями, а саме:  

а) чи ставить учнів в 

позицію активного суб'єкта 

навчання, яке здійснюється в 

загальній системі колективної 

роботи класу; 

б) чи розвиває здібності 

учнів з самокерування 

(саморегуляція, самоорганізація, 

самоконтроль) власною 

діяльністю; 

в) чи організовує процес 

навчання як розв'язання навчально-

пізнавальних проблем на ґрунті 

творчої взаємодії (діалогу) з 

учнями. 
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Продовж. табл. Е 
18. Проаналізуйте розповідь учителя 

на уроці та визначте, чи 

дотримується він вимог щодо її 

змісту та викладу. 

 

 

 

 

 

 

19. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

визначте, чи має класовод шість 

провідних здібностей до 

педагогічної діяльності 

(комунікативність, перцептивні 

здібності, динамізм особистості, 

емоційна стабільність, 

оптимістичне прогнозування, 

креативність). 

 

 

 

 

 

 

20. Проаналізуйте та обґрунтуйте 

рівень оволодіння класоводом 

педагогічною майстерністю 

(елементарний, базовий, 

досконалий, творчий).  

 

 

 

 

 

 

21. У процесі спілкування з 

класоводом визначити, за якою 

системою відбувається процес 

самовиховання вчителя. 
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Продовж.табл.Е 
22. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі 

проаналізуйте вміння класовода 

керувати своєю поведінкою: 

техніка володіння своїм 

організмом (мімікою, 

пантомімікою); керування 

емоціями, настроєм для зняття 

зайвого психічного напруження, 

збудження творчого самопочуття; 

опанування уміння соціальної 

перцепції (техніка керування 

увагою, уявою); техніка мовлення 

(керування диханням, дикцією, 

темпом мовлення). 

 

 

 

 

 

 

23. Під час спостереження освітнього 

процесу в початковій школі, 

проаналізуйте уміння класовода 

вплинути на особистість і 

колектив: техніка організації 

контакту, управління педагогічним 

спілкуванням, організація 

колективних творчих справ. 

 

 

 

 

 

 

24. Зробіть презентацію себе під час 

першої зустрічі з класом 

(конструювання і створення 

привабливого образу вчителя). 
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Додаток Ж 

 

Дисципліна «Теорія виховання». Блок завдань  
 

Школа _____________________________________________________________ 

Клас _________Учитель ______________________________________________ 

ЗАВДАННЯ 1: 

1. Ознайомитися з системою виховної роботи в ЗЗСО. 

2. Зобразити схематично систему виховної роботи в ЗЗСО. 

ЗАВДАННЯ 2: 

1. Ознайомитися з планом виховної роботи класовода на друге півріччя 2019-2020 

навчального року. 

2. Виписати виховні заходи, передбачені у плані виховної роботи, визначити напрям 

виховання і форму проведення. 

Виховний захід 

 

Дата  Напрям 

виховання 

Форма 

заходу 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

ЗАВДАННЯ 3: Проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації національно-

патріотичного виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст 

навчальних предметів). 

 

Мета національно-патріотичного виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

 

Навчальний предмет: ________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації національно-патріотичного виховання 

молодших школярів в освітньому процесі через зміст навчального предмету: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ 4: Вивчити та проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації 

морального виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

 

Мета морального виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

Навчальний предмет: ________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації морального виховання молодших школярів в 

освітньому процесі через зміст навчального предмету: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 5: Вивчити та проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації 

естетичного виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

 

Мета естетичного виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

 

Навчальний предмет: _________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації естетичного виховання молодших школярів 

в освітньому процесі через зміст навчального предмету: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ 6: Вивчити та проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації 

екологічного виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

 

Мета екологічного виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

 

Навчальний предмет: ________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації екологічного виховання молодших школярів 

в освітньому процесі через зміст навчального предмету: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 7: Вивчити та проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації 

трудового виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

 

Мета трудового виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

 

Навчальний предмет: ________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації трудового виховання молодших школярів в 

освітньому процесі через зміст навчального предмету: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 8: Вивчити та проаналізувати методи, форми, прийоми і засоби організації 

фізичного виховання молодших школярів в освітньому процесі (через зміст навчальних 

предметів). 

