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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На початку ХХІ століття світ не просто змінюється. Це невідворот-

ний процес, у масштабі якого технологічні та інформаційні зміни відбува-
ються дуже швидко. По мірі наростання глобалізаційних процесів та 
пов’язаного між ними переходу до нових науково-інформаційних техноло-
гій відбувається зміна самої парадигми людського процесу розвитку. Ось 
чому сфера освіти, що найбільшою мірою визначає рівень розвитку лю-
дини, стає загальнонаціональним пріоритетом все більшої кількості країн 
світу. 

Провідні вчені нашої держави В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, 
В. Кремень, В. Литвин, вважають, що першим загальнодержавним завдан-
ням повинно стати утвердження і в громадській думці, і в суспільній прак-
тиці справжньої пріоритетності освіти як необхідної умови національного 
розвитку і національної безпеки. Другим ключовим завданням повинна 
стати модернізація освіти відповідно до запитів ХХІ століття і вимог укра-
їнської державності [2]. 

Відтак педагогічна освіта набуває теж інноваційних змін. Це виража-
ється в її технологічності. З метою реалізації провідних напрямів розбудо-
ви національної системи освіти, досягнення мобільності професійно-
педагогічної підготовки вчителів поряд з розробкою нової освітньої філо-
софії й парадигми, ведуться пошуки варіативних систем і моделей, іннова-
ційних технологій і методик професійної підготовки педагогічних кадрів 
сучасної генерації на рівні освітніх стандартів і здобутків цивілізації. 

Дослідження проблеми впровадження інноваційних і, зокрема інтер-
активної, технологій у навчальний процес ВНЗ при фаховій підготовці 
майбутнього вчителя початкової школи висвітлюється у працях великої кі-
лькості зарубіжних і вітчизняних вчених: Абдулліна О., Алексюк А., Анпі-
логова Л., Беспалько В., Біда О., Богданова І., Бондар В., Глотов О., Глуз-
ман О., Дзюба Л., Зязюн І., Ігнатенко Н., Кіліченко О., Кларін М., Кобер-
ник Г., Коваль Л., Пальшкова І., Пєтухова Л., Пєхота О., Пометун О., Пи-
роженко Л., Полякова Г., П’ятакова Г., Савченко О., Шапошнікова І. та 
інші. 

Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI століт-
тя)» визначені основні шляхи відродження національної системи навчання, 
серед яких пріоритетного значення набувають: постійне духовне самовдо-
сконалення, творча самореалізація, задоволення інтелектуально-
культурних потреб особистості, підвищення професіоналізму педагогічних 
кадрів, формування здатності вчителів динамічно реагувати на запити гро-
мадського життя, забезпечення оволодіння ними передових освітніх тех-
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нологій, які сприяють всебічному розвитку особистості школяра. 
Визначаючи педагогічну систему як упорядковану множину взаємо-

пов’язаних елементів, які об’єднані загальною метою функціонування і єд-
ності управління, і які вступають у взаємозв’язок із оточуючим середови-
щем як цілісне явище, Г.К. Селевко відводить педагогічній технології 
роль системоутворюючої основи, цілісним, системним чином завдаючої 
сукупність форм, способів, прийомів, засобів побудови педагогічного 
процесу [3]. 

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний 
метод утворення, застосування і визначення всього процесу викладання і 
засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємо-
дії, який ставить своїм завданням оптимізацію форм навчання [4]. 

Вважається, що утворення в психолого-педагогічній літературі тер-
міна «технологія» пов’язано з впровадженням в освіті комп’ютерної техні-
ки. Це буде правильним, якщо мати на увазі той факт, що певний час фор-
мувався особливий «технологічний» підхід до побудови навчання, 
пов’язаний з використанням технічних засобів. 

