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CТУПЕНЕВИЙ ХАРАКТЕР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 
До пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку суспіль-

ства належить модернізація системи вищої освіти України відповідно до 
національних потреб і тенденцій євроінтеграції з метою вдосконалення 
особистісно-професійної підготовки фахівців, здатних компетентно вико-
нувати багатофункціональну педагогічну діяльність. 

У сучасних умовах важливо повною мірою враховувати нові вимоги 
до підготовки педагогічних кадрів, зокрема професіоналів нової генерації з 
конкурентоздатним рівнем кваліфікації, які мають не лише орієнтуватися в 
типових педагогічних ситуаціях, а й організовувати навчальну діяльність 
молодших школярів на основі цілеспрямованого, методично грамотного 
застосування концепцій особистісно орієнтованої, компетентнісної освіти. 
Такі зміни є важливим засобом інноваційного оновлення вітчизняної сис-
теми педагогічної освіти, оскільки спрямовують майбутніх фахівців на 
професійну діяльність у нових умовах розвитку шкільної галузі. 

Нині в теорії та практиці вищої педагогічної освіти нагромадилися 
значні наукові напрацювання, що висвітлюють нові тенденції і потреби її 
розвитку в умовах суспільного реформування. Це науковий доробок з ос-
новних напрямів філософії та історії педагогіки (В.П. Андрущенко, 
І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.І. Луговий, В.О. Огнев’юк, Н.Г. Ничкало, 
О.В. Сухомлинська, В.Д. Шадриков, І.П. Яковлєв та ін.), методологічні та 
теоретичні дослідження, спрямовані на вдосконалення навчально-
виховного процесу вищих педагогічних закладів (А.М. Алексюк, І.Д. Бех, 
О.Б. Бігич, О.А. Біда, В.І. Бондар, С.У. Гончаренко, П.М. Гусак, О.В. Глузман, 
М.Б. Євтух, О.А. Комар, Н.В. Кічук, А.В. Коржуєв, Н.В. Кузьміна, 
В.А. Попков, Л.Є. Пєтухова, І.О. Пальшкова, О.М. Семіног, С.О. Сисоєва, 
С.О. Скворцова, Г.С. Тарасенко, Л.О. Хомич, Л.Л. Хоружа, І.М. Шапошнікова 
та ін.), методики впровадження нових педагогічних технологій 
(В.П. Беспалько, К.О. Баханов, С.П. Бондар, М.В. Гриньова, Л.І. Даниленко, 
В.І. Євдокимов, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, І.О. Смолюк, С.О. Сисоєва, 
П.І. Сікорський, Т.С. Назарова, В.М. Монахов, О.М. Пєхота, О.І. Пометун, 
І.Ф. Прокопенко, Д.В. Чернілевський та ін.). 

Проте тяжіння процесу професійної підготовки до інформаційно-
просвітницької функції навчання, за якою недостатньо уваги надається мо-
делюванню практичних ситуацій розвивального характеру відповідно до 
сучасних потреб реальної практики, призводить до того, що чимало успіш-
них студентів погано розуміють специфіку організації навчальної діяльно-
сті в умовах варіативності, не готові на належному рівні до впровадження 
технологій загальнонавчального та предметного значення тощо. Результа-
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том недооцінки практичної складової є те, що більшість випускників не 
сприймає себе в ролі вчителя та згодом частина з них залишає сферу осві-
ти. Тому формування в студентів готовності до реалізації основних функ-
цій учителя початкової школи потребує нових підходів. З цією метою вва-
жаємо за доцільне підкреслити особливе значення технологічної складової 
в процесі вдосконалення професійної педагогічної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. 

Мета статті розкрити особливості технологічного характеру під-
готовки майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої педа-
гогічної освіти. 

Проаналізуємо різні наукові погляди на проблему співвідношення 
дидактичного, методичного й технологічного компонентів у системі про-
фесійної підготовки майбутніх учителів. 