 

Мета фізичного виховання молодших школярів:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________\ 

 

Нотатки 

 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

 

Навчальний предмет: _________________________________________________ 

Методи, форми, прийоми і засоби організації фізичного виховання молодших школярів в 

освітньому процесі через зміст навчального предмету: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол спостережень індивідуальної виховної роботи 

Дата ________________ Клас __________________ 

Учень ______________________________________________________________ 

Класовод ___________________________________________________________ 

Тема виховної бесіди_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Мета виховної бесіди _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ 10: Відвідати виховну годину, проаналізувати структуру і зміст.  

 

Протокол спостережень на виховній годині 

Дата ___________ Клас _______________ 

Учень ______________________________________________________________ 

Класовод____________________________________________________________ 

Тема виховної бесіди_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Мета виховної бесіди ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Нотатки 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ 11: Відвідати виховний захід, проаналізувати структуру і зміст. 

 

Протокол спостережень на виховному заході 

Дата ____________ Клас _______________ 

Учень ____________________________________________________________________ 

Класовод ___________________________________________________________ 

Тема виховної бесіди_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Мета виховної бесіди _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Нотатки 

Що б я запозичила/запозичив до власної виховної скарбнички 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАВДАННЯ 12: Визначити стадію розвитку колективу. 

Клас ________________________ 

Класовод ___________________________________________________________ 

 

Стадії розвитку колективу  (за О. Ковальовим) 

Перша стадія є початковою, коли колектив тільки 

створюється, люди придивляються один до одного, до 

вихователя. Колектив – мета виховних зусиль педагога. 

Вихователь знайомить вихованців з метою, завданнями, 

перспективами колективу. Вимоги ідуть від нього. 

Школярів об'єднує загальне емоційне напруження, бо 

невідомі норми, вимоги до їх життя, але поступово діти 

дізнаються хто є хто, з'являються малі групи. 

 

Друга стадія характеризується тим, що завершується 

взаємне вивчення, утворюються малі групи, формується 

актив, накопичуються традиції, розвивається 

взаємодопомога. Вимоги йдуть не лише від вихователя, 

а й від активу, лідерів. Колектив стає фактором 

розширення соціального досвіду дітей, залучення до 

духовної культури свого народу. 

 

На третій стадії затверджуються стосунки 

співробітництва, взаємодопомоги, поваги один до 

одного. Дитина має можливість самореалізуватися, бо 

створюються умови для діяльності кожного. Це той 

ідеал стосунків, який максимально сприяє всебічному 

розвитку особистості. 
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Додаток И 

 

Дисципліна «Методика природознавства». Блок завдань 

 
Школа _____________________________________________________________ 

Клас _________Учитель ______________________________________________ 

 

Дата 

Тематичне 

спостереження на 

уроках 

Завдання з методики природознавства 

 

Робота з навчальними 

планами, програмами, 

підручником та 

методичними 

посібниками 

Аналіз програм та підручників з 

природознавства: 

- занотувати, за якими програмами працює 

вчитель, якими підручниками користується;  

- з’ясувати, чи відповідає зміст підручника 

програмі;  

- охарактеризувати підручник (структура, 

методичний апарат, ілюстрації, науковість, 

доступність  тощо); 

- скласти календарне планування на другий 

семестр навчального року з курсів Природознавства 

(3-4 класи) та «Я досліджую Світ» (планування за 

тематичними тижнями (1-2 клас)). 

 

 

 

 

 
Самостійна робота 

учнів 

Проаналізувати зміст фенологічних 

спостережень у класі, особливості їх проведення, 

способи фіксації результатів спостереження 

(ведення класного «Календаря природи», зошитів на 

друкованій основі). 

 

 

 

 

 

 

Аналіз уроків з курсів 

«Природознавства» 

або «Я досліджую 

Світ» 

Проаналізувати структуру уроку: спробувати 

визначити етапи уроку та методи, що застосовує 

учитель на кожному з них. 
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Продовж. табл. И 

 
Перевірка домашнього 

завдання 

Визначити методи, які найчастіше застосовує 

вчитель для перевірки домашнього завдання: 

- методи усної перевірки результатів 

навчання – бесіда, розповідь, пояснення, 

роз’яснення, читання тексту, географічних карт, 

схем тощо; 

- методи письмової перевірки результатів 

навчання – контрольні роботи (завдання), твір, 

диктант, реферат, тестування тощо; 

- методи практичної перевірки результатів 

навчання – проведення досліду, виконання 

практичної роботи, створення виробів, моделей 

тощо; 

- методи програмованої перевірки результатів 

навчання – використання дидактичних карток, 

посібників із друкованою основою тощо. 

