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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
 

Україна вступила в новий етап утвердження незалежності – етап 
конструктивних реформ, поглибленої і всебічної взаємодії зі світовим 
співтовариством високорозвинених держав у різних галузях суспільного 
життя. Освіта, як одна із соціальних підсистем, посідає у цьому процесі 
важливе місце. 

Особлива увага приділяється проблемі вдосконалення роботи системи 
вищої педагогічної освіти, зміст якої має відповідати національним і 
світовим тенденціям розвитку, готувати фахівців нової генерації, здатних 
виконувати свої обов’язки на високому професійному рівні.  

Проблема підготовки педагогічних кадрів знайшла широке 
відображення в науковому доробку психологів і педагогів. Загальні її 
питання розглядаються в роботах В.Кан-Калика, О.Леонтьєва, В.Лугового, 
О.Кучерявого, О.Дубасенюк та ін. 

В.Загвязинський, О.Мороз, М.Євтух, О.Савченко, А.Алексюк, 
Ю.Бабанський у своїй науковій діяльності звертаються до обгрунтування 
шляхів удосконалення навчального процесу у вищій школі. Формування у 
студентів професійної готовності стало предметом вивчення Н.Кузьміної, 
М.Коць, Л.Губарєва, М.Дьяченко, Л.Кандибович, В.Борисова, А.Маркова. У 
роботах Г.Балла, В.Гриньової, В.Семиченко, С.Щербини акцентується увага 
на такому важливому аспекті, як розвиток особистості вчителя в процесі 
професійної підготовки. Проблеми впровадження в освітній процес 
ефективних засобів та технологій оволодіння основами педагогічної 
майстерності та педагогічної творчості досліджуються І.Зязюном, Г.Сагач, 
С.Сисоєвою, А.Капською, Н.Кічук, В.Загвязинським та ін. 

У галузі педагогіки початкових класів фундаментальне значення мають 
роботи Н.Бібік, М.Вашуленка, О.Савченко та ін. 

Проте, проблема підготовки вчителя початкових класів у літературі 
висвітлена недостатньо. Ми поставили за мету розробити модель підготовки 
вчителя початкових класів до роботи в сільській школі. 

Аналіз особливостей підготовки вчителя початкових класів у 
навчальному процесі педагогічних університетів, педагогічних училищах та 
коледжах, проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” та даних 
констатуючого експерименту уможливив вибудувати модель підготовки 
майбутнього вчителя до роботи в сільській школі.  

Варто зазначити, що зміст професійної готовності відображається у 
професіограмі вчителя, яка „включає перелік особистісних якостей, 
педагогічних знань і вмінь, необхідних педагогу”. Професіограма має 
„еталонний характер, а порівняння реальних якостей з ідеалом стає 



рушійною силою у розвитку професійних якостей, дозволяє виявляти слабкі 
місця, прогалини у професійній підготовці” [2, 69]. 

Базуючись на науковому доробку фахівців, нами була розроблена 
професіограма вчителя, яка має такий вигляд: 

– знання професії вчителя, розуміння її соціальної сутності; 
– професійно-педагогічна підготовка; 
– сукупність основних ознак, характерних для професії учителя; 
– різновиди діяльності педагога; 
– особливості професії вчителя; 
– умови праці вчителя; 
– основні вимоги до професії вчителя; 
– перспективи особистісного зростання. 
Сучасна професійна педагогічна підготовка студентів (і це підтвердили 

результати констатуючого експерименту) має дещо подвійний характер, 
тобто грунтується на поєднанні і взаємопроникненні традиційної 
авторитарної та гуманістичної педагогіки. Перша з них зорієнтована на 
навчальний предмет, а не на особистість студента, репродуктивний характер 
його діяльності, застосування вербальних методів навчання, авторитарний 
стиль спілкування, жорстку регламентацію навчального процесу. Реалізація 
традиційних засад здійснюється через широке застосування лекційно-
семінарської форми навчання. 

Гуманістична педагогіка визначає студента рівноправним суб’єктом 
навчальної взаємодії, орієнтується на його особистісний розвиток, всебічне 
врахування індивідуальних особливостей, потреб та інтересів. За цього 
підходу навчання передбачає широке застосування продуктивних, творчих 
форм його організації (діалог, полілог, створення ситуацій успіху, 
драматизація, рольові та ділові ігри, індивідуальні завдання, творчі роботи, 
проблемні заняття тощо). Саме на такому підході ми базувалися, 
розробляючи програму формуючого експерименту. Отже, суть формуючого 
експерименту полягає в розробці та перевірці ефективності впровадження в 
навчально-виховний процес університету моделі підготовки вчителя 
початкової сільської школи, а в зв’язку з цим – модернізації змісту начально-
виховного процесу, формуванні у студентів умінь самоконтролю, самооцінки 
й самоаналізу професійної діяльності. 