Співвідношення дидактичного й методичного знання викликає серед 
науковців широку дискусію (В.І. Бондар, А.В. Хуторський В.В. Краєвський, 
В.М. Монахов, І.В. Гребеньов, П.Г. Постніков, Г.І. Саранцев, О.Я. Савченко 
та ін.). Зокрема, дослідники процесу навчання користуються термінами 
«методика викладання» (М.С. Вашуленко, М.В. Богданович, М.О. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, О.А. Біда та ін.) і «методика навчання» (В.І. Бондар, 
Т.М. Байбара, Н.Б. Істоміна, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Л.М. Масол, 
З.І. Слєпкань та ін.), при цьому розуміючи характер самої методики по-
різному. Одні відносять її до педагогічної науки й називають частковою 
дидактикою, ілюструючи загальнодидактичні принципи прикладами з різ-
них предметів (математики, історії, хімії, фізики тощо). Інші вважають ме-
тодику спеціальною педагогічною наукою, у якій розв’язуються завдання 
навчання й розвитку особистості через зміст предмета (математику, істо-
рію тощо), що є свідченням ізольованого вивчення дидактики та методики. 
У зв’язку з цим Г.І. Саранцев підкреслює, що сучасний стан педагогічної 
практики може зумовити втрату дидактики як самостійної дисципліни, яка 
є основою методичної науки, оскільки методиці простіше побудувати вла-
сні теоретичні конструкції та використовувати їх. Крім того, на думку вче-
ного, значно ускладнює проблему ідея про заміну дидактики й методики 
викладання навчального предмета технологіями, що останнім часом все 
активніше поширюються [7, с. 46]. 

Отже, сучасні тенденції реформування системи педагогічної освіти в 
бік прагматизму, технологізації викликають занепокоєння, оскільки мо-
жуть призвести до втрати внутрішньої єдності педагогічної науки, розме-
жування теорії навчання й рецептурної методики викладання основ наук. 

Розв’язання проблеми співвідношення дидактики, методики та тех-
нології навчання деякі вчені вбачають у взаємоузгодженості рівнів дидак-
тичного пізнання, функцій дидактики як науки та зв’язків дидактичної на-
уки й освітньої практики (І.В. Гребеньов, П.Г. Постніков, Г.І. Саранцев та 
ін.). Так, на думку П.Г. Постнікова, у такому контексті ідея різнорівневості 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 15 

й функціональності дидактичного знання актуалізує проблему самостійно-
сті дидактики як наукової дисципліни, що переносить поняття на матеріал 
конкретного предмета [5, с. 73]. Цю точку зору поділяє І.В. Гребеньов, за-
значаючи, що дидактику навчальних предметів ще не створено, хоча про 
необхідність цього йде мова давно. Характерно, що в багатьох країнах Єв-
ропи в педагогіці саме дидактика предмета є основною методичною дис-
ципліною в підготовці майбутніх учителів [3, с. 14]. 

Водночас ідея введення нової навчальної дисципліни «дидактика 
предмета» не знаходить широкої підтримки в сучасній педагогіці. Зокрема, 
В.В. Краєвський і В.М. Монахов виступають проти об’єднання таких галу-
зей педагогічної науки, як дидактика та методика в одну, а термін «дидак-
тика предмета» називають мовним огріхом [4, с. 21]. 

Зіставлення існуючих точок зору дозволяє вважати недоцільним від-
мову від дидактики чи методики на користь технологій або від об’єднання 
дидактики та методики в одну навчальну дисципліну, оскільки на сучас-
ному етапі особливої уваги набуває ідея фундаменталізації професійної 
педагогічної освіти. Технологічний рівень пізнання, за нашим розумінням, 
має реалізовуватись як інструментальний засіб розв’язання конкретних ме-
тодичних проблем. 

Проведений аналіз проблеми співвідношення дидактичного, методи-
чного й технологічного компонентів у системі педагогічної освіти дозволяє 
технологічну підготовку вчителів початкової школи розглядати як склад-
не інтегроване утворення, що відображає якісно нову характеристику 
функціонування дидактико-методичної системи навчання. 