 

 

 

 

 

 
Етап повідомлення 

теми та завдань уроку 

Традиційні і нетрадиційні засоби повідомлення теми 

та завдань уроку. 

 

 

 

 

 

 
Мотивація навчальної 

діяльності учнів 

Дати характеристику макроструктурного етапу 

комбінованого уроку (етап мотивації навчальної 

діяльності учнів). 

Розробити мікроструктуру етапу мотивації 

навчальної діяльності учнів. 

 

 

 

 

 

 

Етап первинного 

сприйняття та 

усвідомлення нового 

матеріалу 

Підготувати роз’яснювальну бесіду до теми «Як 

охороняти безцінний скарб – воду». 

Дати характеристику макроструктурних етапів 

комбінованого уроку (етапу пояснення нового 

матеріалу). 
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Продовж. табл. И 

 

Етап закріплення та 

осмислення нового 

матеріалу 

Дати характеристику макроструктурних етапів 

комбінованого уроку (етап закріплення та 

осмислення нового матеріалу). 

Розробити мікроструктуру етапу закріплення нового 

матеріалу. 

 

 

 

 

 

 
Етап узагальнення та 

систематизації 

Дати характеристику макроструктурних етапів 

комбінованого уроку (етап узагальнення та 

систематизації нового матеріалу). 

Розробити мікроструктуру етапу узагальнення та 

систематизації нового матеріалу. 

 

 

 

 

 

 Підсумок уроку 

Складіть узагальнюючу бесіду до етапу «Підсумок 

уроку» (тема за вибором). 

 

 

 

 

 

 Контроль знань 

Проаналізувати засоби контролю знань учнів, що 

використовуються на уроках природознавства у 

школі. 

 

 

 

 

 

 
Домашнє завдання 

(обсяг, диференціація) 

Скласти завдання для домашнього виконання з 

курсу «Природознавство», «Я досліджую Світ». 

 

 

 

 

 

 

Організація проєктної 

діяльності учнів 

початкових класів 

З’ясувати теми та процес організації проєктної 

діяльності учнів у класах, де проводиться 

факультетський експеримент «День у школі». 
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Продовж. табл. И 

 Методи навчання 

Методика організації і проведення лабораторних 

робіт та демонстраційних дослідів. 

 

 

 

 

 

 Засоби навчання 

Охарактеризувати матеріальну базу навчання 

природознавству у класі. 

 

 

 

 Засоби навчання 

Організація куточка живої природи, можливості 

використання його об’єктів в освітньому процесі. 

 

 

 

 

 

 
Диференційоване 

навчання 

Скласти питання для усного та письмового 

фронтального та індивідуального опитування до 

обраної теми. 

 

 

 

 

 

 
Робота в зошитах на 

друкованій основі 

Впродовж семестру заповнити зошит на друкованій 

основі з курсу «Природознавство» чи «Я досліджую 

Світ». 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні ігри. Їх 

місце в освітньому 

процесі курсу 

природознавства 

Скласти конспект дидактичної гри з будь-якої теми 

курсу «Природознавство». Зазначити етап уроку, на 

якому вона проводиться. 
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Додаток К 

 

Дисципліна «Дидактика Нової української школи». Блок завдань 
 

Протокол дидактичних спостережень на уроці 

Дата ___________________________ Клас _______________________________ 

Класовод____________________________________________________________ 

Урок _______________________________________________________________ 

Тема уроку _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цілі уроку (освітні, виховні, розвивальні)_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обладнання _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Нотатки (що б запозичила/запозичив до власної дидактичної скарбнички) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Протокол дидактичних спостережень на ГПД (група подовженого дня) 

Дата ___________________________ Клас ___________________________ 

Класовод________________________________________________________ 

 

Час 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___ 

 

Нотатки (що б запозичила/запозичив 

до власної дидактичної скарбнички) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________ 
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Додаток Л 

Дисципліна «Педагогічна майстерність». Блок завдань 

 
Дата __________ Школа ____________________________________________ 

Клас _________Учитель _________________________________________ 

 

Тема 1. Педагогічна майстерність учителя та її елементи. Педагогічна техніка вчителя. 