Розвиток сучасних технологій навчання проходить, в основному, під 
знаком інформатизації, використання дидактичних можливостей 
комп’ютера, програмного забезпечення. Сьогодні існує два протилежних 
підходи до визначення «інтерактивні технології». В основі першого – ада-
птація, застосування у навчальному процесі інформаційних технологій, ор-
ганічно включаючи у себе можливості використання комп’ютерів, телеко-
мунікацій, програм і поєднання їх з існуючими педагогічними технологія-
ми. В основі другого лежить міжособистісне спілкування учасників навча-
льного процесу, яке передбачає управління процесом навчання з боку вчи-
теля, організацію ним взаємодії навчальної діяльності тих, хто навчається, 
контроль за цією діяльністю і одержання зворотнього зв’язку у формі 
знань про якесь поняття, особистих суджень, колективних міркувань і ви-
сновків тощо. Таке навчання у спілкуванні не заперечує використання у 
навчальному процесі комп’ютера, телекомунікацій, та різного роду 
комп’ютерних програм (підкреслено нами – О.К.). 

Такі протиріччя, роблять актуальною розробку педагогічної техноло-
гії навчання, що змінює характер спілкування, яка забезпечує підвищення 
рівня навченості на основі переходу від замкнутої людино-машинної взає-
модії до міжособистісного спілкування, опосередкованого комп’ютерними 
телекомунікаціями, або від замкнутої системи спілкування учитель-учень 
до системи спілкування учитель – учень, учень – учень, учень – учитель. І 
в тому, і в іншому випадку сьогодні використовують термін «інтерактивне 
навчання». 

Розробка державних стандартів вищої педагогічної школи вимагає 
відповідного змістовного наповнення всіх рівнів підготовки фахівця з по-
чаткової ланки навчання. Тому майбутньому вчителю потрібно вміти зна-
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ходити інформацію та користуватися нею, застосовуючи у своїй роботі но-
ві педагогічні технології, які існують у наш час. З огляду на це перед ви-
щою школою одним із завдань є підготовка майбутнього вчителя до впро-
вадження сучасних педагогічних технологій. 

Фахова підготовка майбутнього вчителя початкових класів значною 
мірою визначається навчальним планом, в якому закладено курс кожного 
предмета. Так у професійному становленні майбутнього вчителя початко-
вої школи великого значення набувають предмети дидактико-методичного 
циклу, спецсемінари, спецкурси та гуртки. До таких предметів відносяться 
«Історія педагогіки», «Дидактика», «Педагогічна майстерність» та фахові 
методики. Значним плюсом у досягненні сучасної підготовки вчителя-
початківця є введення у навчальні плани ВНЗ курси для підготовки спеціа-
лістів «Педагогічні технології на уроках у початковій школі». Аналіз на-
вчально-тематичних планів і програм підготовки студентів факультетів 
початкового навчання деяких педагогічних ВНЗ, навчально-методичних 
засобів як для викладачів, так і для студентів засвідчує такі недоліки: 

– недостатня кількість годин, відведених для вивчення фахових ме-
тодик; 

– тематичний план курсу кожної з фахових методик не враховує 
специфіку викладання навчальних предметів (мова і література, математи-
ка, природознавство та ін.) у навчальних закладах різного типу: загально-
освітній школі, ліцеях, гімназіях тощо; 

– відсутність державних програм із шкільного курсу предметів для 
початкової школи в різних типах навчальних закладів; 

– неузгодженість тематики лекційних та практичних занять і їх ду-
блювання у курсах дидактики, та методиках викладання природознавства, 
математики, української мови; 

– вивчення інноваційних технологій і оволодіння ними передбачено 
здійснювати у процесі підготовки, спеціаліста та магістра, тоді коли фахові 
методики студенти починають вивчати на ІІ–ІІІ курсі навчання; 

– відсутність в освітньо-професійних програмах молодшого спеціа-
ліста та бакалавра з питань з фахових методик викладання, які пов’язані з 
вивченням основних освітніх технологій; 

– занадто мала кількість спецкурсів і спецсемінарів, які поглиблю-
вали б основний курс методик викладання та конкретизували його фахо-
вими навчальними технологіями з вивчення основних предметів початко-
вої школи. 