В процесі технологічної підготовки в педагогічному ВНЗ 
відбувається оволодіння майбутніми фахівцями предметними та загально-
навчальними технологіями. Термін «предметні навчальні технології» ши-
роко використовується в науковому обігу, хоча інколи його змішують з 
поняттям «методика». Ми ж поділяємо думку вчених (В.І. Бондар, 
М.В. Кларин, О.Я. Савченко, Г.К. Селевко, та ін.), які вважають, що 
технологія не підміняє методику, а на неї спирається, а отже, ці поняття 
треба розглядати в діалектичній єдності, оскільки методика, як правило, 
розкриває особливості організації та здійснення навчального процесу, а 
технологія являє собою певну послідовність дій, які модернізують 
професійну діяльність учителя та орієнтують на гарантоване досягнення 
певної навчальної мети. 

Вживання терміна «загальнонавчальна технологія» у вітчизняній 
педагогічній науці практично відсутнє, оскільки немає фундаментальних 
досліджень, де системно розкриваються структурні компоненти цього 
утворення. 

У практичному досвіді вчителями початкової школи термін «загаль-
нонавчальна технологія» або не сприймається, або зводиться до методики 
викладання окремих предметів. Це пояснюється недостатньою 
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ефективністю існуючих методів професійної підготовки, що вимагає пере-
ходу на продуктивні технології навчання, які дозволяють інтенсивно роз-
вивати професійні компетенції студентів як основи їх конкурентоздатності. 

На нашу думку, поняття «загальнонавчальна технологія» доцільно 
розглядати як упорядковану сукупність дій педагога, послідовність яких 
забезпечує управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю 
учнів з метою набуття ними як предметних, так і міжпредметних навчаль-
них компетенцій. 

У процесі нашого дослідження формування змісту технологічної 
складової майбутніх учителів початкової школи спрямовувалося на прак-
тико-орієнтований характер навчання студентів та охоплювало: 

– засвоєння знань про сутність предметних та загальнонавчальних 
технологій, усвідомлення їх спільних і відмінних особливостей; 

– оволодіння загальним алгоритмом застосування як предметних, 
так і загальнонавчальних технологій; 

– розвиток умінь моделювати та проводити уроки в початковій 
школі на основі застосуванням різних навчальних технологій; 

– організацію технологічно орієнтованої педагогічної практики; 
– збагачення змісту самостійної роботи студентів завданнями, які 

сприяють формуванню їх технологічно-проектувальних умінь; 
– науково-дослідну діяльність майбутніх учителів, що пов’язувалася з 

технологізацією навчального процесу в початковій школі; 
– удосконалення професійної діяльності на основі здатності здійс-

нювати педагогічну рефлексію. 
Під час експериментального навчання технологічна підготовка май-

бутніх учителів початкової школи носила варіативний характер та впрова-
джувалася поетапно в умовах ступеневої педагогічної освіти. 

На підготовчому етапі пріоритетним був розвиток у студентів про-
фесійного інтересу та бажання застосовувати предметні та загальнонавчаль-
ні технології. Крім того, на цьому етапі передбачалося засвоєння загально-
педагогічних знань, які є теоретичною основою технологічної підготовки. 

На базовому етапі діяльність майбутніх фахівців спрямовувалась на 
засвоєння знань про суть предметних і загальнонавчальних технологій та 
оволодіння алгоритмом їх застосування з урахуванням специфічних особ-
ливостей кожної з них. На цьому етапі під час опрацювання дидактико-
методичних дисциплін активно впроваджувалися навчально-професійні та 
проблемно-пошукові завдання, що дало змогу перейти від квазіпрофесій-
ної навчально-пізнавальної діяльності студентів, спеціально організованої 
викладачем у процесі професійної підготовки, до реального моделювання 
та проведення уроків на основі застосування різних технологій під час пе-
дагогічної практики. 

Навчально-професійний етап експериментального навчання перед-
бачав апробацію та застосування предметних та загальнонавчальних тех-
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нологій у процесі педагогічної практики, самостійної роботи, написання 
майбутніми вчителями початкової школи курсових і дипломних робіт. 

Перший варіант технологічної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи був розрахований на освітньо-кваліфікаційний рівень «бака-
лавр – спеціаліст» (варіант А). До його навчально-змістового ресурсу вхо-
дили загальнопедагогічні дисципліни, фахові методики початкового на-
вчання, педагогічні технології та спеціальні навчальні курси на освітньо-
кваліфікаційному рівні «спеціаліст», а також педагогічна практика, само-
стійна та науково-дослідна діяльність студентів. 