Професіограма вчителя. 

Мета: закріпити і поглибити уявлення студентів про сутність і структуру педагогічної 

майстерності як характеристики особистості вчителя; оволодіти культурою рухів 

майбутнього вчителя. 

План 

1. Установчо-мотиваційна лекція про педагогічну майстерність учителя та її 

елементи, педагогічну техніку вчителя та професіограму вчителя. 

2. Відвідування уроків учителів початкових класів. 

3. Аналіз елементів педагогічної майстерності вчителя на уроках. 

4. Позаурочна організаційно-виховна робота з молодшими школярами. 

 

1. Складіть професіограму вчителя (за 5-ти бальною системою). 

1. Любов до дітей –  

2. Чесність, справедливість, об’єктивність –  

3. Витримка, терплячість –  

4. Принциповість і вимогливість –  

5. Педагогічний оптимізм, любов до життя, почуття гумору –  

6. Чуйність, гуманне ставлення до людей –  

7. Тактовність –  

8. Організаторські здібності, вміння працювати з дитячим 

колективом 

 

9. Всебічний розвиток  

10. Фізичне та психічне здоров’я, здатність відновлювати 

енергопотенціал 

 

11. Творчий склад мислення, відкритість до нового  

12. Педагогічна спрямованість  

13. Потяг до удосконалення, самоосвіти протягом життя  

 

2. Вкажіть, які прийоми педагогічної техніки використовує учитель на уроках? 

№ Прийоми педагогічної техніки 

за А. Гіном 

на уроках  

(+ –) 

1. Вхід до уроку: учитель починає урок з «настройки» (речення-

підказки, нескладні питання тощо). 

 

 

2 Завершення уроку: чітко, традиційним словом або дією.  

3 Приваблива мета: перед учнем постає проста, зрозуміла і 

приваблива для нього мета, при досягненні якої він хоч-не-хоч 

виконує і ту навчальну дію, яку планує педагог. 

 

4 Здивуй! – учитель знаходить такий кут зору, щоб навіть 

повсякденне стало дивовижним. 

 

 

5 Відтягнута відгадка: на початку уроку вчитель задає загадку 

(цікавий факт), відгадка на яку (ключ для розуміння) буде 

відкрита на уроці під час роботи над новим матеріалом; загадку 

дати наприкінці уроку, щоб розпочати з неї наступне заняття. 
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Продовж.табл.Л 
6 Фантастична добавка: учитель додає до реальної ситуації 

фантастику. 

 

 

7 Спіймай помилку: пояснюючи матеріал, учитель навмисне 

припускається помилок. 

 

 

8 Практичність теорії: введення в теорію учитель здійснює через 

практичне завдання, корисність якого очевидна учням. 

 

9 Прес-конференція: учитель навмисне розкриває тему неповно, 

пропонуючи учням поставити такі запитання, які розкривають її 

повністю. 

 

10 Питання до тексту: перед вивченням навчального тексту дітям 

ставиться завдання – скласти до нього список питань. 

 

 

 

11 М’яке опитування: тренувальне опитування (дві групи опитують 

по черзі, правильну відповідь дає експерт – сильний учень або 

вчитель) 

 

12 Ідеальне опитування: учні самі оцінюють ступінь своєї 

підготовки й сповіщають про це учителя. 

 

 

13 «Світлофор»: при опитуванні учні піднімають «світлофор» 

червоним або зеленим боком до вчителя, сигналізуючи про свою 

готовність відповідати або про свою згоду чи незгоду з 

відповіддю товариша. 

 

14 Взаємоопитування: учні опитують одне одного за базовими 

листами. Самооцінювання або взаємооцінювання за поданими 

критеріями. 

 

15 Гра у випадковість: учитель включає в урок елементи 

випадкового вибору. 

 

 

16 Театралізація: розігрується сценка на навчальну тему.  

17 Своя опора (1): учень складає опорний конспект за новим 

матеріалом. 

 

18 Своя опора (2): учень складає авторський опорний конспект всієї 

раніше вивченої теми. 