У процесі проведення дослідження з метою технологічної грамотно-
сті студентів було проведено анкетування третьокурсників стаціонарного 
та заочного навчання (загальна кількість респондентів становила 258 осіб). 
Ці студенти почали опановувати курси фахових методик початкової шко-
ли. Зміст анкети обмежувався трьома питаннями: 

1) Що таке педагогічна технологія. 
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2) Визначте сутність технологічного підходу в освіті? 
3) Якою інформацією про педагогічні технології Ви володієте? 
На основі аналізу результатів анкетного опитування можна зробити 

висновки: 
– визначити термін «педагогічна технологія» змогла незначна кіль-

кість студентів – 21 %, після вивчення курсу – 87 %; 
– лише 13 % студентів спочатку змогли визначити сутність техно-

логічного підходу в освіті, після вивчення – 81 %; 
– більшість студентів не володіють інформацією про освітні педа-

гогічні технології, відповідно не вдалося чітко їх назвати та віддати пере-
вагу найбільш прийнятній для них, відбувалася плутанина з груповою ро-
ботою. Прослухавши курс «Педагогічні технології на уроках у початковій 
школі», 90 % змогли визначитися щодо відомих педагогічних технологій 
та назвати їх. 

Назвати школи, або інші навчальні заклади та вчителів, які викорис-
товують ту чи іншу педагогічну технологію, змогли спочатку лише 11 %, з 
них більшість студентів-заочників, які працюють вчителями, потім – 82 %; 

На початку вивчення курсу спільне й відмінне між методикою і тех-
нологією могли визначити 18 %, по завершенні експерименту – 92 %; 

– якості та компетентності вчителя як методиста і технолога були 
досить низькими, адже 39 % опитуваних плутали технології з проведенням 
групової роботи, після прослуханого курсу визначалися з технологіями 
94 % респондентів. 

Основними факторами, що гальмують формування технологічної 
грамотності майбутнього спеціаліста, за результатами анкетування студен-
тів ми визначили: 

– замалу кількість доступної для студентів літератури з даного пи-
тання; 

– недостатність теоретичних знань щодо технологізації навчального 
процесу; 

– відсутність практичних навичок у застосуванні тієї чи іншої тех-
нології; 

– відсутність або низький рівень навчально-методичних посібників, 
які подають лише рецептурну схему проведення уроку не спираючись на 
технології навчання; 

– відсутність посібників, які розтлумачують суть тієї чи іншої тех-
нології, та методику її застосування у навчальному процесі; 

– невизначеність методистів і вчителів, які представляють свої ме-
тодичні розробки у науково-методичних засобах (газетах і журналах, ме-
тодичках і посібниках) з термінами «методи» і «технології». Особливо це 
стосується інтерактивних технологій навчання; 

– відсутність необхідних повідомлень у засобах масової інформа-
ції про школи, що вибудовують систему роботи за тією чи іншою техно-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 19 

логією; 
– відсутність презентацій досвіду або їх масове оприлюднення тво-

рчих учителів, новаторів для всього загалу суспільства. 
Наші спостереження, систематичні співбесіди та регулярне анкету-

вання майбутніх вчителів початкових класів засвідчують, що з кожним на-
вчальним роком значно зростає інтерес студентів до тих освітніх техноло-
гій, які розробляються вченими світу, вітчизняними науковцями і методис-
тами, впроваджуються в практику роботи шкіл України. Прикладом цього 
є написання студентами курсових, дипломних та магістерських робіт. На-
приклад: «Проблема застосування інноваційних технологій в практиці ро-
боти початкової школи», «Шляхи підвищення ефективності уроку матема-
тики через застосування інноваційних педагогічних технологій», «Ефекти-
вність інноваційних технологій навчання при вивченні української літера-
тури у 4 класі», «Технологічні підходи до організації навчального процесу 
у початковій школі», «Формування технологічних умінь у майбутніх вчи-
телів початкових класів у процесі навчання», а також участь студентів у 
наукових гуртках та їх виступи на науково-практичних студентських кон-
ференціях. Сприяли цьому також організація роботи студентів щодо ви-
вчення та узагальнення передового досвіду вчителів початкових класів, 
підготовка і перегляд відеосюжетів уроків, проведених за інноваційними 
технологіями передовими вчителями. 

Основними факторами, що сприяють формуванню готовності студе-
нтів до ознайомлення з технологіями та їх впровадженням, є введення кур-
су на якому вивчаються педагогічні технології. В освітньо-професійній 
програмі Державного стандарту ступеневої підготовки фахівців початково-
го навчання визначено введення нових курсів «Сучасні навчальні техноло-
гії в методиці викладання освітньої галузі «Математика», «Сучасні навча-
льні технології в методиці викладання освітньої галузі «Мова», «Сучасні 
навчальні технології в методиці викладання освітньої галузі «Природо-
знавство», які визначено в переліку нормативних навчальних дисциплін зі 
спеціальності «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» та переорієнтація викладачами ВНЗ тематики курсових, дип-
ломних і магістерських робіт, а також виконання навчально-методичних 
задач, творчих завдань, направлених на вивчення освітніх технологій. 