Другий варіант поширювався тільки на освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «бакалавр» (варіант Б). Навчально-змістовий ресурс цього варіанта 
відрізнявся тим, що замість предметних методик початкового навчання та 
спеціальних технологічних навчальних дисциплін передбачалось опрацю-
вання інтегрованих навчальних курсів. 

Тісний взаємозв’язок між етапами сприяв цілісності системи техно-
логічної підготовки майбутніх учителів. На кожному з етапів дослідження 
основна увага приділялася формуванню певних компонентів (мотиваційно-
ціннісний, когнітивно-процесуальний, технологічно-проектувальний та ре-
зультативно-оцінний) технологічної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи. 

На всіх етапах експериментального навчання для засвоєння знань і 
вмінь, що стосуються технологічної підготовки, використовувалися спеці-
ально розроблені навчально-професійні та проблемно-пошукові завдання. 
Вони ділилися на три групи (загальнопедагогічні, дидактико-методичні та 
технологічно-проектувальні). 

Загальнопедагогічні завдання пропонувалися студентам на заняттях 
у процесі вивчення таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціально-
сті», «Загальні основи педагогіки», «Дидактика». Їх мета полягала у фор-
муванні загальнопедагогічних знань, що є науково-теоретичною основою 
технологічної підготовки майбутніх учителів. 

До другої групи увійшли завдання дидактико-методичного характе-
ру, які сприяли засвоєнню знань та вмінь з предметних методик початко-
вого навчання. 

Технологічно-проектувальні завдання спрямовувалися на засвоєння 
студентами знань про предметні та загальнонавчальні технології, а також 
особливості їх застосування в початковій школі, розвиток технологічно-
проектувальних умінь майбутніх фахівців. 

Послідовність навчально-професійних і проблемно-пошукових за-
вдань визначалася з урахуванням освітньо-кваліфікаційних рівнів підгото-
вки майбутніх учителів. Кожна з цих груп завдань мала свої особливості 
впровадження. Завдання першої групи були обов’язковими в тому разі, 
якщо технологічна підготовка майбутніх учителів здійснювалася на освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр – спеціаліст» та «бакалавр». 
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Завдання другої та третьої груп відповідали одному з обраних варіа-
нтів підготовки в реальному навчальному процесі педагогічного ВНЗ. Пе-
рший варіант А передбачав спочатку виконання дидактико-методичних за-
вдань на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», а потім – їх реаліза-
цію паралельно з проектно-технологічними на освітньо-кваліфікаційному 
рівні «спеціаліст». У другому варіанті пропонувалися дидактико-
методичні завдання одночасно з навчально-професійними та проблемно-
пошуковими завданнями технологічно-проектувального типу на освітньо-
кваліфікаційному рівні «бакалавр». 

У нашому дослідженні поєднання навчально-професійних та про-
блемно-пошукових завдань дидактико-методичного й технологічно-
проектувального характеру як структурно упорядкованих та доцільно ор-
ганізованих зв’язків однотипних частин і елементів ми називаємо інтегро-
ваним. 

Змістова основа інтегрованих навчально-професійних та проблемно-
пошукових завдань вибудовувалася, з одного боку, відповідно до набутого 
студентами індивідуального досвіду застосування предметних та загально-
навчальних технологій, а з іншого – підпорядковувалася змісту тієї дисци-
пліни, у межах якої формувалися знання та вміння. 

Важливим структурним компонентом у системі підготовки майбут-
ніх фахівців до застосування загальнонавчальних технологій у початковій 
школі є технологічно орієнтована педагогічна практика. Зміст її функцій 
уточнено й розкрито в умовах вищої ступеневої педагогічної освіти. Педа-
гогічна практика в нашому дослідженні розв’язує низку завдань, серед 
яких усвідомлення студентами ролі технологізації процесу навчання в по-
чатковій школі, поглиблення та закріплення теоретичної підготовки й вод-
ночас формування в них технологічно-проектувальних умінь. 