 

19 Повторюємо з контролем (1): учні складають серію 

контрольних запитань до вивченого на уроці матеріалу. 

 

20 Повторюємо з контролем (2): учні складають серію 

контрольних запитань до всієї раніше вивченої теми. 

 

21 Повторюємо з розширенням: учні складають серію запитань, що 

доповнюють знання з нового матеріалу. 

 

22 Свої приклади: учні готують свої приклади до нового матеріалу.  

23 Опитування-підсумок: наприкінці уроку учитель ставить 

запитання, що сприяють рефлексії уроку. 

 

24 Обговорюємо домашнє завдання: учитель разом з учнями 

обговорює, яким має бути домашнє завдання, щоб новий матеріал 

був якісно відпрацьований. 

 

25 Перетинання тем: учні підбирають або розробляють свої 

приклади, завдання, гіпотези, ідеї, запитання, які пов’язують 

останній вивчений матеріал із будь-якою раніше вивченою 

темою, яку пропонує учитель. 

 

26 Ділова гра «Точка зору»: групи обговорюють свої аргументи з 

теми дискусії й можливі контраргументи суперників, вступають у 

дискусію; група спостерігачів оцінює, хто більш переконливий). 
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Продовж. табл. Л 
27 Ігрова мета: якщо необхідно виконати велику кількість 

одноманітних вправ, учитель вводить їх до складу ігрової 

оболонки, у якій ці дії виконуються для досягнення ігрової мети. 

 

28 Проблемний діалог (евристична бесіда).  

29 Ділова гра «Компетентність»: учасники – конкуренти (дві 

групи учнів складають для суперників запитання з теми); наймачі 

(група учнів, яка визначає переможця); арбітр (зазвичай, учитель, 

розв’язує суперечливі запитання). 

 

30 Гра «НДЛ» – науково-дослідницька лабораторія (замовники, 

винахідники або дослідники). 

 

31 Зразкова відповідь: учитель (або учень) надає свій приклад 

відповіді або виконання завдання. 

 

32 «Руки геть!» – спеціальний знак заборони ставиться на стіл або 

вивішується на дошку. 

 

 

33 Чітка команда – учитель відпрацьовує з учнями декілька чітких 

команд (Вільна парта! Роботу закінчено! Увага! Невербальні 

команди). 

 

34 Листок захисту – кожен учень може вписати своє прізвище і 

бути впевненим, що його сьогодні не спитають. Учитель 

підшиває ці листи. 

 

35 Відтягнута реакція: учитель привчає учнів до паузи між 

запитанням та відповіддю (не вигукувати з місця). 

 

36 Вибірковий контроль: перевіряти роботи учнів вибірково.  

37 Релейна контрольна робота: контрольна робота проводиться за 

текстами завдань, що розв’язувалися раніше. 

 

38 Бліц-контрольна: контроль у високому темпі, щоб виявити 

прості учбові навички, якими мають оволодіти учні для 

подальшого успішного навчання. 

 

39 Програмоване опитування: учень обирає одну вірну відповідь з 

декількох запропонованих. 

 

40 Тихе опитування: бесіда з одним чи декількома учнями 

напівпошепки (клас у цей час зайнятий іншою роботою). 

 

41 Опитування ланцюжком: учні змагаються, виконуючи по черзі 

дії відповідно певному правилу, коли наступна дія залежить від 

попередньої; розповідь одного учня припиняється на будь-якому 

місці і передається іншому жестом учителя. 

 

42 Вихід за межі: учитель виходить за межі підручника, свого 

предмету. 

 

43 Порівняйте позиції: учитель сам обирає позицію оцінюваного.  

44 «Мордочки»: учні сигналізують про свій емоційний стан за 

допомогою карток зі стилізованими малюнками. 

 

45 «Допоможіть мені!» – зошит на столі вчителя, у якому кожен 

може зробити свій запис: поставити запитання, звернутися з 

проханням тощо. 
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3. Зазначте, які характерні жести вчителя Ви побачили, і що вони означають? 

(min 3). 

 

№ Види жестів Жести учителя, які Ви побачили на уроці 

1. Вказівні  

 

 

 

 

 

2. Символічні 

 

 

 

 

 

3. Зображувальні 

 

 

 

 

 

4. Емоційні 

 

 

 

 

 

5. Ритмічні 

 

 

 

 

 

 

 

Дата __________ Школа ____________________________________________ 

Клас _________Учитель _________________________________________ 

Тема 2. Сутність і зміст педагогічного спілкування. 