Педагогічна діяльність учителя початкової сільської школи має свою 
структуру, що детермінується специфікою умов, в яких вона відбувається, й 
водночас підпорядкована загальним закономірностям теорії діяльності. 
Будучи за своїм характером комплексною, ця діяльність включає 
педагогічну, пропагандистську, творчу, дослідницьку роботу, яка базується 
на вміннях самостійно аналізувати, узагальнювати й систематизувати 
одержані знання. З огляду на це, розробляючи експериментальну методику, 
виходили із специфіки педагогічної роботи та умов майбутньої професійної 
діяльності у різних типах сільської школи, а також основних принципів 
гуманістичної педагогіки та особистісно орієнтованого підходу. Її зміст був 
спрямований на: формування у студентів позитивної установки на здійснення 



навчання і виховання молодших школярів у сільській школі; включення у 
зміст психолого-педагогічної підготовки додаткових відомостей щодо 
особливостей сільської школи; вибудову навчального процесу на основі 
застосування активних та інтерактивних методів (створення проблемних 
ситуацій, організація диспутів на семінарських заняттях, впровадження 
тренінгових технологій, виконання в процесі педагогічної практики 
спеціальних завдань тощо); створення комфортного середовища взаємин і 
спілкування всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

З метою конкретизації змісту та напрямів формуючого експерименту 
(реалізації професіограми) на підставі проведеного констатуючого 
експерименту, ми зробили спробу змоделювати підготовку сільського 
вчителя, яка передбачала усунення виявлених недоліків цього процесу і 
активізацію його позитивних аспектів. 

У науковій літературі іноді спостерігається ототожнення понять 
„модель” і „професіограма”, що не правомірно. Ми поділяємо підхід, згідно 
якого модель підготовки вчителя розглядається як „система відносин, дій 
(між суб’єктом – майбутнім педагогом і об’єктом – навчально-виховним 
процесом), котра, відображаючи суттєві сторони діючої підготовки вчителів, 
дає нам динамічну інформацію про неї” [1, 67]. За допомогою моделі стає 
можливим вносити елементи новизни в об’єкт дослідження. Саме ці 
елементи стосовно запланованого результату забезпечують успішність 
реалізації моделі. У професіограмі відображаються основні вимоги системи 
освіти, що передбачають підготовку студента, грунтуючись на певній моделі 
майбутньої діяльності. 

Майбутній учитель формується насамперед у процесі навчально-
пізнавальної діяльності, що забезпечує не лише засвоєння ним певного 
обсягу знань, а й породжує нові потреби, інтереси, прагнення. Вступаючи в 
різноманітні міжособистісні взаємини, студенти накопичують відповідний 
соціальний досвід, оволодівають морально-етичними нормами, в них 
розвивається пізнавальна сфера. 

Проте не можна не враховувати і той факт, що поряд із суто зовнішнім 
аспектом діяльності, важливе значення має внутрішній світ особистості, який 
показує, що з нею відбувається, чому вона діє так, а не інакше, що спонукає її 
до цього. Тобто, йдеться про потребнісно-мотиваційний аспект. 

Найважливішою характеристикою особистості є діяльність, яка 
передбачає виконання певних соціальних функцій, прояв активності. 

З огляду на викладене, модель підготовки вчителя початкової сільської 
школи повинна включати такі структурні компоненти: пізнавальний, 
потребнісно-мотиваційний, практично-діяльнісний.  

У педагогічному процесі особлива вага припадає на пізнавальний бік 
навчання. Ця ланка має свою внутрішню структуру, яка залежить від 
специфіки предметно-професійної та пізнавальної діяльності студентів вузу. 
Процес пізнання студентами елементів майбутньої професії передбачає 
відображення в свідомості об’єктивної дійсності у вигляді ідеального образу, 
який взаємодіє з реальними об’єктами. Цю процедуру, її склад і зміст 



розуміємо як технологію навчальної (дидактичної) діяльності. При цьому 
перший компонент навчально-пізнавальної діяльності у процесі оволодіння 
майбутньою професією студентом ми називаємо технологічним, 
підкреслюючи тим самим послідовність матеріальних шляхів діяльності, які 
передують пізнанню. В процесі навчання майбутні спеціалісти мають 
залучатися до розумової діяльності інтенсивного  характеру, що передбачає 
розвиток таких інтелектуальних умінь, як аналіз, синтез, узагальнення, 
висновки, наукові пропозиції.  