Порівняльний аналіз різних видів неперервної технологічно орієнто-
ваної педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умо-
вах вищої ступеневої педагогічної освіти показав, що за варіантом Б, де 
підготовка здійснювалася тільки на освітньо-кваліфікаційному рівні «ба-
калавр», на розвиток технологічно-проектувальних умінь відводилося бі-
льше часу (ІІІ курс, V семестр та IV курс, VIІ семестр), ніж за варіантом А 
(тільки V курс, IХ семестр). 

Пояснюється це особливостями навчання на базовому етапі. Тому 
продуктивнішою виявилась технологічна підготовка майбутніх учителів за 
варіантом Б, оскільки формувати технологічно-проектувальні уміння варто 
розпочинати вже під час навчально-виробничої практики, а вдосконалюва-
ти на виробничо-стажистській практиці. За варіантом А на вдосконалення 
технологічно-проектувальних умінь відводилася лише виробничо-
стажистська педагогічна практика, тому що в ході опрацювання дидакти-
ко-методичних навчальних курсів на базовому етапі експериментального 
навчання цьому процесу не приділялася належна увага. Така робота роз-
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починалася тільки на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» під час 
вивчення технологічних навчальних дисциплін, що свідчить про локаль-
ний підхід до формування технологічно-проектувальних умінь. 

Специфіка технологічно орієнтованої педагогічної практики поляга-
ла в тому, що студенти вчилися самостійно виокремлювати професійні за-
вдання щодо застосування предметних та загальнонавчальних технологій у 
початковій школі й сприймати їх як проблемну ситуацію, аналізувати кон-
кретні психолого-педагогічні умови їх виникнення, а також знаходити 
шляхи розв’язання. 

Важливим чинником технологічної підготовки майбутніх учителів є 
вироблення й удосконалення технологічно-проектувальних умінь під час їх 
самостійної і науково-дослідної діяльності. У процесі самостійної роботи 
виконувалися навчально-пошукові завдання, які на етапі експерименталь-
ного дослідження реалізовувалися з урахуванням особливостей кожного 
навчального курсу. Як правило, ці завдання були моделлю реальної або 
навчальної (професійно-педагогічної) ситуації, котру студенти мали 
розв’язувати самостійно для вдосконалення технологічно-проектувальних 
умінь. Формування їх на творчому рівні передбачало створення проектів, 
технологічного портфоліо як ресурсного забезпечення самостійної вчи-
тельської діяльності. Дидактична цінність зазначених методів полягала у 
використанні самостійної проектувальної діяльності майбутніх фахівців як 
основного засобу їхнього професійного розвитку. 

Слід зазначити, що технологічно-проектувальні уміння удосконалю-
валися у процесі науково-дослідної діяльності студентів, організованій у 
дослідженні за принципом наступності в три етапи. Її основою є єдина 
концепція науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького 
складу університету, що виявляється у формі провідних ідей, підходів і на-
прямів організації. З цією метою розроблено та апробовано тематику кур-
сових і дипломних робіт з педагогіки та предметних методик початкового 
навчання, яка засвідчує актуальність і своєчасність технологічної підгото-
вки майбутніх фахівців. Науково-дослідна діяльність студентів охоплюва-
ла також їх участь у наукових гуртках, товариствах, написанні студентсь-
ких дослідницьких робіт тощо. Цей аспект професійної підготовки, крім 
удосконалення технологічно-проектувальних умінь, сприяв формуванню 
дослідницьких умінь і навичок майбутніх педагогів, творчого й логічного 
мислення, розвитку самостійності, усвідомленню значущості технологіч-
ного процесу навчання в початковій школі. Залучення студентів до науко-
вого пошуку переконало їх у тому, що розвинені технологічно-
проектувальні вміння вчителя сприяють удосконаленню професійної дія-
льності та досягненню учнями обов’язкових навчальних результатів, які 
визначаються Державним стандартом загальної початкової освіти. 

Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Різні варіан-
ти впровадження експериментального навчання (варіанти А та Б) визнача-
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лися з урахуванням ступеневого характеру педагогічної освіти та навчаль-
но-змістового ресурсу кожного з етапів. Такий характер підготовки забез-
печував технологізацію змісту й процесу навчання майбутніх учителів по-
чаткової школи та істотно впливав на рівень сформованості технологічної 
компетентності. 

У подальшому плануємо розкрити механізми формування технологі-
чної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 
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