Мета: сформувати поняття «педагогічне спілкування»; виявити функції, типи 

педагогічного спілкування; ознайомити студентів із бар’єрами педагогічної взаємодії та 

шляхами їх усунення. 

 

План 

1. Установчо-мотиваційна лекція про зміст та типи педагогічного спілкування. 

2. Відвідування уроків учителів початкових класів. 

3. Аналіз типів педагогічного спілкування. 

4. Позаурочна організаційно-виховна робота з молодшими школярами. 

 

 

1. Виявити характер педагогічного спілкування учителя (підкреслити): 

Суб’єктно-суб’єктне 

 

 

Функціонально-рольове 

 

 

Особистісно орієнтоване 
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1. Які бар’єри спілкування, що перешкоджають педагогічній взаємодії, Ви 

побачили? 

№ Бар’єри спілкування + /– 

1. Соціальний – виникає внаслідок різного соціального статусу вчителя й 

учня (щоб запобігти появі такого бар’єру, вчителеві не слід постійно 

підкреслювати свою позицію, свої переваги як старшого, педагога, 

наголошувати на тому, що «я вчитель, тому завжди правий» тощо); 

 

2. Фізичний – простір, стіл учителя, якими він віддаляє себе від учнів (для 

подолання даного бар’єру педагог може змінювати відстань між собою 

та учнями, рухаючись по класу); 

 

3. Гностичний – недоступність пояснення матеріалу вчителем (педагог не 

повинен вживати незрозумілих дітям термінів, висловлюватися 

великими реченнями (більше 17 слів), говорити надто швидко (більше 

2,5 слів за 1 секунду); 

 

4. Психологічний – виникає тоді, коли в учителя є страх перед класом, 

перед можливістю допустити фактичну чи методичну помилку, 

відсутній контакт з дітьми або існує негативна установка щодо класу чи 

окремих учнів. 

 

2. Який стиль педагогічного спілкування притаманний Вашому класоводу? (за 

О. Березовіним, Я. Коломенським): 

Активно-пасивний стиль, 

характеризується:    «У школу і дітей закохана», 

      «Уміє навчити будь-яку дитину», 

      «Не використовує крайнощів», 

      «У той же принципова і вимоглива». 

Ситуативний стиль, 

характеризується:   «Сумлінна, грамотна, багато працює», 

      «Любить свою професію та дітей», 

      «Якщо діти щось плутають, або не  

      розуміють, втрачає самоконтроль». 

Пасивно-позитивний стиль, 

характеризується:   «Учителька чудова, але якась суха, слова 

лагідного дітям не скаже». 

Пасивно-негативний стиль, 

характеризується:   «Сприймає все насторожено», 

      «Переважають негативні оцінки учнів», 

      «Не любить затримуватися у школі». 

Активно-негативний стиль, 

характеризується:   «Зауваження робить у різкій формі», 

«Не любить слабких і не хоче з ними працювати». 

 

3. Виокремлюють чотири дистанції у спілкуванні: інтимна, особиста, соціальна, 

публічна. 

Інтимна дистанція спілкування – це зона спілкування між близькими людьми (до 50 

сантиметрів) 

Особиста дистанція спілкування – це зона спілкування між друзями (від 50 см до 1,5 

метра) 

Соціальна дистанція спілкування – це зона спілкування між знайомими людьми (але не 

друзями) (від 1,5 до 2,5 метрів) 

Публічна дистанція спілкування – це відкрита зона для виступу оратора перед аудиторією 

(більше, ніж 3 метри) 

Спостерігайте за дистанціями учителя протягом уроку. Яка переважає? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата __________ Школа ____________________________________________ 

Клас _________Учитель __________________________________________ 

 

Тема 3. Проблеми взаємодії вчителя та учнів. 

Мета: усвідомити сутність прийомів педагогічної взаємодії; осмислити сутність 

педагогічного такту, його функції, особливості поведінки тактовної людини, розвиток 

професійних умінь застосування ефективних засобів виховного впливу на учнів; 

стимулювати потребу в піднесенні рівня культури спілкування з учнями як важливого 

компонента педагогічної майстерності. 