Пізнавальний компонент сприяє свідомому засвоєнню певної 
сукупності предметно-професійних знань (теоретичних, що стосуються 
сутності педагогічної діяльності), оволодінню засобами,  формами, методами 
педагогічних впливів, формуванню обізнаності в галузі процесів спілкування, 
міжособистісних стосунків та вмінь пізнання кожного учня, індивідуальних 
особливостей дітей; розвитку самосвідомості, виявленню шляхів і засобів 
професійного самовдосконалення,  підвищення якості своєї праці.  

Потребнісно-мотиваційний компонент передбачає формування у 
студентів емоційно-ціннісного ставлення та інтересу до педагогічної 
діяльності, почуття національної гордості за виховний педагогічний досвід 
свого народу, стійкої усвідомленої потреби в опануванні ним, переконаності 
в його духовно-моральній значущості, прагнення передати набуті знання та 
вміння молодому поколінню, потреба в творчій самореалізації і 
самовдосконаленні, одержання задоволення від опанування та впровадження 
в навчально-виховний процес початкової школи різноманітних знань, 
розуміння суспільного значення майбутньої педагогічної праці. 

Особлива роль у потребнісно-мотиваційній сфері вчителя належить 
професійній мотивації, яка виступає збудником до педагогічної діяльності, 
внутрішньою потребою передавати свої знання дітям, виховувати їх. 
Сформованість мотиваційної сфери забезпечує необхідне для педагогічної 
роботи постійне прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, без чого не 
може бути дійсного професіоналізму, педагогічної творчості та майстерності. 
Сюди ж відносяться професійно-педагогічна спрямованість та педагогічне 
покликання. Важливе значення мають такі якості, як працездатність, 
організованість, наполегливість, відповідальність, порядність, людяність, 
врівноваженість, компетентність, творча активність, гнучкість поведінки, 
вимогливість, чуйність, вдумливість, вразливість, гуманність, 
дисциплінованість, принциповість, щирість. 

Потребнісно-мотиваційний компонент надає всьому процесу 
професійної підготовки студентів (навчальній, пошуково-дослідній роботі та 
педагогічній практиці) усвідомленого, цілеспрямованого характеру, виховує 
педагогічну захопленість як важливий чинник стимулювання професійної 
творчої підготовки майбутнього вчителя. Мотиваційна сфера у майбутніх 
спеціалістів – це внутрішня рушійна сила дій та вчинків, що обумовлює 
різноманітні  види предметно-пізнавальної діяльності студента, насамперед 
практично-професійної.  



Разом з пізнавальним потребнісно-мотиваційний компонент створює 
умови для реалізації практично-діяльнісної підготовки студентів. 

Практично-діяльнісний компонент спрямований на вдосконалення 
вмінь, необхідних для здійснення цілісного навчального, розвиваючого, 
виховуючого процесу в теорії та практиці. Його складовими є певні вміння й 
навички, а саме: здійснювати аналіз та синтез психолого-педагогічної та 
методичної літератури; переосмислювати масовий та перспективний 
педагогічний досвід; розробляти й реалізовувати технологію навчально-
виховного процесу, враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів; 
здійснювати художньо-творчу діяльність (вишивати, співати, танцювати, 
малювати, складати казки, виразно читати, грати на музичних інструментах 
тощо); розвивати в учнів пізнавально-творчу активність; оволодівати 
комплексом педагогічних умінь, необхідних для організації практичної 
діяльності молодших школярів; аналізувати й оцінювати педагогічні явища з 
позицій творчого  підходу до особистості молодшого школяра на основі 
врахування його потенційних здібностей та можливостей; здійснювати 
науково-дослідну роботу, спрямовану на вивчення особистості окремого 
учня і класу в цілому; управляти навчально-виховним процесом у ході 
спілкування з молодшими школярами; відстоювати соціально-педагогічні 
інтереси молодших школярів, проводити роботу з підвищення педагогічної 
культури батьків. 

Таким чином, нами вибудована психолого-педагогічна модель 
підготовки вчителя початкової сільської школи, якій притаманний особливий 
стиль діяльності, що виявляється в індивідуальній психолого-педагогічній 
підготовці та вміннях ефективно взаємодіяти з учнями в освітньому процесі. 
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