Відповідно до вимог Державного стандарту типова навчальна про-
грама, наприклад, з курсу «Сучасні навчальні технології в методиці викла-
дання освітньої галузі «Математика» (Напрям підготовки 0101 «Педагогі-
чна освіта», Спеціальність 6010102 «Початкове навчання») має містити та-
кі основні позиції, наприклад: особистісно-орієнтована взаємодія учителя і 
учнів вимагає від майбутнього вчителя оволодіння педагогічними техно-
логіями освіти, зокрема – «Математика»; знання теоретичних основ тех-
нологій, уміння творчо використовувати їх основні елементи дають мож-
ливість реалізувати вчителю сучасні завдання освіти, розвитку і вихован-
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ня школярів. 
Типова навчальна програма «Технології вивчення галузі «Математи-

ка» побудована на основі аналізу наукових концепцій перебудови навчаль-
но-виховного процесу в початковій школі і практика їх використання. У 
конкретних системах навчання школярів математики розглядаються кла-
сифікації педагогічних технологій, їх основні ознаки, якості, філософські 
засади тощо. Bсe це сприяє формуванню у майбутніх вчителів варіативно-
сті мислення, здатності реалізовувати прогностичну, дослідницьку, управ-
лінську, дидактико-методичну та інші виробничі функції. 

Курс «Технології вивчення галузі «Математика» розкривається через 
систему лекцій, практичних, лабораторних занять, самостійну роботу та 
педагогічну практику студентів. 

Оволодіння різними технологіями вивчення математичного змісту у 
початковій школі реалізується через систему таких завдань: визначення за-
вдань навчання, виховання і розвитку молодшого школяра за умов органі-
зації навчальної діяльності в різних технологічних системах; вибір най-
кращого з варіантів різних видів співпраці учителя і учня; визначення най-
доцільніших форм, методів, засобів співпраці (технологічних засобів); ви-
бір методів та засобів контролю різних видів діяльності школярів; визна-
чення критеріїв та показників навчальної роботи учнів; вибір засобів сти-
мулювання та оцінювання результатів діяльності. 

Студенти повинні знати технології вивчення галузі «Математика» на 
основі: 

– особистісної орієнтації педагогічного процесу; 
– активізації та інтенсифікації діяльності учнів; 
– ефективності управління та організації навчального процесу; 
– практичного удосконалення та реконструювання математичного 

змісту навчального матеріалу; 
– моделювання і конструювання навчального процесу на основі ви-

користання інноваційних технологій навчання молодших школярів мате-
матики. 

Студенти повинні вміти: 
– зазначати завдання навчання, виховання і розвиток молодших 

школярів у різних технологічних системах навчання з математики; 
– розробляти структурні компоненти власної навчальної діяльності 

і завдання, що розв’язуються в ході їх реалізації; 
– вибирати найбільш раціональну послідовність різних видів спів-

праці вчителя і учнів; 
– визначати оптимальні технологічні засоби (методи, форми та ін.) 

для реалізації завдань навчання, виховання і розвитку молодшого школяра; 
– аналізувати вибір методів і засобів контролю, визначати критерії 

та показники ефективності навчальної роботи учнів; 
– вибирати засоби стимулювання та оцінювання результатів діяль-
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ності учнів початкової школи. 
Такий підхід відповідає вимогам сьогодення і сприяє усвідомленому 

психолого-педагогічному та фаховому саморозвитку майбутнього вчителя 
початкової школи, збагачує зміст його підготовки, створює умови для сти-
мулювання й цілеспрямованого розвитку творчих здібностей студентів, го-
тує фундамент для продуманого та ефективного впровадження спеціаль-
них курсів по вивченню і застосуванню нових, малодосліджених, зокрема 
інтерактивної, технологій у практику фахової підготовки майбутнього вчи-
теля початкових класів. 
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