 

План 

1. Установчо-мотиваційна лекція про педагогічний такт та прийоми педагогічної 

впливу. 

2. Відвідування уроків учителів початкових класів. 

3. Аналіз прийомів педагогічного впливу. 

4. Позаурочна організаційно-виховна робота з молодшими школярами. 

 

 

1. Які властивості педагогічного такту учителя Ви спостерігаєте на уроці? 

 любов до дітей,  

 ввічливе ставлення до дітей,  

 чуйність,  

 уважність,  

 доброзичливість,  

 самовладання. 

2. Спостерігати за прийомами педагогічного впливу (створюючими: 

переконування, навіювання, заохочення, доброта, увага, прохання, організація 

успіху у навчанні, залучення у цікаву діяльність; гальмівними: наказ, ласкавий 

докір, удавана байдужість, натяк, іронія, обурення, засудження, покарання, 

попередження). Описати 2-3 педагогічні ситуації, які містять вищезазначені 

прийоми. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Доповнити три ключові операції педагогічного впливу. 

1. «Я-повідомлення» – оголошення вчителем свого стану і ставлення до вчинку чи дії 

учня, як явища (починається словами: «Я завжди…», «Мені завжди…». 
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Наприклад: хлопчик ненароком кинув з підвіконня вазон – «Я завжди засмучуюсь, коли 

гине краса»; 11-класники напередодні свята прийшли до школи в білих сорочках і 

краватках – «Мені завжди приємно бачити елегантно вдягнутих людей». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. «Ти-повідомлення» (позитивна підтримка) – має на меті пояснення негативної 

поведінки учня його позитивними рисами, мотивами.  

Наприклад: учень не виконав домашнього завдання – «Ти, напевне, забув вдома зошит»; 

учень запізнився на урок – «Ти, мабуть, відводив молодшу сестричку в садочок, і тому 

запізнився». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. «Безумовність норми» – має на меті розкриття перед школярами соціально і 

особистісно значущих доказів на користь етичних вимог, тобто того, що дасть дотримання 

тієї чи іншої норми людям взагалі чи конкретному учневі.  

Наприклад: Учитель звертається до чергових з проханням витерти дошку, а у відповідь 

чує: «Ми на ній не малювали»! Вчитель зауважує: «Нам усім буде складно розібратися у 

новому матеріалі без записів на дошці і схем, у тому числі, і вам».  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата __________ Школа __________________________________________ 

Клас _________Учитель __________________________________________ 

 

Тема 4. Педагогічні конфлікти: профілактика та розв’язання. 

Мета: поглибити усвідомлення студентами специфіки педагогічних конфліктів; закріпити 

уявлення про прийоми їх профілактики; розширити уявлення про стилі розв’язання 

педагогічних конфліктів; формувати в майбутніх учителів уміння розв’язувати педагогічні 

конфлікти. 

План 

1. Установчо-мотиваційна лекція про педагогічні конфлікти, їх профілактику та 

розв’язання. 

2. Відвідування уроків учителів початкових класів. 

3. Аналіз відвіданих уроків з погляду педагогічної проблеми.  

4. Позаурочна організаційно-виховна робота з молодшими школярами. 
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1. Працюючи з науковими джерелами, з’ясуйте типологію конфліктів у школі: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Спостерігаючи за роботою вчителя, визначити, чи виділяє класовод «улюбленців» та 

«покинутих»? Порахуйте, скільки разів учитель звертає увагу і до одних, і до інших. 

Критичні зауваження та словесні заохочення занотуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Визначити стратегію поведінки учителя у ході конфліктів (уникнення конфлікту, 

конфронтація (суперництво) у конфлікті, стратегія пристосування, компроміс, 

співробітництво). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Знайдіть та занотуйте висловлювання В. О. Сухомлинського щодо конфліктів: 

«Конфлікт між педагогом і дитиною, між педагогом і колективом - велика... 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Додаток М 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дослідження: 

1. Небитова І. А. Проблема професійного зростання майбутніх вчителів 

початкових класів. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Харків : 

Видавець Рожко С. Г., 2017. Вип. 56. С. 266 – 273. 

2. Небитова І. А. Ключові компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів як запорука його професійного зростання. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. 

наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 53 (106). С. 413 – 420. 

3. Небитова І. А. Психологічні засади професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. East European Scientific Journal. 

Warsaw, 2017. № 12 (28), Part 4. P. 15 – 19. 

4. Dovzhenko T., Nebytova I. Theoretical Justification of Pedagogical 

Conditions of Professional Advancement of Future Elementary School Teachers. 

Educational Studios: Theory and Practice: monograph / edit. I. M. Trubavina, 

S. T. Zolotukhina. Prague-Vienna: Premier Publishing, 2018. P. 201 – 207. 

5. Небитова І. А. Вплив освітнього середовища на формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка та психологія: 

зб. наук. праць. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. Вип. 60. С. 131 – 137. 

6. Dovzhenko T., Nebytova I. Role of the Competency-Based Approach in 

the Process of Future Elementary School Teachers’ Professional Growth. Theory 

and Practice of Introduction of Competence Approach to Higher Education in 

Ukraine: monograph  / edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier 

Publishing, 2019. Р. 37 – 43. 

7. Dovzhenko T., Nebytova I. Experimental Teaching Practice “Day at 

School” as an Element of Dual Education. Theory and Practice of Future Teacher’s 

Training for Work in New Ukrainian School: monograph / edit. I. F. Prokopenko, 

I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020. Р. 426 – 435. 
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8. Методичні рекомендації до проведення експерименту «Школа 

професійного зростання» (День у школі) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 – Початкова освіта / 

авт. кол.: Гавриш І. В., Довженко Т. О., Небитова І. А., Партола В. В., 

Старікова Л. П., Ушмарова В. В., Філатова Л. С., Шишенко В. О.; за ред. 

Т. О. Довженко. Харків : ПП «Стиль-Издат», 2020. 70 с. 

Опубліковані праці апробаційного характеру:  

9. Небитова І. А. Особливості педагогічної практики студентів 

факультету початкового навчання. Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матер. 

ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квітня 2017 р.). Харків : «Стиль-

Издат», 2017. С. 161 – 164. 

10. Небитова І. А. Система практичної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів в умовах ВНЗ. Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції 

розвитку і рефлексія досвіду: матер. XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 

19-20 травня 2017 р.). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. С. 123 – 124. 

11. Небитова І. А. Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкових 

класів як запорука їх професійного зростання. Роль освіти у формуванні 

життєвих цінностей молоді: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і 

молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). 

Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 236 – 238. 

12. Небитова І. А. Педагогічні умови професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку психології і педагогіки: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 1-

2 грудня 2017 р.). Київ : ТНУ В.І. Вернадського, 2017. С. 104 – 107. 

13. Небитова І. А. Фахова підготовка майбутніх учителів початкових 

класів в умовах нової освітньої реформи. Освіта у констеляціях 

постсучасності: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 грудня 

2017 р.). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 99 – 101. 
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14. Небитова І. А. Стимулювання мотивації професійного зростання 

майбутніх учителів початкових класів. Психолого-педагогічні проблеми вищої 

і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матер. 

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 квітня 2018 р.). Харків: «Стиль-

Издат», 2018. С. 285 – 288. 

15. Довженко Т. О., Небитова І. А. Професійна підготовка майбутніх 

учителів початкових класів за В. Сухомлинським. Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 27 вересня 2019 р.). 

Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С. 126 – 130. 

16. Довженко Т. О., Небитова І. А. Мотивація професійного вибору 

майбутньої професії студентів факультету початкового навчання як головний 

компонент їхнього професійного зростання. Психолого-педагогічні проблеми 

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : 

матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 грудня 2019 р.). Харків : 

«Мітра», 2020. С. 16 – 20.  

 

Відомості про апробацію результатів дисертації. Основні результати 

й висновки роботи оприлюднювались на засіданнях кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2016–2020 рр.); на науково-практичних конференціях 

різного рівня: міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 

2017, 2018, 2019), «Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і 

рефлексія досвіду» (Харків, 2017), «Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку психології і педагогіки» (Київ, 2017), «Освіта у констеляціях 

постсучасності» (Харків, 2017); всеукраїнських: «Роль освіти у формуванні 

життєвих цінностей молоді» (Мелітополь, 2017); регіональних: «Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2018). 
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